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RESUMO  

O objetivo deste artigo é a análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas 
licitações e contratações realizadas por empresas públicas, sob a ótica da Constituição 
Federal, em especial seu art. 173, §1º, II, do referido dispositivo infraconstitucional ora citado 
e da Lei Federal 13.303/2016, outrora denominada como “Lei das Estatais”.  Analisaremos se 
as empresas públicas podem inserir em seus instrumentos convocatórios as cláusulas que 
versem sobre o seu direito como consumidor final, se há alguma ofensa ao princípio do 
interesse público sobre o interesse privado com esta aplicação e se obedece aos princípios da 
legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 

Palavras-chave: Licitação. Contratação. Empresas públicas. CDC. 
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to analyze the applicability of the Consumer Protection Code on 
bidding and hiring carried out by public enterprises, from the perspective of the Federal 
Constitution, specially its art. 173, §1, II, of the aforementioned infraconstitutional provision 
and Federal Law 13.303 / 2016, formerly referred as the “State Companies Law”. We will 
analyze if the public companies may insert in its convening instruments the clauses dealing 
with its right as final consumer, if there is any offense to the principle of public interest over 
private interest with this application and if it obeys to the principles of legality and binding to 
the convening instrument. 

Keywords: Bidding. Hiring. Public enterprises. Consumer law. 
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INTRODUÇÃO 

O presente projeto foi desenvolvido frente à aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor nas licitações e contratos das Empresas Públicas, uma vez que o Art. 173, § 1º, 

inciso II, da Constituição Federal, estabelece que estas estarão sujeitas ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, 

etc., não recebendo também benefícios fiscais. 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo a análise da aplicabilidade do CDC nas 

licitações e contratações realizadas por empresas públicas. Sob a óptica da Constituição 

Federal, no referido dispositivo infraconstitucional ora citado, podemos compreender que as 

empresas públicas podem inserir em seus instrumentos convocatórios as cláusulas que versem 

sobre o seu direito como consumidor final. 

O estudo em análise tem o objetivo de mitigar dúvidas sobre a aplicabilidade ou não 

do CDC nas licitações e contratações das empresas públicas. As empresas privadas fazem 

suas compras ou se utilizam de serviços com o emprego do Código de Defesa do Consumidor, 

já as empresas públicas norteiam-se por um instrumento de contratação com regras 

diferenciadas, de direito privado. 

O art. 173, §1º da CF/88 trouxe à baila o estatuto jurídico das empresas públicas, Lei 

nº 13.303/2016, mais conhecida como “Lei das Estatais”. Anterior ao referido estatuto, 

utilizavam-se da lei geral de licitações e contratações, nº 8.666/1993, até o dia 30 de junho de 

2018, sendo esta data o prazo final para adequação das empresas públicas ao novo dispositivo 

legal. 

 

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

SOBRE O PRIVADO  

Uma parte da doutrina pátria defende que a aplicabilidade do CDC nas licitações e 

contratações ofenderia o princípio da indisponibilidade da supremacia do interesse público 

sobre o privado, pois tal situação deixaria as empresas públicas em um estado de 

horizontalidade e não mais de verticalidade frente ao particular nas licitações e contratações 

promovidas por aquelas. 

O art. 22, XXVII da CF/88 estabelece que as normas gerais de licitação e contratação 

das empresas públicas competem à união legislar. Foi isso o que fez com o advento da Lei nº 

13.303/2016 (Lei das Estatais), dando a estas a oportunidade de estabelecer seus estatutos 

jurídicos de licitações, contratações e convênios, ou seja, delegando às referidas empresas a 
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oportunidade de legislar sobre normas específicas de licitações e contratações, desde que não 

afronte a norma geral, qual seja, a Lei das Estatais, que serve de base para o estatuto das 

empresas. 

Já o art. 173, §1º, inciso II da CF/88 estabelece que os estatutos jurídicos das empresas 

públicas disponham sobre: “[...] a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 

inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários [...]”. 

Ora, se a própria CF/88 estabelece que as estatais devem ter sujeição ao regime 

jurídico próprio das empresas privadas como já exposto outrora, porque desse modo haveria 

ofensa ao princípio da indisponibilidade da supremacia do interesse público sobre o privado, 

com a horizontalidade entre as empresas públicas e os particulares?  

O princípio da indisponibilidade e supremacia do interesse público sobre o privado é 

muito mais amplo, uma vez que este princípio pode ser aplicado à economicidade da licitação 

e à qualidade do serviço a serem prestados, e, aos princípios da administração pública 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ou seja, a supremacia do 

interesse público sobre o privado deve estar presente em todos os atos administrativos para 

que assim o interesse público seja sempre preservado.  

Neste sentido alertam os eminentes professores Dante e Cora: a primazia do interesse 

público sobre o privado coloca que os interesses da sociedade devem sobressair-se diante das 

necessidades específicas das pessoas. Portanto, na relação estabelecida entre a Administração 

Pública e um indivíduo, o interesse público deve prevalecer. Não se deve entender a 

efetividade do princípio em uma situação de mera satisfação de interesses ou conveniência 

dos agentes governamentais ou do ente estatal. Deve-se ir mais além, enxergando-o como um 

fator da estabilidade social. (BRITO & COSTA, 2017). 

Por todo o exposto, entende-se que não há de se falar em ofensa ao princípio da 

indisponibilidade da supremacia do interesse público sobre o particular, pois, como dito 

outrora, a supremacia do interesse público é mais ampla que uma mera relação entre a 

administração pública e a particular (que são considerados iguais) porque se opina que o 

interesse público está ligado a todos os princípios da administração, quais sejam: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ou seja, a aplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor nas licitações e contratações não ofende nenhum destes princípios, 

pois, no caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, estas cláusulas estariam 

explícitas no instrumento convocatório, obedecendo a um dos princípios da licitação: a 

vinculação a este instrumento.  
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Destarte, não haveria ofensa ao princípio do interesse público sobre o privado, pois as 

cláusulas consumeristas estariam obedecendo aos princípios da Administração Pública: 

legalidade, em conformidade com o art. 173, §1, inciso II, que dispõe sobre a sujeição ao 

regime das empresas privadas, inclusive no que diz respeito aos direitos e obrigações civis; 

impessoalidade, já que as referidas cláusulas seriam aplicadas a todos os processos 

licitatórios, alcançando todos os interessados sem distinção; moralidade, pois estaria em 

obediência ao que rege o CF/88 e em conformidade com o instrumento convocatório; 

publicidade, uma vez que todos os editais de licitação são publicados e seriam com as 

referidas cláusulas para o máximo de alcance dos licitantes; e eficiência, pois os processos 

licitatórios não teriam tantos questionamentos. 

 

DA APLICAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS NOS EDITAIS DE 

LICITAÇÕES 

Em uma análise de alguns instrumentos convocatórios de empresas públicas do nosso 

Estado, vimos que nenhum destes faz alusão às referidas regras de consumo. Acredita-se que 

estas deveriam constar, pois, em tais situações, as empresas públicas poderiam exigir de seus 

fornecedores a vinculação da garantia dos produtos ou serviços que forem adquiridos por 

meio do processo licitatório.  

Com as devidas vênias a pensamentos contrários, é possível inferir que tais regras 

devem constar nos editais, consequentemente, as estatais estariam em obediência ao art. 173, 

§1º, inciso II da Constituição Federal, sem falar no princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório e da legalidade previsto no art. 31 caput da Lei nº 13.303/2016. 

De acordo com Filho (2015, p. 248), são básicos os princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, ou seja, tais princípios 

devem ser obedecidos sem restrições. 

O Tribunal de Contas da União, tratando do tema sob a égide da Lei nº 8.666/1993, 

exarou o Acórdão 1729/2008 - Plenário de relatoria do eminente ministro Valmir Campelo, 

em que defende que seja aplicada a regra de consumo à Administração Pública, por entender 

que a leitura do art. 2º do CDC abrange as pessoas jurídicas, seja privada ou pública, in 

verbis: 

 

“3.4.3 Primeiramente, visto que a unidade alegou encontrar respaldo legal para tal 

exigência no CDC, mister se faz esclarecer que essa lei (Lei nº 8.078/1990) é 
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aplicável à Administração Pública enquanto consumidora de bens e serviços. Isso 

porque ao definir, em seu art. 2º, consumidor como toda pessoa física ou jurídica 

que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, não fez nenhuma 

exceção, devendo, portanto, a Administração Pública se utilizar de todos os direitos 

ali estabelecidos, na condição de consumidora.” 

 

          São vários os acórdãos e decisões do Tribunal de Contas da União que são a favor da 

aplicação do CDC na Administração Pública a exemplo do seguinte Acórdão 1.045/2000-

Plenário (Ata nº 48/2000) e da Decisão 634/96 – Plenário com outras decisões favoráveis à 

aplicabilidade do CDC nas licitações da Administração. Todos coadunam o entendimento 

aqui exposto de que pode ser aplicado o CDC nas licitações públicas. Ora, se o TCU entendeu 

sob a égide da Lei nº 8.666/93 que poderia ser aplicado o CDC, por que não o utilizar o 

Código de Defesa do Consumidor nas licitações e contratações das estatais sob o esteio da Lei 

13.303/2016? 

          Todavia, observa-se que nos Acórdãos supracitados, a Côrte de Contas não exige que 

tais cláusulas estejam nos editais de licitação para que haja a vinculação ao instrumento 

convocatório, princípio basilar das licitações públicas. Discordando dos acórdãos neste 

sentido, entende-se que não pode ser aplicado nada nos contratos que não estejam nos 

respectivos editais, pois, se houver aplicação de cláusulas que não estejam nos editais, nos 

contratos de aquisição ou prestação de serviços, o procedimento de licitação seria inválido. 

            Conforme as palavras de Filho (2015, p. 250): 

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos 

administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser 

fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento 

se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. 

Aplicando-se as regras de consumo nos editais, as empresas públicas poderiam exigir 

dos fornecedores ou prestadores uma garantia maior, pois estes só estão ligados às empresas 

estatais até o fim do prazo de vigência dos contratos, ou seja, as empresas públicas estariam 

mais seguras, mesmo que seja um contrato de curta duração. E o mais importante: sem gastos 

adicionais para as empresas públicas. 

CONCLUSÃO  

Por todo o exposto conclui-se que a utilização do Código de Defesa do Consumidor 

nas licitações e contratações nas empresas estatais deve ser plenamente aplicada, para que seja 

cumprido o princípio da legalidade inerente à Administração Pública em geral, vez que as 
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empresas estatais são pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração 

Indireta e fazem parte do Estado. 

Ora, se o legislador infraconstitucional dispôs no art. 2º do CDC que consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica, entende-se que deve ser utilizado em favor das estatais as 

cláusulas de consumo para a proteção destas empresas, como dispõe o art. 68 da lei 

13.303/2016, em que os contratos serão regidos pelo disposto na lei, em suas cláusulas, e 

pelos preceitos do direito privado, ou seja, cabe a aplicação do disposto no Código de Defesa 

do Consumidor para estatais, sendo estas consideradas como vulneráveis nesta relação de 

consumo. 

Mas, para que os contratos venham a receber estas cláusulas de consumo, devem estar 

também nos editais para assim prevalecer o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório não ocorrendo nenhuma modificação ulterior e serem pegos de surpresa, tanto o 

administrador quanto o administrado. 
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RESUMO 

Ainda hoje há muita gente que acha que as pessoas com TEA não aprendem. Entretanto, a 
inclusão na sociedade contemporânea mostra que a alfabetização de modo pleno pode ser 
aprendida e deve ser ofertada como garantia de um direito adquirido. Assim, temos por 
objetivo ampliar o olhar sobre os processos de alfabetização de crianças com TEA no presente 
artigo. Para isso buscamos relatar os resultados de um estudo de revisão com pesquisas 
publicadas em artigos científicos, analisando qual método é mais indicado para os autistas em 
processo de alfabetização. Os resultados das pesquisas revelam que esses indivíduos, 
tipicamente, evidenciam déficits no processo de aquisição de competências em leitura. O 
trabalho discute sobre os métodos de ensino, seus prós e contras, buscando entender os 
modelos interventivos que revelam o quanto a equipe multidisciplinar é essencial para o 
desenvolvimento em todos os aspectos dessas crianças. 

Palavras-chave: Método fônico. Métodos de alfabetização. Consciência fonológica. 
Aquisição da leitura. TEA.   

 

Data de submissão: 27/09/2020 
Data de aprovação: 17/11/2020 

 

 
ABSTRACT 
 
Even today, many people think that people with ASD do not learn. However, inclusion in 
contemporary society shows that full literacy can be learned and must be offered as a 
guarantee of an acquired right. Thus, we aim to broaden the look at the literacy processes of 
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children with ASD in this article. To this end, we seek to report the results of a review study 
with research published in scientific articles on literacy methods, analyzing which method is 
most suitable for autistic people in the literacy process. The results of the surveys reveal that 
these individuals typically show deficits in the process of acquiring reading skills. The work 
discusses teaching methods, their pros and cons, seeking to understand the intervention 
models that reveal how essential the multidisciplinary team is for the development of all 
aspects of these children. 
 
Keywords: Phonic method. Literacy methods. Phonological awareness. Reading acquisition. 
ASD. 

 

INTRODUÇÃO  

          Esta pesquisa, de abordagem bibliográfica do tipo qualitativa, exploratória, trata do 

tema autismo e o método fônico utilizado no processo de leitura de crianças autistas sob a 

perspectiva da inclusão. O espectro autista é tema de um grande debate na literatura, 

sobretudo após a lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012 que institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.  

É sabido que os estudantes com espectro autista devem estar inclusos em salas de aulas 

regulares, no entanto, também se sabe das dificuldades subjacentes ao processo de inclusão 

desses estudantes, pois a escola e os professores precisam adaptar seu repertório de atividades, 

repensar o Projeto Político Pedagógico (PPP) e suas metodologias a partir de práticas 

inclusivas e heterogêneas. 

Assim, o recorte desta pesquisa está demarcado a partir da necessidade do estudante 

autista em sala de aula, no que diz respeito ao seu processo de aquisição da leitura. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que há 70 milhões de pessoas com autismo em 

todo o mundo, sendo 2 milhões somente no Brasil. Estima-se que uma em cada 88 crianças 

apresenta traços de autismo, com prevalência cinco vezes maior em meninos. 

 Esses números indicam a importância de falar sobre o assunto. Diversos atores – 

alguns pais e familiares, profissionais, acadêmicos, gestores, os próprios autistas e outros 

ativistas – têm promovido ampla discussão a partir de diferentes perspectivas. No entanto, 

nossa pesquisa busca contribuir para o debate sobre os métodos que podem ajudar na 

aquisição da leitura por estudantes autistas.   

 As escolas estão recebendo cada vez mais estudantes autistas que precisam, assim 

como os demais estudantes, adquirir competências que os emancipe, que os ajude a construir 

sua cidadania. A leitura é uma dessas competências primordiais para que o indivíduo construa 

sua cidadania e se sinta parte do contexto social. É também uma atividade complexa que 

exige a mobilização de várias habilidades, sobretudo para estudantes autistas.   
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          Encontrar o método de alfabetização adequado e ter conhecimento sobre todos os 

outros métodos de alfabetização para crianças com TEA é nosso objetivo geral. Achamos no 

método fônico esse respaldo nos diversos artigos acadêmicos e livros pesquisados, além da 

criança com TEA ter mais facilidade de aprender com esse método.  

Na disciplina de Estágio Supervisionado III estivemos em uma ONG voltada para 

crianças e adolescentes com deficiências físicas e TEA.  Nas aplicações das aulas e no 

convívio com os usuários confirmamos nossa certeza na definição do tema da nossa pesquisa,  

contribuindo para entender melhor sobre as diferenças, necessidades e métodos capazes de 

ajudar no desenvolvimento dos mesmos. 

          Atualmente, há um amplo debate tanto na academia quanto na sociedade em geral sobre 

o autismo, a partir de diferentes perspectivas. Nossa pesquisa busca contribuir para o debate 

sobre métodos que podem ajudar na aquisição da leitura por estudantes autistas.   

          É nesse sentido que a presente pesquisa é importante, pois quanto mais discutir o 

“como se faz” e as boas práticas, mais material de referência os profissionais da educação 

podem consultar para ajudar a construir e ampliar seu repertório de práticas pedagógicas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Neste trabalho serão abordados os conceitos fundamentais da nossa pesquisa que 

discorre sobre o TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) e como se promove a 

alfabetização e os processos neurais que corroboram com a aprendizagem. Na alfabetização 

serão abordados os diversos métodos, recaindo o foco sobre o método fônico.  

TEA: história e aprendizagem 

O termo “autismo” é oriundo da palavra grega autos que significa “próprio” ou “de si 

mesmo”. O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um transtorno do 

neurodesenvolvimento, caracterizado por padrões de comportamentos repetitivos e 

dificuldade na interação social, afetando o desenvolvimento da pessoa. (ORRÚ, 2007). 

        Autismo é um espectro e o termo justifica-se por conta da imensa variabilidade de 

características clínicas que se observa. Algumas pessoas com autismo não falam, outras não 

param de falar, algumas falam de forma incomum, entendem pouco, não entendem, ou 

entendem de forma única.  

Determinadas pessoas com TEA podem viver de forma independente, mas algumas 

com deficiências mais graves vão precisar de mais atenção, terapias e apoio durante toda a 

vida. Klin (2006) esclarece que: 

14

  
 

 REVISTAVOXMETROPOLITANA
REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 04 - FEV/2021

            



 

O autismo é uma desordem generalizada do desenvolvimento, razão pela qual 
é caracterizada pela presença de um conjunto de sintomas relacionados, e não 
por um único sintoma isolado. Entre suas características usuais está a 
presença de uma deterioração qualitativa na interação social, bem como 
padrões estereotipados e restritos de comportamentos, atividades e interesses. 
Não há atraso clinicamente significativo no desenvolvimento cognitivo, e não 
há atrasos na aquisição de linguagem. (KLIN, 2006,  p. 78). 

 O nível intelectual pode variar desde comprometimento severo até a presença de 

aptidões cognitivas e hiperfoco até a genialidade. Conforme matéria de Vanessa Fajardo , 

publicada no Portal G1: 

O autismo manifesta-se de maneiras diferentes em cada indivíduo, mas todos têm 
em comum as dificuldades de interação social, alterações de padrões de 
comunicação verbais e não verbais, interesses restritos, inflexibilidade cognitiva e 
comportamental, dificuldades para a abstração de conceitos, fraca coerência central 
a favor do processamento de detalhes, interpretação literal da linguagem, 
dificuldades em funções executivas e de planejamento. (FAJARDO, 2010,  p. 48). 

          Os primeiros sinais de uma criança com TEA começa antes dos três anos de vida, entre 

12 e os 18 meses, e fica mais perceptivo com o atraso de linguagem e na fala, o que leva os 

pais ou responsáveis a cogitarem dificuldades na audição. 

          Outro fator preponderante é no campo das relações sociais da criança com TEA. Há um 

deficit significativo visto através de um contínuo isolamento social até dos seus parceiros ou 

familiares de tal forma que eles não revelam nem suas necessidades básicas. (KLIN, 2006). 

          Nem todos os autistas são assim. Alguns são carinhosos, mas para isso precisam ter 

confiança e uma relação pessoal com a outra pessoa. O convívio quanto às estereotipias, 

ecolalias e outros transtornos que alguns autistas possuem é que definem os tipos de terapias, 

tratamentos clínicos, metodologia e métodos de alfabetização escolar adequados, pois cada 

um ser é único, mesmo com algumas características iguais.  

Métodos de alfabetização 

  Antes de abordar o método fônico é interessante explicar brevemente outros métodos de 

alfabetização para que tenhamos uma visão mais ampliada a respeito do tema proposto. O 

processo de alfabetização já passou por diversas descobertas ao longo da história recente, com 

métodos sintéticos e analíticos. Dentre eles, podemos citar o alfabético ou soletração, método 

fônico ou fonético, método silábico, palavração, sentenciação, e método global. 

      O método alfabético ou de soletração é um dos mais antigos e há menções ao seu uso 

desde a antiguidade (MORATTI, 2006). A partir de vários materiais e de depoimentos de 

alunos constata-se em sua aplicação uma sequência modelar: a decoração oral das letras do 

alfabeto, seu reconhecimento posterior em pequenas sequências e numa sequência de todo o 

alfabeto e, finalmente, de letras isoladas.  
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       No método de sentenciação, a unidade é a sentença que, depois de reconhecida 

globalmente e compreendida, será decomposta em palavras e, finalmente, em sílabas. Um 

outro procedimento descrito na história desse método é a estratégia de comparar palavras e 

isolar elementos conhecidos nelas, para ler e escrever palavras novas. (SOARES, 2004). 

      Esse método foi um dos primeiros dos métodos globais a ser utilizado, porém começou a 

ser aplicado somente no fim do século XIX. Ele se baseia na construção de textos, contos, ou 

histórias já conhecidas. Após a apresentação total do texto, é desmembrada uma frase que será 

repetida várias vezes. O estudo da frase resultará no estudo das palavras e depois nas sílabas e 

a composição de novas palavras com as sílabas estudadas. O processo envolve análise das 

partes maiores (o texto, as frases) para chegar às partes menores (palavras e sílabas). Por isso 

o método global é também conhecido como analítico. (MORATTI, 2006).  

 

Método fônico 

      O método fônico de alfabetização é o sistema que consiste em ensinar os sons da primeira 

letra de cada palavra. A partir daí a pronúncia completa do vocábulo é construída a partir da 

mistura de cada som, permitindo que a criança leia toda e qualquer palavra.  

      O método fônico ou fonético integra o conjunto dos métodos sintéticos que privilegiam as 

correspondências grafofônicas. Seu princípio de organização é a ênfase na relação direta entre 

fonema e grafema, ou seja, entre o som da fala e a escrita. Este método surge como uma 

reação às críticas da soletração, e seu uso é mencionado na França, por Vallange, em 1719; na 

Alemanha, por Enrique Stefhani, em 1803; e é trabalhado por Montessori, na Itália, em 1907. 

      Neste método o ensino se inicia pela forma e pelo som das vogais, seguidas pelas 

consoantes. Cada letra (grafema) é aprendida como um som (fonema) que, junto a outros 

fonemas, pode formar sílabas e palavras. Para o ensino dos sons, há uma sequência que deve 

ser respeitada – dos mais simples para os mais complexos. 

  O método fônico é pautado na estrutura fonológica das palavras. Zorzi e Capellini (2008) 

acreditam que a consciência fonológica é um dos quesitos indispensáveis na alfabetização. 

Para eles a intervenção realizada pelo professor necessita desse fator, pois é necessário que 

haja o conhecimento por parte do aluno de que as palavras se constituem de pequenas 

unidades sonoras, denominadas fonemas. Reforçando nossa colocação, a noção de fonema é 

um dos pilares do sistema alfabético de escrita. São os fonemas que se transformam em letras.  

   Tanto em sociedades letradas como em não letradas esse método de ensino tende a ter 

mais sucesso, pois o mesmo favorece o princípio alfabético e não exige que a criança traga 
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obrigatoriamente consigo uma bagagem de conhecimentos antes de ingressar na vida escolar, 

tendo em vista que algumas crianças, na maioria das vezes, só têm a oportunidade de contato 

com o universo da leitura na escola. (SOARES, 2004). 

         Há, na literatura médica, uma série de contribuições que evidenciam a eficácia do 

método fônico. Um dos nomes mais celebrados neste meio é o Dr. Fernando Capovilla, da 

Universidade de São Paulo (USP). O especialista afirma que o método fônico é ideal por 

mapear a fala. Além disso, o professor salienta que cada criança deve receber um tipo de 

tratamento adequado à sua necessidade. 

          Essa adequação vai ser um fator determinante no aprendizado da criança, sendo ela 

autista ou não, e para isso os profissionais devem conhecer todos os métodos de alfabetização 

para assim introduzir o método mais eficiente para cada necessidade. Esse trabalho com os 

autistas é feito em conjunto com profissionais de uma equipe multidisciplinar. 

         Segundo Capovilla & Capovilla (2007), pode haver alunos que fracassam na escola, mas 

que não são incapazes de raciocinar ao aprender, porém, as dificuldades destes são observadas 

“tarde demais”, após a ocorrência de muitos fracassos. 

         Para entender sobre esse processo da aquisição da leitura recorremos ao artigo científico 

intitulado “O método fônico sob a perspectiva neurológica” (BARBOSA & SOUZA, 2017). 

Este trabalho discorre sobre a neurociência que também tem contribuído bastante para o 

melhor entendimento do que possivelmente ocorre quando a criança faz a tentativa de 

transposição dos grafemas para fonemas, ou seja, de que forma o nosso cérebro sintetiza e 

interpreta as informações sensoriais advindas do ambiente no momento da leitura, mais 

especificamente, as visuais e auditivas.  

Ao falar especificamente da aquisição da leitura, e com base em fundamentos 

neuropsicológicos, estudos demonstram que existe um caminho neurológico (sequência de 

processamentos) já programado para esta atividade - processamento botton-up - em que a 

decodificação ocorre das partes para o todo. O que se leva a entender que, para alfabetizar 

uma criança, o método mais proveitoso seria aquele que considera a predefinição 

biopsicológica ao qual nosso cérebro está preparado, que seria o método fônico. 

Deste modo, para compreendermos o funcionamento neuropsicológico diante da 

aprendizagem da leitura pelo método fônico, "é importante que tenhamos um conhecimento 

básico de como a informação circula pelo cérebro”. (COSENZA, 2011). 

          Desta forma Capovilla & Capovilla (2007) defendem em seus estudos que pesquisas 

têm mostrado uma superioridade de métodos pautados na relação fonema-grafema, 

denotando-os como de maior eficácia para a alfabetização. 
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          Publicado em 2015, na revista Brain and Language, um estudo da Escola Superior de 

Educação e do Instituto de Neurociência Stanford, de coautoria do Professor Bruce 

McCandliss, fornece algumas evidências de que uma estratégia de ensino específica para a 

leitura tem um impacto neural direto. Foi realizado um teste de leitura enquanto as ondas 

cerebrais eram monitoradas, sendo possível perceber que respostas do cérebro muito rápidas 

para as palavras recém aprendidas foram influenciadas pela forma como eram ensinadas. 

O professor Bruce McCandliss descobriu que os aprendizes de leitores que se 

concentram na relação grafema/fonema (letra/som), ou método fônico, aumentam a atividade 

cerebral na área destinada à leitura, o lado esquerdo do cérebro, que engloba as regiões visuais 

e de linguagem.  

           Devido às diferenças obtidas por exames de imagem sabe-se que o cérebro da criança 

com TEA funciona de forma diferenciada. Em muitos casos, isso requer também uma 

diferenciação no estilo de aprendizagem visual e auditivo, fazendo com que a memória 

auditiva facilite a aquisição da leitura nestas crianças pelo método fônico. 

Após discussão sobre os conceitos a respeito do método fônico, selecionamos 5 artigos 

para investigar a relevância desse método no desenvolvimento da leitura com crianças com 

autismo.   

        Quadro 1 – Importância do método fônico para aquisição da leitura 

 Título e data da publicação                Autores 
Importância do método fônico para 
aquisição de leitura em crianças 
autistas 

Processos de Leitura em 
Educandos com Autismo: um 
Estudo de Revisão. (2016) 

Débora Regina de Paula 
NUNES; Elizabeth Cynthia 
WALTER 

Através do método fônico, consciência 
fônica e consciência fonológica, conclui-
se que a decodificação com o ensino 
explícito das correspondências grafemas e 
fonemas contribui de sobremaneira para 
compreensão do princípio alfabético.  

Problemas de aquisição de 
leitura e escrita: efeitos de 
déficit de discriminação 
fonológica, velocidade de 
processamento de memória. 
(2007) 

Fernando C. Capovilla; 
Alessandra G. S. Capovilla 

Procedimentos voltados ao 
desenvolvimento da consciência 
fonológica, como é o método fônico, são 
capazes de melhorar substancialmente a 
competência de leitura e escrita. 

 

O método fônico sob a 
perspectiva neuropsicológica. 
(2017) 

BARBOSA, 
DaianyToffaloni; 
 

SOUZA, Nelly Narcizo. 

O método fônico respeita a arquitetura 
cerebral no aprendizado da leitura visual e 
motora (fala) e a neurociência contribui 
para crianças na transposição de grafemas 
para fonemas com processamento 
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Fonte: as autoras 

 

           A leitura dos artigos nos indicou que a relevância do método fônico para o 

desenvolvimento da aquisição da leitura pelas crianças autistas está relacionada à consciência 

fonológica que é a habilidade da manipulação de sons. Temos a percepção de sons que 

algumas palavras têm, com sons parecidos, ou algumas palavras que terminam e começam 

com o mesmo som. O ensino de grafemas e fonemas facilita a compreensão e a leitura, 

inclusive de palavras desconhecidas. 

         A consciência fonológica refere-se tanto à consciência de que a fala pode ser 

segmentada quanto à habilidade de manipular tais segmentos, e se desenvolve gradualmente à 

medida que a criança vai tomando consciência do sistema sonoro da língua, ou seja, de 

palavras, sílabas e fonemas como unidades identificáveis. (Capovilla & Capovilla, 2007). 

         A palavra diminuída pode ser manipulada, avançando no processo de alfabetização. 

Quando a criança percebe que os sons das palavras se repetem em várias palavras e essa 

sequência de sons expressa, nomeia a escrita de palavras e objetos, então a compreensão 

acontece. 

        Podemos entender que cada criança é única e vai ter habilidades e dificuldades 

diferentes. Buscamos analisar os vários métodos de alfabetização e as bases históricas na 

aprendizagem da criança com TEA para adequar o que vai ser aplicado com cada criança com 

fonológico e pronuncia dos fonemas.  

As contribuições do método 
 fônico nos anos iniciais  
de alfabetização.  (2015) 

Tatiane Salina 

O método contribui com diversas 
habilidades importantes a serem 
desenvolvidas, como a aquisição e 
desenvolvimento da consciência 
fonológica, auxilia na boa dicção e 
prepara o aluno para compreenda melhor 
textos. 

Efeitos de uma intervenção na 
abordagem fônica em alunos 
com dificuldades de 
alfabetização. ( 2012) 

Maria Inês de Souza 
Vitorino Justino; Sylvia 
Domingos Barrera. 

Ao privilegiar o ensino sistemático e 
explícito das letras do alfabeto e dos 
fonemas a elas associados, favorece o 
desenvolvimento da consciência 
fonológica, habilidade metalinguística 
básica para o domínio do princípio 
alfabético, princípio esse que constitui a 
chave-mestra para o funcionamento do 
código, que reside no domínio das 
correspondências grafo-fonêmicas. 
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TEA, no aprendizado na leitura. Para isso procuramos compreender o funcionamento do 

método fônico na alfabetização. 

 

METODOLOGIA  

   A presente pesquisa possui natureza qualitativa, que nos parece mais indicada para as 

pesquisas em educação, pois considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode 

ser traduzido em números.  

   Para dar conta de nossos objetivos optamos por realizar uma pesquisa exploratória, a 

partir de levantamento bibliográfico, como técnica de coleta de dados.   

   Assim, pesquisamos na plataforma cientifica da Scielo sobre o tema de alfabetização pelo 

método fônico em crianças com TEA no desenvolvimento da aquisição da leitura.  

   Foram definidas as palavras-chave para a busca de artigos nas plataformas Google 

Acadêmico, Scielo e Portal Capes. As palavras-chave utilizadas foram: método fônico, 

métodos de alfabetização, consciência fonológica, aquisição da leitura, TEA. 

   A partir dos dados obtidos, realizou-se a análise e interpretação das informações para 

maior compreensão e aprofundamento sobre o tema abordado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Esta pesquisa possibilitou algumas constatações. A primeira delas refere-se aos 

estudos sobre a alfabetização e a aprendizagem de crianças com TEA. O histórico dessas 

pesquisas nos mostra o quanto os estudos evoluíram e apresentam cada vez mais 

especificidades sobre o universo das crianças autistas, sobretudo, sobre seus processos de 

aprendizagem. Nossa constatação é de que esses estudos evoluíram em função dos avanços 

tecnológicos que andam junto da ciência e, principalmente, do despertar da sociedade em 

relação a essa patologia. Antes as pessoas omitiam suas crianças, hoje elas brigam por seus 

direitos assistenciais e de aprendizagens.   

 Outro aspecto constatado diz respeito ao conceito do método fônico e as implicações 

na alfabetização de crianças com TEA. Descobrimos que o método fônico alfabetiza através 

dos sons das letras, facilitando e promovendo o desenvolvimento neurológico. O lado 

esquerdo do cérebro é responsável pela aquisição da leitura e a forma que ele sintetiza e 

interpreta as informações sensoriais advindas do ambiente no momento da leitura, mais 

especificamente as visuais e auditivas, são tidas como conhecimentos mínimos necessários 

para partir para a alfabetização.   
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           Após compreender a evolução histórica dos estudos a respeito do autismo e dos 

conceitos, buscamos, a partir da seleção de artigos, compreender o funcionamento do Método 

Fônico na alfabetização de crianças com TEA. Ficou evidenciado que o método fônico 

funciona bem para a aquisição da leitura de crianças autistas devido à questão da consciência 

fonológica que é a habilidade de manipular os sons da fala. Com a consciência fonológica 

acontece o desenvolvimento das habilidades cognitivas de suma importância para a 

independência dessas crianças. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método fônico privilegia os grafemas e fonemas e, através de estímulos visuais e 

auditivos, a criança com TEA adquire uma maior facilidade no processo de aquisição da 

leitura, melhorando a dicção, entendendo tudo que se fala e se escreve, e que esses sons são 

definições de nomes de objetos e pessoas. Assim, essas crianças percebem a função da leitura 

e estabelecem uma sintonia sobre como se lê e o que percebe a sua volta.  

           Acompanhar os avanços tecnológicos é parte crucial nesse processo e fica evidente a 

necessidade de se continuar o estudo, já que a ciência e a educação, lado a lado, promove uma 

melhor qualidade de vida para essas crianças. Todos os métodos de alfabetização devem ser 

estudados para que seja escolhido o mais adequado, levando em consideração que cada 

criança com TEA é única e tem necessidades e habilidades diferentes. Não se pode negar a 

necessidade de estudo contínuo, capacitação, e um olhar diferenciado sobre cada método e 

cada criança com TEA.  
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RESUMO 
 
Qualquer criança que se enquadra no grupo de transtorno global do desenvolvimento 
apresenta comprometimento na evolução acadêmica e na evolução social, pois denota 
atraso de linguagem e comunicação, dificuldade de socialização e comportamentos 
estereotipados disruptivos. O autismo é um assunto complexo e requer a análise básica 
sobre o transtorno em cada criança, cada contexto, em cada família, em cada situação 
específica e em cada idade, pois cada autista tem sua particularidade e sua especificidade. 
Percebe-se que apesar da popularização do paradigma da inclusão, isso não significa que a 
inclusão escolar desses alunos realmente aconteça. A falta do conhecimento acerca do 
transtorno e a escassez de informação e qualificação dos profissionais que lidam 
diretamente com esses alunos ainda é preocupante. 

 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Inclusão. Pedagogia. 
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ABSTRACT 

Any child who falls into the global developmental disorder group has impairment in 
academic and social evolution, as it denotes language and communication delay, difficulty 
in socializing, and stereotyped disruptive behaviors. Autism is a complex subject, requiring 
basic analysis of the disorder in each child, each context, each family, each specific 
situation, and each age, as each autistic person has his or her particularity and specificity. 
Despite the popularization of the inclusion paradigm, it does not mean that the inclusion of 
these students in school really happens. The lack of knowledge about the disorder and the 
lack of information and qualification of professionals who deal directly with these students 

 

1    Graduanda do Curso de Licenciatura em Pedagogia da FMGR.  
      E-mail: luizabrandao220395@gmail.com 
2    Graduanda do Curso de Licenciatura em Pedagogia da FMGR.  
      E-mail: marina18galvao@hotmail.com 
3    Graduanda do Curso de Licenciatura em Pedagogia da FMGR. 
      E-mail: gabriela.estefane74@gmail.com 
4    Graduanda do Curso de Licenciatura em Pedagogia da FMGR. 
      E-mail: claudiacasepaula@gmail.com 
5    Professora orientadora do curso de Pedagogia da FMGR. E-mail: fabiana.silva1@gmail.com 

24

   
 

 REVISTAVOXMETROPOLITANA
REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 04 - FEV/2021

            



 
is still worrying. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder. Inclusion. Pedagogy. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

        Na contemporaneidade muito tem se falado acerca do Transtorno do Espectro Autista 

(TEA), que desperta no meio acadêmico muito interesse em pesquisas e discussões sobre a 

temática. Dados apurados pelo CDC (Center of Disease Control and Prevention) Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças, localizado nos Estados Unidos, revelam que atualmente 

há um aumento de 15% no número de crianças que fazem parte do TEA. Isso significa que 

existe um caso para cada 59 crianças. Essa estimativa é de 2014, divulgada em 2018 nos 

Estados Unidos. Aqui no Brasil os dados oficiais em relação ao número de crianças com 

autismo só foi incluso no censo do IBGE a partir de 2020, mediante lei. 

        Essas estatísticas nos ajudam a entender a crescente procura de famílias de crianças com 

TEA nas instituições escolares públicas e privadas. Como atualmente o autismo é um assunto 

abordado com maior ênfase na área acadêmica e nas mídias de um modo geral, as pessoas 

estão mais atentas às características e comportamentos das crianças. Logo, a busca pelas 

escolas está cada vez maior. Muitas vezes os sinais e as características já são observados 

tanto pela escola quanto pela família antes dos três anos de idade. Dentre as características a 

que mais intriga e chama atenção, tanto das famílias como das escolas, é o não 

desenvolvimento de uma comunicação apropriada ou relativa à idade cronológica. 

        O processo de desenvolvimento da criança com autismo é uma tarefa que precisa de 

atenção, abrangendo família, escola e os demais ambientes da comunidade em que a criança 

vive e atua. A escola é um dos recursos fundamentais para enriquecer as experiências sociais, 

pois oferece oportunidade à interação entre pares e contribui para o desenvolvimento de 

novos comportamentos e aprendizagens. 

        Com base nesse contexto, nos interessa saber como é o trabalho do professor frente às 

dificuldades de crianças autistas nas salas de aulas regulares. Nosso pressuposto é que por 

mais que existam leis que garantem os direitos das crianças com espectro autista dentro das 

salas de aulas regulares, dependendo do nível que a criança se encontra dentro do espectro, o 

professor sozinho em uma sala de aula não consegue executar seu trabalho com êxito. 

        A escolha do tema foi motivada por uma reflexão acerca da inclusão escolar de crianças 

com TEA, sobre a profissão que escolhemos e as dificuldades que podemos encontrar  em 

sala de aula. Partimos em busca de conhecimento teórico para saber como agir diante do 
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aluno e suas dificuldades e ansiamos colocar em prática todo conhecimento adquirido nesses 

anos de graduação. 

        O Transtorno do Espectro Autista é um tema bastante abordado na nossa 

contemporaneidade, logo, usar informações advindas das leis e academia constitui um norte 

para o trabalho do professor em sala de aula. Discorrer, explanar, considerar metodologias 

utilizadas por professores e acompanhar o desempenho dos alunos com TEA no processo de 

inclusão social e escolar pode proporcionar uma melhor compreensão sobre a inclusão de 

alunos com autismo em salas de aulas regulares e o desenvolvimento do ensino- 

aprendizagem. Deste modo, a relevância deste trabalho pondera-se sobre a 

corresponsabilidade de cada um diante do processo de inclusão, no auxilio às crianças com 

TEA no contexto escolar, e na busca da promoção de suas necessidades educacionais. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
O desenvolvimento da criança com Transtorno do Espectro Autista 
 
         Para discutir o processo da inclusão de crianças diagnosticadas com TEA em sala de 

aulas regulares, é necessário entender sobre o desenvolvimento dessas crianças. Atualmente, 

mesmo com todos os avanços científicos, ainda não foi possível responder a diversos 

questionamentos acerca do seu entendimento. 

        Fernandes (1965) traduzia o autismo como “o estado mental patológico em que o 

indivíduo tende a encerrar-se em si mesmo, alheando-se ao mundo exterior”.  A palavra 

Autismo deriva do grego “autós”, que significa “de si mesmo”. Em 1943 o Dr. Leo Kanner, 

psiquiatra infantil americano, utiliza o termo autismo para descrever onze casos clínicos de 

crianças que tinham idade entre dois e oito anos, em que foram investigadas e apresentaram 

inabilidade para se relacionarem com outras pessoas, deixando em evidência a dificuldade e 

falha no uso da linguagem para comunicação. (SANTOS, 2011). 

        De acordo com Tamanaha (2009) passaram a existir inúmeras pesquisas em busca do 

que causa o autismo. Sugeriu-se que a causa do autismo infantil poderia estar vinculada à 

alteração neuroanatômica, ou seja, sujeitos autistas podem apresentar um modelo 

neuroanatômico extremamente masculino. Este fato ocorre, provavelmente, devido às altas 

taxas de testosterona a que os autistas são expostos no período pré-natal. Isso poderia 

explicar porque a incidência dos casos é maior em meninos do que em meninas, porém, 

segundo Silva e Mulick (2009), apesar dessas evidências de anormalidades 

neurodesenvolvimentais vinculadas ao autismo, por conta da complexidade do Sistema 

Nervoso Central, bem como da grande variabilidade de manifestações sintomatológicas, até 
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o presente momento não foi possível determinar qualquer aspecto biológico, ambiental, ou 

da interação de ambos que pareça contribuir de forma decisiva e direta para a manifestação 

desse transtorno. O que existe são estudos científicos que evidenciam que os fatores 

genéticos estão relacionados com a origem do autismo em 80% dos casos. 

        O DSM-V (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014) traz o TEA  como um 

transtorno do neurodesenvolvimento que afeta as áreas de comunicação/interação social e 

comportamentos repetitivos e interesses restritos, tornando assim uma díade de dificuldades, 

reconhecendo que a comunicação e socialização são correlacionais, tornando-se então um 

único pilar. 

        Sendo assim, podemos compreender o autismo como um distúrbio do 

neurodesenvolvimento que tem sido estudado pela ciência há quase sete décadas, mas que 

dentro das próprias pesquisas existe uma série de questionamentos a ser respondidos, 

destacando a importância do diagnóstico o quanto antes. É necessário conhecer o transtorno 

para que possa diagnosticar e para isso os critérios atualmente utilizados são aqueles 

descritos no Manual Estatístico e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria 

(DSM-V) que é sua versão mais recente. 

        Na versão anterior, o DSM-IV define critérios detalhados para diagnóstico do autismo, 

o qual exige a presença das seguintes condições: 

1) Para que uma criança seja diagnosticada como autista é necessário que a 

mesma apresente sintomas que se enquadrem em pelo menos seis (ou mais itens) 

que avaliam comprometimentos qualitativos nas áreas de interação social, 

comunicação e padrões de comportamento, interesse ou atividades estereotipadas; 

2) É preciso que seja identificado um atraso ou funcionamento anormal nas 20 

áreas de interação social, linguagem com fins de comunicação social e jogos 

simbólicos antes dos três anos de idade; 

3) Apesar de ser reconhecido que o autismo pode ocorrer isoladamente ou em 

associação com outros distúrbios que afetam o funcionamento cerebral, tais como 

a Síndrome de Down ou a epilepsia, é necessário distingui-lo da Síndrome de 

Rett ou do Distúrbio Desintegrativo da Infância. (SILVA;  MULICK, 2009, p. 

119). 

 

        Já o DSM-V, define os principais critérios em relação ao diagnóstico, que consiste na 

observação clínica de déficits sociais e comportamentos estereotipados ou repetitivos, visto 

que ainda não há uma descoberta científica que identifique o autismo em exames clínicos, o 

que muitas vezes dificulta o diagnóstico. Cabe ressaltar que o DSM-V é a mais recente 

versão do manual e seus critérios são utilizados atualmente. 

        Mello (2007) considera que com a variação dos graus de desenvolvimento do autismo 

em leve, moderado e severo, pode-se encontrar uma criança com atrasos na linguagem verbal 
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e com dificuldades na comunicação por qualquer outra via. Isto inclui ausência de uso de 

gestos ou um uso muito precário dos mesmos, ausência de expressão facial, linguagem 

corporal, ritmo e modulação na linguagem oral. A dificu ldade de socialização é bem presente 

nas características do autismo, fazendo com que tenha um grande impedimento em 

estabelecer relacionamentos. Isso ocasiona uma diminuição na capacidade da interação 

social, que é um dos pré- requisitos fundamentais para sua aprendizagem. 

        Howlin, Magiati & Charman (2011 apud ZANON, 2014, p. 26) afirmam que diversos 

estudos destacam a intervenção precoce como fator fundamental para a melhora do quadro 

clínico do autismo e geram ganhos significativos e duradouros no desenvolvimento da 

criança. Deste modo fica clara a importância do diagnóstico precoce. 

Políticas públicas e o papel da escola no processo de inclusão 
 
        Quando falamos em políticas públicas educacionais para o entendimento dessa temática, 

se faz necessário fazer um recorte das políticas públicas que trazem a intenção de melhorar a 

inclusão desses estudantes.  Também vale a pena ressaltar a importância de considerar o 

papel do estado como algo fundamental para o entendimento do tópico em pauta. A 

promoção da educação inclusiva pautada no compromisso dos órgãos públicos nas diferentes 

esferas de governo proporciona divulgação, visibilidade e a valorização de todo esse 

processo. 

        No ano de 2014 o Ministério da Educação (MEC), com a participação da Secretaria de 

Articulação com Sistemas de Ensino (SASE), criaram um documento contextualizando as 20 

metas do Plano Nacional de Educação (PNE) com a finalidade de alinhar os planos 

educacionais nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. 

O alinhamento dos planos de educação nos estados, no Distrito Federal e nos 

municípios constitui-se em um passo importante para a construção do Sistema 

Nacional de Educação (SNE), pois esse esforço pode ajudar a firmar acordos 

nacionais que diminuirão as lacunas de articulação federativa no campo da 

política pública educacional. (BRASIL, 2014). 

        Dessas metas fizemos um recorte na de número 4 que dispõe sobre o princípio da 

universalidade: 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2014). 

        Na realidade, todo o contexto educacional é orientado para que se cumpram as metas do 
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Plano Nacional de Educação-PNE. Em partes, é sugerido à escola exercer sua autonomia, 

mas por outro há o domínio por parte dos órgãos interessados em direcionar os passos da 

educação. A Lei 9.394/96, em seu capítulo V da educação especial, art. 58, refere -se que para 

os efeitos desta lei, esta modalidade de educação escolar deve ser oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades 

especiais. 

        Contudo, a definição mais atual para educação especial está localizada no art. 3º da 

Resolução nº 2/2001 que define as diretrizes para a educação especial: 

Modalidade de educação escolar, entendida por um processo educacional 

definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços 

educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, 

complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 

educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da 

educação básica. (BRASIL, 2001). 

 

        Como podemos observar existem leis que organizam e definem as práticas de inclusão, 

porém esse processo não depende apenas dessas leis nem tão pouco só do empenho da 

escola. Garcia et al (2006 apud SILVA; CARVALHO, 2017) destacam que para a escola ter 

sucesso no processo de inclusão é necessário que a família esteja envolvida de maneira 

coparticipativa, contribuindo com informações, sugestões, críticas e solicitações que poderão 

sinalizar o caminho que a escola deverá seguir. Assim, uma escola que investe numa 

educação inclusiva poderá proporcionar um lugar igualitário e de desenvolvimento. A 

inclusão tem respaldo legal e deve olhar o educando de forma individual, enfatizando suas 

habilidades. 

        Na prática, o processo inclusivo é árduo e as políticas públicas existem para dar voz e 

assegurar os direitos desses alunos autistas. No ano de 2012 o Governo Federal sancionou a 

Lei nº 12764/12, conhecida como Lei Berenice Piana. Seus arts. 1º § 2º evidenciam que a 

pessoa que se enquadra no espectro autista, para todos os efeitos legais, deve ser considerada 

uma pessoa com deficiência. Esta Lei trouxe diversas conquistas para os portadores do TEA 

e uma das que podemos destacar é o direito ao acompanhante especializado no âmbito 

escolar. Porém ela não deixa claro quem seria esse acompanhante, nem especifica qual deve 

ser sua formação acadêmica. No mais, pela nomenclatura, entende-se que o profissional deve 

ser especializado no assunto e não pode ser qualquer pessoa. 

        Oliveira (2016) fala da importância do acompanhante especializado, destacando o 
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objetivo de seu trabalho que é acompanhar o aluno, auxiliando o professor, de modo a 

realizar as adaptações necessárias. “De certo modo, este acompanhamento traz para os 

professores um suporte muito grande, uma vez que é difícil para um único educador atender 

a uma classe inteira com diferentes níveis” (CUNHA 2014 apud OLIVEIRA 2016, p. 36). 

Fica claro que o trabalho do acompanhante especializado não substitui o trabalho do 

professor. 

 

A atuação do professor no processo de aprendizagem da criança com TEA. 
 

        Mesmo não sendo função essencial do professor, falando do ponto de vista técnico para 

diagnosticar, é possível que ele identifique problemas que afetam a aprendizagem da criança 

e em muitos casos esses problemas podem se tornam obstáculos que deixam o caminho 

desinteressante e mais difícil. Jacometo e Tabile (2017, p. 82) citam que “as dificuldades de 

aprendizagem podem ser entendidas como obstáculos ou barreiras, encontrados por alunos 

durante o período de escolarização em relação à assimilação dos conteúdos propostos”. 

Identificar e compreender cada aluno de maneira singular, de acordo com seu 

desenvolvimento, vem a ser um fator que facilita o trabalho do professor, pois assim podem 

ser utilizadas diferentes estratégias para chegar ao objetivo que é o auxilio no 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

        Falar em estratégias diferenciadas nos remete a pensar em diversos diagnósticos que o 

profissional pode se deparar em sala de aula. De acordo com Freitas e Corso (2016, p. 209) o 

professor deve ter clareza de que a criança é um ser integral e todos os aspectos precisam ser 

observados e desenvolvidos, pois estão interligados. Em segundo lugar, compreender a 

importância da brincadeira como um instrumento pedagógico. 

        No ano de 2013 o Ministério da Educação emitiu uma nota técnica nº 

24/2013/MEC/SECADI/DPEE que orienta a implementação da Lei nº 12.764/2012. A 

referida nota traz orientações sobre a formação do professor, dizendo que a formação dos 

profissionais da educação possibilitará a construção de conhecimentos para práticas 

educacionais que propiciem o desenvolvimento sócio-cognitivo dos estudantes com 

transtorno do espectro autista. 

        Nessa perspectiva, a formação inicial e continuada deve subsidiar os profissionais, 

visando a superação do foco de trabalho nas estereotipias e reações negativas do estudante no 

contexto escolar, a mediação pedagógica nos processos de aquisição de competências, 

organização de todas as atividades escolares de forma compartilhada com os demais 
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estudantes, o reconhecimento da escola como um espaço de aprendizagem que proporciona a 

conquista da autonomia, entre outros. 

        Segundo Chedid (2007, p. 299) “a escola tem a função de ajudar a criança a progredir e 

aprender por meio da observação, o que faz o tempo todo, desde seu nascimento, para chegar 

ao aprender por meio do ensino formal”. Para tal compreensão, entende-se a importância de 

uma nova forma para ações pedagógicas, de modo que se explore o potencial de 

aprendizagem de todos, melhorando o desempenho individual, em que se considera todo o 

contexto social que a criança está inserida e entende que seu objetivo não deve ser apenas 

voltado para o desenvolvimento cognitivo, mas também seu desenvolvimento social e 

emocional. 

        Assim, de acordo com Pontes (2010, p. 424), a atuação do professor vai fazer com que o 

aprender na escola esteja sempre em movimento, sem esquecer-se de acompanhar o 

momento histórico e prevenindo a cristalização de vínculos, que só dificultam o 

desenvolvimento. Então, o trabalho do pedagogo de intervir, mediar e analisar todo contexto 

que envolve a criança pode se tornar preventivo mediante as dificuldades e problemas que 

surgem na prática escolar. 

        Porém ao discorrer sobre aprendizagem e suas dificuldades, desenvolvimento do aluno 

e estratégias de ensino, cabe ressaltar a formação profissional que se encontra em sala de 

aula, de acordo com Sant’Ana (2005): 

É sabido que os fundamentos teóricos metodológicos da inclusão escolar 

centralizam-se numa concepção de educação de qualidade para todos, no respeito 

à diversidade dos educandos. Assim, em face das mudanças propostas, cada vez 

mais tem sido reiterada a importância da preparação de profissionais e 

educadores, em especial do professor de classe comum, para o atendimento das 

necessidades educativas de todas as crianças, com ou sem deficiências. 

(SANT’ANA, 2005, p. 227). 

        Além do que é dito na citação acima, a autora também destaca que “a formação docente 

não pode restringir-se à participação em cursos eventuais, mas sim, precisa abranger 

necessariamente programas de capacitação, supervisão e avaliação que sejam realizados de 

forma integrada e permanente”. (SANT’ANA 2005, p. 228). Mesmo com formação 

continuada, para que o docente tenha um bom desempenho, o profissional precisa conhecer 

sobre seus alunos e suas necessidades especiais, para que assim ele possa traçar um 

planejamento pedagógico que consiga atender as suas necessidades. Segundo Carvalho 

(2011): 

Do ponto de vista pedagógico, o diagnóstico clínico nem sempre oferece aos 
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educadores as pistas do que devem fazer, no âmbito pedagógico. Sob esse 

aspecto, mais importante é avaliar os fatores que bloqueiam ou facilitam a 

aprendizagem, com vistas a identificar e operacionalizar as providências 

pedagógicas a serem adotadas pelos professores, em sala de aula. (CARVALHO, 

2011 p. 11). 

        Não é apenas o diagnóstico clínico que não oferece um suporte aos professores, mas 

observação da rotina dos estudantes é um ponto fundamental. Schmidt et al.(2016) cita uma 

pesquisa feita com docentes entre os anos de 2013 a 2015, em que os mesmos relatam que 

alunos com TEA são percebidos a partir de  seus déficits de comunicação verbal, não verbal 

e o comportamento restrito no brincar. Já na área comportamental a pesquisa relata 

comportamentos e interesses restritos e repetitivos, pois os relatos destacam a percepção do 

aluno com TEA a partir de seus comportamentos estereotipados. 

        Referindo-se às práticas pedagógicas, encontramos na literatura relatos sobre as 

adaptações ou estratégias utilizadas pelos professores para promover a participação e o 

aprendizado do aluno com TEA, como o uso de recursos visuais e temáticas que facilitam o 

interesse da criança. Para além disso, ainda houve relatos encontrados na literatura referindo-

se às dificuldades dos docentes em lidar com a inclusão juntamente com o sentimento de 

intensa frustração e medo de lidar com determinados comportamentos agressivos do aluno.     

       Sobre isso Schmidt et al (2016) destaca: 

Tendo em vista a dificuldade docente para avaliar as aprendizagens e ensinar 

conteúdos acadêmicos apropriados à etapa escolar, é primordial desenvolver no 

Brasil uma cultura de avaliação das práticas pedagógicas empregadas para que os 

educandos com TEA estejam, de fato, sendo escolarizados nas escolas regulares . 

(SCHMIDT et al. 2016, p. 230). 

        Deste modo, voltamos a destacar a importância do preparo e formação adequada para os 

docentes, citada no capítulo anterior, seja por parte do governo ou da própria escola. A falta 

dessa especialização pode acarretar em dificuldades para planejar e avaliar aprendizagens 

apropriadas para a criança com TEA. 

        Para confirmar tais aspectos teóricos aqui apresentados sobre a atuação docente em 

relação às crianças com TEA, buscamos na prática docente subsídios para nossa pesquisa. A 

partir de investigação em artigos de estudo de caso, construímos o quadro abaixo onde 

sintetizamos, a partir das narrativas dos docentes, os obstáculos na realização de práticas 

pedagógicas que sejam eficientes no processo de educação e inclusão de estudantes com 

TEA. 
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Quadro 1 - Dados coletados 

 

 
Título e ano de publicação 

 
Dificuldades do professor na inclusão da 

criança autista na sala de aula. 

 
Educação inclusiva: concepções de 
professores e diretores. (2005) 

A falta 
de apoio técnico e de suporte de 

profissionais 
especializados. 

 
Professor e o Autismo: Desafios de 

uma inclusão com 
qualidade. (2015) 

 
A falta de capacitação para os 

professores. 

A educação de alunos com 
Transtornos do Espectro Autista  no 

ensino regular: desafios e 
possibilidades. (2017) 

 
Formação continuada superficial, distante da 
realidade vivida no cotidiano escolar. 

Formação docente e inclusão de 
alunos com Transtorno do Espectro 
Autista: algumas reflexões. (2016) 

 
A resistência dos alunos com TEA para ficar 

em sala de aula. 

 
Desafios docentes na educação 

escolar de autistas. (2018) 

 
 

Dificuldade na interação do aluno.  

Práticas inclusivas de alunos com 
TEA: principais 

dificuldades na voz do professor e 
mediador. (2017) 

 
 

A dificuldade de comunicação.  

 
Fonte: as autoras 

 
        Neste quadro encontramos problemas relacionados à falta de profissionais capacitados 

como também as dificuldades relacionadas com as características próprias da criança com 

TEA. 

 

METODOLOGIA 

 
        O método de pesquisa utilizado para este trabalho é o bibliográfico, pois, de acordo com 

Piana (2009, p. 120), “a finalidade da pesquisa bibliográfica é colocar o pesquisador em 
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contato com o que já se produziu e se registrou a respeito do tema da pesquisa e tais 

vantagens revelam o compromisso da qualidade da pesquisa”. 

        A coleta de dados partiu de um levantamento de literatura realizado em artigos 

publicados nas bases de dados eletrônicos Scientific Electronic Library Online (Scielo), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) publicados entre 

os anos de 2005 a 2019, tomando por base os descritores: Autismo, Pedagogia, Inclusão e 

Educação Especial, sendo excluídos os que não abordaram os objetivos da pesquisa. 

        As etapas da pesquisa bibliográfica por Gil (2002) são definidas pela escolha do tema, 

levantamento bibliográfico, formulação do problema, buscas das fontes, leitura do material 

seguido por fichamentos, organização lógica do assunto e por fim a redação do texto. 

Seguindo essas etapas, esta pesquisa reuniu estudos de casos, pois esse delineamento permite 

que o problema formulado aqui seja passível de investigação descritiva (GIL, 2002, p. 137-

138). A partir disto, foi possível conhecer e descrever algumas dificuldades do professor 

diante do processo de inclusão do aluno com transtorno do espectro autista. 

 

DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 
        A partir da nossa pesquisa constatamos que o desenvolvimento das crianças com 

Transtorno do Espectro Autista envolve diversas dificuldades na área comportamental, 

cognitiva, linguagem/comunicação, interação social e coordenação motora. Compreender esse 

processo foi fundamental para debater as nuances do nosso estudo. 

        Quando entendemos as necessidades gerais de crianças com TEA, fortalecemos nossa 

compreensão sobre a importância de políticas públicas que atendam esses estudantes e suas 

famílias. Nesse contexto, nossa pesquisa revelou que não basta apenas existir leis. A escola e 

a família devem caminhar juntas, funcionando como uma engrenagem para que a educação 

inclusiva possa ser colocada em prática. 

        Esses aspectos apresentados contribuem para a discussão sobre os diversos fatores que 

dificultam o trabalho do professor diante da inclusão de crianças dentro do espectro autista. 

Nos dados do quadro identificamos que a falta de apoio técnico e suporte especializado é uma 

das principais queixas nos estudos de caso. Em um dos trabalhos selecionados, a autora 

Izabella M. Sant’ana (2005), doutora em Psicologia, destaca a falta de orientação no trabalho 

realizado junto aos alunos, alegando que “mesmo aqueles profissionais que recebem algum 

tipo de orientação, afirmam que o que é feito não é suficiente para atender às demandas 

surgidas durante o processo inclusivo” (SANT’ANA 2005 p. 231). Ainda de acordo com 
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Sant’ana (2005): 

[...] Na inclusão educacional, torna-se necessário o envolvimento de todos os 

membros da equipe escolar no planejamento de ações e programas voltados à 

temática. Docentes, diretores e funcionários apresentam papéis específicos, mas 

precisam agir coletivamente para que a inclusão escolar seja efetivada nas escolas 

(SANT’ANA, 2005, p. 228). 

        Segundo documentos utilizados para nosso referencial teórico, é função da escola ajudar 

a criança a progredir na aprendizagem por meio do ensino formal. Deste modo, quando não há 

um planejamento didático, organização e apoio ao professor, as ações deste profissional 

ficarão limitadas. 

        No que se refere à falta de capacitação, Sousa (2015) relata a dificuldade do professor 

em realizar intervenções adequadas, justamente pelo pouco conhecimento para trabalhar com 

alunos especiais e afirma que “falta aos professores uma melhor compreensão acerca da 

proposta de inclusão escolar, melhor formação conceitual e condições mais apropriadas de 

trabalho.” (SOUSA, 2015, p. 22). 

        Outro ponto encontrado na nossa pesquisa foi a formação continuada, julgada como 

superficial e distante do que se vive no cotidiano escolar. Nela, Bianchi (2017) informa que 

apenas um terço dos professores que participaram da pesquisa consegue de fato apresentar 

mudanças qualitativas substanciais e novas possibilidades para lidar com a pluralidade no 

contexto da sala de aula e conclui, acerca dessas mudanças: 

[...] dificilmente ocorrerá enquanto os cursos de formação tanto inicial quanto 

continuada insistirem em oferecer um conhecimento fragmentado, superficial e 

que não forma uma base sólida suficiente para que o docente saiba onde buscar 

conhecimentos para desempenhar seu papel na inclusão do aluno. (BIANCHI, 

2017 p. 71). 

        De acordo com o pensamento de Beauchamp (2002 apud TOLEDO; VITALIANO 2012, 

p. 322), é muito importante investir em espaços de formação de professores, até no próprio 

local de trabalho, uma vez que as reflexões se voltam ao cotidiano, possibilitando trocas de 

experiências, o que favorece a construção coletiva do saber pedagógico. Dito isto, entende-se 

que a responsabilidade de capacitação não cabe só ao profissional, pois o estado deve oferecer 

meios que favoreçam o trabalho do professor. 

        Outro aspecto observado a partir dos estudos de caso selecionados foi em relação à 

resistência do aluno com TEA em participar de atividades pedagógicas e se manter dentro de 

sala. Um desses trabalhos aponta a resistência da criança em permanecer em sala de aula 

apesar de ter uma acompanhante especializada. A autora relata que sempre que a criança se 

recusava a ficar dentro de sala, a acompanhante adotava a mesma conduta, saindo do 
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ambiente e acompanhando a criança, ficando por um determinado período fora (OLIVEIRA, 

2016, p. 40). O ato da recusa por parte da criança em permanecer naquele ambiente tem 

relação comportamental que visivelmente está sendo reforçado pela acompanhante. Cabe 

ressaltar que o acompanhante especializado é um direto adquirido e regulamentado pela lei nº 

12764/12, conforme citado em nosso referencial teórico. 

        Foi observada também a questão da comunicação e interação entre o professor e a 

criança com dificuldades. Recorrendo mais uma vez ao nosso referencial teórico, dificuldade 

de comunicação faz parte das características das crianças que estão dentro do espectro e “para 

o professor que está recebendo uma criança com autismo em sala de aula, torna-se um desafio 

iniciar o processo de inclusão, diante das dificuldades.” (PEREIRA, 2018 p. 24). Porém um 

professor com habilidade técnica para lidar com essas crianças sabe da importância de 

organizar estratégias de comunicação para promover a inclusão desses estudantes, como 

coloca Oliveira (2016): “o professor poderá sempre que possível, em meio às atividades de 

classe, introduzir figuras para facilitar o entendimento da criança com TEA, e para estreitar os 

laços entre professor e aluno”. 

        Observamos aqui dois aspectos que surgem como dificuldade para o trabalho do 

professor. De um lado a demanda da falta de capacitação, apoio e a substancialidade de uma 

formação continuada; em outro, a demanda voltada para dificuldade da inclusão da criança 

autista por questões características do próprio transtorno. Deste modo, conseguimos alcançar 

nosso objetivo proposto, identificando as dificuldades do professor diante da inclu são de 

crianças autistas no ambiente escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
        A referida pesquisa se propôs a conhecer as dificuldades do professor diante da inclusão 

de crianças autistas no ambiente escolar. Utilizamos como procedimento metodológico uma 

revisão bibliográfica e, através desta, concluímos que mesmo existindo capacitação, apoio e 

documentos oficiais que norteiem o serviço oferecido para a inclusão, ainda existem lacunas 

no dia a dia que dificultam o trabalho do professor. O ato de incluir inicia-se pelo agir desse 

profissional, portanto, é de suma importância prepará-lo de forma adequada para tal 

responsabilidade. 

        Esta pesquisa tem sua importância para o contexto da educação especial como também 

para professores e pedagogos, pois não visa apenas o cruzamento de dados referente às 

dificuldades do professor diante do processo de inclusão de crianças dentro do espectro do 

transtorno autista. Este trabalho buscou embasamento teórico para dar consistência aos dados 
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obtidos e discutidos. Cabe ressaltar que esta temática não acaba nesta pesquisa. É preciso 

explorar e aprofundar esse tema por diversas perspectivas e incessantes buscas de alternativas 

que possam contribuir com o debate e com a formação de profissionais da educação. 
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RESUMO  
 
O tema deste artigo aborda a comunicação, conflitos na organização, clima organizacional e 
produtividade na empresa KarneKeijo Logística Integrada. O estudo teve como objetivo 
identificar os métodos de comunicação entre os colaboradores, analisando a forma como a 
comunicação entre setores contribui para a produtividade empresarial, além de observar a 
causa de conflitos na empresa, sugerindo uma forma de conciliação, visando o bem comum a 
todos. O levantamento e a análise foram feitos por meio da pesquisa de campo através de um 
questionário semiaberto aplicado entre 21/10/2019 a 24/10/2019. Das 76 pessoas envolvidas 
entre o setor comercial e de transporte da empresa, 19 (25%) participaram do questionário. O 
estudo revelou que a comunicação é fundamental para uma empresa ser produtiva, pois ela 
abrange todas as etapas do processo e do relacionamento entre pessoas, criando também um 
ambiente favorável a se trabalhar quando feita de maneira correta. Também foi observado que 
existem sempre conflitos na empresa, porém não são tão relevantes na maioria dos casos e a 
forma de resolvê-los é muito rápida e eficaz. 
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ABSTRACT 
 
The theme of this article addresses communication, conflicts in the organization, 
organizational climate and productivity in the company KarneKeijo Logística Integrada. The 
study aimed to identify methods of communication between employees, analyzing how 
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communication between sectors contributes to business productivity, in addition to observing 
the cause of conflicts in the company, suggesting a way of reconciling these conflicts, aiming 
the general welfare. The survey and analysis were carried out through field research through a 
semi-open questionnaire applied between 10/21/2019 and 10/24/2019. From 76 people 
involved in the company's commercial and transportation sector, 19 (25%) participated in the 
questionnaire. The study revealed that communication is essential for a company to be 
productive, as it covers all stages of the process and the relationship between people, also 
creating a favorable environment to work when done correctly. It was also observed that there 
are always conflicts in the company, b ut they are not so relevant in most cases and the way to 
resolve these conflicts is very fast and effective.  
 
Keywords: Communication. Organizational culture. Motivation. Conflicts. Personal 
influence. Professional quality.  
 
 
INTRODUÇÃO 

         A comunicação é fator essencial na interação entre todos os atores envolvidos em uma 

instituição, além de ser fator preponderante para o desenvolvimento de qualquer organização. 

Em uma sociedade globalizada e interligada pela internet, redes sociais e mídias virtuais, a 

organização que não possuir uma comunicação eficiente e eficaz acabará se prejudicando, 

podendo haver conflitos e insatisfações nas relações interpessoais.  

          A instituição que não investir ou negligenciar a importância da comunicação como 

ferramenta essencial, acabará por prejudicar a alavancagem do desenvolvimento 

organizacional. 

          Segundo Haroldo Pereira (2005), a comunicação é o simples fato de um ser A transferir 

uma informação para um ser B. É a forma de um ser interagir com outros seres, trocando 

informações de seu interesse. A comunicação é um processo social básico, essencial. Sem 

comunicação a sociedade não evolui. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A comunicação  é uma ferramenta bastante utilizada por todos nós desde o momento em 

que acordamos até o momento de nos recolhermos. Ela está presente em várias situações do 

nosso cotidiano, principalmente em nosso ambiente de trabalho. 

Mesmo com o potencial avanço dos meios de comunicação, os conflitos gerados entre 

as pessoas ainda continuam bastante presentes em nossas relações. Segundo Mcintyre, (2007), 

o conflito é o processo que começa quando uma das partes envolvidas nota que a outra a 

afetou ou a afetará de forma negativa. Além disso, essa definição tem três características: o 

conflito tem que ser percebido, do contrário não existe conflito; tem que existir uma interação; 
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tem que haver uma incompatibilidade entre as partes. Percebemos, assim, que o conflito não é 

estático, mas uma sequência de acontecimentos.  

CONFLITOS NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

A comunicação entre pessoas é uma atividade de trocas de informações (símbolos, 

palavras ou sons) que abordam incontáveis temas e assuntos. Aprofundando esta temática no 

contexto organizacional, é possível dizer que a comunicação entre pessoas, dentro das 

organizações, é uma ação indispensável e se faz totalmente presente, principalmente quando 

se trata de colaboradores de um mesmo setor da empresa, ou seja:  

A necessidade de se comunicar de modo eficaz sempre esteve no topo da lista de 
prioridades de todo supervisor, que não só deve fazer o possível para se comunicar 
bem com seus funcionários como também deve conhecer os fatores que podem 
prejudicar suas tentativas nesse sentido, e saber como superar tais obstáculos. 
(AMACOM, 1999, p. 7). 

 

    No ambiente de trabalho há pessoas com opiniões diferentes e personalidades distintas. 

Consequentemente, isso gera conflitos entre os colaboradores da empresa, apesar de 

trabalharem para alcançarem objetivos comuns, com o intuito de um melhor funcionamento 

da organização. Na visão de Chiavenato (2004), O conflito numa empresa pode ser 

classificado de cinco formas distintas: 

a) Interpessoal - Ocorre quando os indivíduos divergem uns dos outros nas ideias e 

opiniões. Todavia é considerado natural esse tipo de conflito que deve ser regulado 

para ajudar no crescimento pessoal ou desenvolver as relações com outras pessoas; 

b) Intragrupal - É um conflito que acontece entre os indivíduos, dentro da mesma 

equipe. Essa discordância entre os membros pode levar ao desentendimento do 

grupo; 

c) Conflito intergrupal - Ocorre quando equipes diferentes de uma mesma empresa se 

desentendem. Por exemplo, o departamento de vendas de uma organização pode 

entrar em conflito com o departamento de suporte ao cliente. Isso se deve aos 

variados conjuntos de metas e interesses desses diferentes grupos; 

d) Intrapessoal - São os conflitos que ocorrem interiormente em cada indivíduo. A 

experiência ocorre na mente da pessoa, por isso, é um tipo de conflito psicológico 

envolvendo os pensamentos, valores, princípios e emoções. O conflito intrapessoal 

pode vir de diferentes maneiras, desde um simples problema do dia a dia, até aqueles 

que podem afetar grandes decisões, como escolher uma carreira; 
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e) Conflito de interesses no serviço público e corporativo - Apesar de ser deixado de 

lado pela grande maioria das classificações, pois muitas vezes é classificado como 

um subtipo, o conflito de interesses merece um destaque especial. Ele ocorre quando 

os objetivos de duas partes, sejam elas grupos ou indivíduos, se tornam 

incompatíveis. 

Analisando esses conceitos sobre conflitos, Berg (2012, p.  18) dá grande ênfase à 

importância do lidar com esse fenômeno organizacional, ao afirmar que “O conflito nos 

tempos atuais é inevitável e sempre evidente. Entretanto, compreendê-lo e saber lidar com ele 

é fundamental para o sucesso pessoal e profissional”.  

Aqui cabe uma indagação: como superar ou evitar os conflitos? Amacom (1999) já 

abordava muito bem essa questão quando dava algumas dicas consideradas bastante atuais: 

deve-se manter a conversa fora do círculo de assuntos pessoais, ou seja, assuntos que há 

divergência política e de valores, mantendo assuntos apenas de interesse corporativo; ser 

profissional o tempo todo, evitando atacar outras pessoas com assuntos de âmbito pessoal; é 

muito importante elogiar um subordinado ou um colega de trabalho, causando assim 

encorajamento e motivação para fazer um trabalho bem feito e em equipe. 

         Nessa perspectiva é possível chegar à conclusão de que a comunicação empresarial feita 

de forma correta, sensata e pensada previamente pode evitar vários conflitos interpessoais 

desnecessários. Tomando como referência o ex-presidente do Conselho Federal de 

Profissionais de Relações Públicas, Valentin Lorenzetti (2005): “[...] comunicação 

empresarial não tem segredo, precisa só de competência”. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

O conceito de clima organizacional é visto de modo geral como a qualidade ou 

propriedade do ambiente organizacional, que é percebida ou experimentada pelos membros da 

organização e influencia no seu comportamento. O clima organizacional pode ser considerado 

positivo quando satisfaz desejos e necessidades dos colaboradores, influenciando-os e 

motivando-os a trabalhar mais e melhor, com sentimento de satisfação e até mesmo 

autorrealização. Em contrapartida, o clima pode ser considerado negativo quando desfavorece 

parcialmente ou totalmente as necessidades do colaborador, trazendo insatisfação e aversão ao 

trabalho. Logo, podemos afirmar que o crescimento de qualquer organização depende, 

necessariamente, do desenvolvimento de seus colaboradores e, se as pessoas quiserem superar 

padrões e atingir níveis mais elevados de responsabilidade, elas precisarão ser treinadas. As 

chances de sucesso são maiores quando os trabalhadores estão motivados, porém a motivação 
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está relacionada ao valor do profissional perante a organização, o reconhecimento, a atenção, 

por conseguinte o compromisso de ambos são fatores primordiais (LIMA, 2014). 

Chiavenato (2004, p. 53), considera que “o clima organizacional é favorável quando 

proporciona satisfação das necessidades pessoais dos participantes, produzindo elevação do 

moral interno. É desfavorável quando proporciona frustração daquelas necessidades”. 

A definição do clima organizacional é como o re sultado do estado de espírito ou do 

ânimo das pessoas, que predomina em um ambiente organizacional em um determinado 

período. (LUZ, 2003). 

Nos conceitos dos diferentes autores, sobre clima organizacional, é possível encontrar, 

pelo menos, três palavras-chave que estão quase sempre presentes. São elas: 

Satisfação – Esta é uma das palavras mais presentes nos conceitos dos diferentes 

autores. Direta ou indiretamente os conceitos nos remetem à relação do clima com o grau de 

satisfação das pessoas que trabalham em uma organização. 

Percepção – Outra importante palavra contida nos conceitos de clima refere-se à 

percepção que os funcionários têm sobre os diferentes aspectos da empresa que possam 

influenciá-los, positiva ou negativamente. Portanto, se os funcionários percebem a empresa 

positivamente, o clima dessa empresa tende a ser bom; ao contrário, se eles percebem mal a 

empresa, o clima tende a ser ruim. 

Cultura (organizacional) – Alguns autores tratam clima e cultura como coisas 

parecidas, fazendo sempre menção à cultura quando se referem ao clima. Isso porque a 

cultura influencia, sobremaneira, o clima de uma empresa. São faces de uma mesma moeda. 

São questões complementares. 

A cultura organizacional influencia o comportamento dos indivíduos e dos grupos. Ela 

impacta diretamente no dia a dia da empresa, nas decisões, nas atribuições dos funcionários, 

nas formas de acordo, recompensas e punições, relacionamentos, layout e mobiliário, 

processo de comunicação, modo como os funcionários se vestem e assim por diante (LUZ, 

2003).  

Schein (2010) diz que a cultura organizacional é um conjunto de pressupostos básicos 

que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas 

de adaptação externa e integração interna.  

 

PRODUTIVIDADE NA EMPRESA 

    Numa visão geral, a produtividade é considerada uma sincronia de estratégias das 

empresas com o mercado, mostrando o quanto ela pode se sobressair, sendo bastante eficaz na 
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produção de serviços e/ou produtos, atendendo às necessidades do próprio mercado. Desta 

forma, Cerqueira Neto (1991, p. 43) define que “as grandes empresas se empenham na 

implementação de programas de qualidade total, cujos resultados não só garantem a plena 

satisfação dos clientes como também reduzem os custos de operação, minimizando as perdas, 

diminuindo consideravelmente os custos com serviços externos, otimizando a utilização dos 

recursos existentes”. 

    Atrelado ao foco principal do tema aqui abordado, o pensamento de Longenecker, Moore 

e Petty (1997) reforçam que produtividade é a eficiência dos insumos transformados em 

produção. A administração de operações e de produção tem sofrido grandes transformações 

com as mudanças do mercado. As empresas devem sempre aprimorar a produtividade, 

qualidade e eficiência, o que exige boa estruturação, comunicação fácil e ambiente de 

valorização do ser humano.  

Para que estejam inclusas neste contexto, algumas empresas adotaram técnicas de 

qualidade, queima de linhas de produtos não competitivos, adoção de fluxo de produção mais 

eficiente, reuniões periódicas com os colaboradores, apresentando o feedback dos pontos fortes 

e pontos a melhorar, avaliação de desempenho, dentre outros processos que torne a empresa 

mais competitiva.  

    É de grande importância que as empresas se esforcem em ações focadas na sua melhoria 

contínua, pois do contrário perderão espaço no mercado para as que se mantêm na onda da 

atualização constante e progressiva. Esse esforço, embora exija investimentos, muitas vezes 

acima da disponibilidade das organizações, é indispensável num mercado cada vez mais 

competitivo. Como bem afirmou Corrêa (2009, p. 222), “é impossível para uma empresa 

permanecer competitiva se se mantiver fazendo as coisas da mesma forma por longos períodos: 

ela será logo superada por concorrentes em evolução constante. A única saída é melhorar”.  

         Diante desta afirmação é possível fazer uma síntese, mostrando que é de vital importância 

que as organizações se esforcem em ações focadas na sua melhoria contínua, pois, do contrário, 

poderão perder espaço no mercado para as que se mantêm sempre atualizadas.  

    Outro aspecto importante que evidentemente envolve a produtividade atrelada à 

comunicação é o planejamento, que pode ser definido como uma reunião de informações 

organizadas e compartilhadas entre colaboradores, visando à tomada de decisão para acarretar 

numa futura consequência positiva para a empresa. “Em suma, a eficácia futura de um ciclo 

estará baseada num bom planejamento, o qual proverá dados e informações às etapas restantes.” 

(BADIRU, 1993, p. 353).  
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METODOLOGIA 

O objeto de estudo deste artigo consiste na comunicação empresarial. Com esse foco, a 

pesquisa pretende identificar a influência da comunicação na produtividade da empresa e 

analisar a resolução dos conflitos interpessoais na organização, decorrentes dos diversos 

fatores que influenciam uma boa comunicação.  

          A pesquisa teve como campo investigativo a empresa KarneKeijo Logística Integrada4, 

localizada na BR 101 Sul, Barro, Recife-PE.  

 Para levantamento dos dados de campo foi considerado um total de 76 colaboradores 

que estão lotados no setor comercial e de transporte da empresa, tomando-se como amostra 

25% desse total, o que corresponde a 19 pessoas que colaboraram com este trabalho.  

 A pesquisa, que foi bibliográfica e de campo, com método de análise propositivo, na 

forma qualitativa, teve como principal instrumento de coleta um questionário semiaberto. 

  

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO  

A pesquisa de campo foi realizada no período de 21 a 24 de outubro de 2019 e teve uma 

boa aceitação e receptividade das pessoas que fizeram parte da amostra. Não houve grandes 

dúvidas com relação às perguntas do questionário. No contexto da pesquisa de campo foram 

considerados os seguintes temas: 

a) Natureza dos conflitos interpessoais existentes na KarneKeijo; 

b) Como a comunicação interfere no clima organizacional da empresa; 

c) Qual a relação existente entre comunicação e produtividade na instituição. 

 

RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO  

 No que tange à existência de conflitos, foi perguntado se eles existem e se são 

relevantes entre os colaboradores da empresa. 63% dos participantes disseram que não 

existem conflitos relevantes na KarneKeijo. Já os 37% restantes afirmaram que existem 

conflitos relevantes entre os colaboradores da empresa e, na maioria das vezes, se apresentam 

como conflitos interpessoais. As razões deste número podem ser entendidas como uma 

comunicação clara, estrutural, aberta e que faz da empresa KarneKeijo uma organização boa 

de se trabalhar, tendo como ponto positivo uma boa interação entre seus funcionários e a 

minimização dos conflitos. 

 

4 KarneKeijo é uma empresa fundada em 27 de novembro de 1978 com a razão social Giselda Maria de Aguiar 
Barreto-ME. Na atual direção de Inácio Miranda, a empresa tem as segmentações de Food Service (lanchonetes, 
restaurantes, pizzarias e etc.) e de Varejo (supermerc ados e mercadinhos). 
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        Quanto à questão relativa à comunicação, 42% concordaram plenamente e 37% 

concordaram parcialmente quando foram perguntados se na KarneKeijo a comunicação 

funciona de forma eficiente e se mostra de grande valia para o crescimento e desenvolvimento 

da organização. Fazendo uma síntese das respostas, a maioria concorda que a comunicação é 

fundamental para o desenvolvimento e crescimento da empresa, assim como a melhor relação 

dentro dela, porém afirmam que não é sempre de maneira eficiente que a comu nicação ocorre 

na empresa. Somente 21% dos entrevistados têm opiniões que divergem totalmente quando se 

diz respeito ao que foi proposto, havendo então situações diferentes do que foi dito pelos 

autores no referencial teórico e o que na prática acontece.  

         Ao serem indagados sobre a questão da relação entre comunicação e produtividade, 95% 

dos entrevistados confirmaram o que havia sido mencionado pelos autores no referencial 

teórico, dizendo que a comunicação tem sim ligação direta com a produtividade na empresa.  

        Por fim, ao serem abordados sobre planejamento estratégico, produtividade e 

comunicação 79% deram a opinião de que a comunicação é satisfatória, necessitando de 

melhorias, mas é eficaz ao atingir metas. 16% disseram que a comunicação é clara e concisa, 

funcionando de maneira impecável. Apenas 5% opinaram que a comunicação é ruim, havendo 

falhas de comunicação entre as lideranças e os setores envolvidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        Diante do apresentado neste artigo foi possível identificar algumas falhas e insatisfações 

no método de comunicação entre os colaboradores. Embora todos concordem que a 

comunicação entre setores contribui para a produtividade da empresa, foi observada a causa 

de conflitos e sugerida uma forma de conciliação a fim de restabelecer o bem comum a todos. 

        Podemos concluir que a comunicação é fundamental para o desenvolvimento da 

empresa, assim como para o seu clima organizacional. Compartilhar um clima mais leve e 

mais tranquilo entre os colaboradores ajuda a melhorar os resultados da empresa. Conflitos 

sempre vão existir, assim como divergência de informações e de opiniões. Cabe ao líder ou às 

próprias pessoas envolvidas procurar sempre a conciliação, visando um objetivo comum, 

geralmente alinhando os interesses dos funcionários com os interesses da empresa. Essas 

práticas são as mesmas recomendadas pelos autores vistos no referencial teórico. 

        Diante do estudo e da pesquisa de campo realizada, sugere-se que a comunicação na 

organização seja feita de forma clara e objetiva, evitando assuntos pessoais e irrelevantes que 

possam causar polêmica ou divergência de opiniões, colaborando para que o clima 

organizacional permaneça bom e ideal para se trabalhar. Recomenda-se também, com relação 
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aos conflitos, que sejam resolvidos de forma rápida e objetiva, sendo alinhados os interesses 

dos colaboradores com os interesses da empresa. Isso tudo, quando realizado de maneira 

correta, contribui positivamente para a produtividade na organização. 
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              Apêndice A - Modelo de questionário para a pesquisa de campo 

 
Este questionário tem como objetivo coletar dados sobre a comunicação empresarial e seus conflitos 
interpessoais atrelados à produtividade da empresa Karnekeijo.  
 
1-Você considera a KarneKeijo um bom lugar para trabalhar?  
(   )Sim 
(   )Não 
 
2- Os colaboradores realizam suas atividades de forma integrada e se ajudam mutuamente?  
(   ) A maioria da equipe se ajuda 
(   ) Cada um prefere fazer o seu  
(   ) Não sei dizer  
 
3- Para você qual a melhor maneira de resolver um conflito? 
(   ) Os colegas devem resolver entre si 
(   ) O líder da equipe deve intermediar  
(   ) Outra: _________________________________________________ 
 
4- Existem conflitos relevantes entre os colaboradores da sua empresa? 
(   )Não 
(   )Sim 
 
Se positivo, de que natureza? 

a) (   ) Entre pessoas 
b) (   ) Entre grupos de pessoas, de setores distintos 
c) (   ) Entre grupos de pessoas, de mesmos setores 
d) (   ) Conflito de interesses distintos e incompatíveis 
e) (   ) Conflitos dentro do próprio indivíduo 

 
5- A KarneKeijo lhe permite usar seus conhecimentos e habilidades para fazer algo diferente na sua rotina de 
trabalho? 
(   )Sim 
(   )Não 
 
6-Você se sente reconhecido e valorizado pelo seu trabalho?  
(   ) Sinto-me reconhecido e valorizado  
(   ) Não me sinto reconhecido  
(   ) Sinto-me pouco valorizado 
 
Por quê? __________________________________________________________ 
 
7-Você indicaria a KarneKeijo como uma empregadora de um familiar ou amigo(a)?  
(   )Sim 
(   )Não 
 
8- Você acha que a comunicação tem ligação direta com a produtividade na empresa?   
(   )Sim 
(   )Não 
 
9- Na KarneKeijo a comunicação funciona de forma eficiente e se mostra de grande valia para o crescimento e 
desenvolvimento da organização?   
(   )Sim, concordo plenamente   
(   )Concordo parcialmente. Não é tão eficiente  
(   )Discordo. Não há qualquer relação entre comunicação eficiente e produtividade 
 
10- Você considera que as estratégias de produtividade da KarneKeijo a faz ser competitiva no mercado?  
(   )Sim 
(   )Não 
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11- Quando se trata de planejamento estratégico, visando maior produtividade, como você avalia a comunicação 
na empresa? 
(   ) A comunicação é clara e concisa, funcionando de maneira impecável 
(   ) A comunicação é satisfatória, necessitando de melhorias, mas é eficaz ao atingir metas.  
(   ) Ruim. Há sempre falhas de comunicação entre as lideranças e os setores envolvidos. 
 

 

              Apêndice B – Gráficos das questões abordadas no questionário 
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84%

Não
16%

Questão 1

Sim Não
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se ajuda

90%

Cada um faz o seu
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Questão 2

A maioria da equipe se ajuda Cada um faz o seu Não sei
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Questão 4
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Questão 6
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Não
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Clara e concisa
16%

Sa�sfatória
79%

Ruim
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Questão 11

Clara e concisa Sa�sfatória Ruim

   
 

 REVISTAVOXMETROPOLITANA
REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 04 - FEV/2021

            

55



 

       

A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA S COMO FERRAMENTA 
PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
h�ps://dx.doi.org/10.48097/2674-8673.2021n4p05 

 

 
Fábia Teixeira Farias1 

Fabiana Maria da Silva2 
 

 
RESUMO 
 
O presente trabalho faz um estudo sobre a contação de histórias na educação infantil como 
ferramenta pedagógica. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de sites especializados 
como Scielo e outros. A partir do referencial teórico, conceitos e análises realizadas chegou-se 
à conclusão que a contação de histórias favorece a aprendizagem, principalmente no 
desenvolvimento da socialização, comunicação e aprendizagem dos estudantes, criando 
infinitas possibilidades pedagógicas.  
 
Palavras-chave: Educação infantil. Literatura. Contação de histórias. 
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ABSTRACT 

 
The present work makes a study on the storytelling in early childhood education as a 
pedagogical tool. The bibliographic research was carried out through specialized sites such as 
Scielo and others. Based on the theoretical framework, concepts and analyzes carried out, it 
was concluded that storytelling favors learning mainly in the development of socialization, 
communication and student learning, creating infinite pedagogical possibilities. 
 
Keywords: Early childhood education. Literature. Storytelling. 
 
 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho tem a finalidade de analisar a contação de histórias na educação infantil 

como ferramenta para desenvolver o processo de socialização. O interesse pelo tema surgiu 

após um estágio supervisionado e, desde então, se manteve como foco de pesquisas. 
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   E-mail: fatimafteixeira@gmail.com 
2 Orientadora. Docente do curso de Pedagogia da Faculdade Metropolitana da Grande Recife. 
   E-mail: fabiana.silva1@gmail.com 
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 A contação de histórias é uma prática muito antiga. Desde muito tempo o homem usa 

a comunicação verbal e as histórias para transmitir sua cultura às gerações mais novas. Em 

relação à educação, ela é indicada na infância como um importante auxílio à prática 

pedagógica, pois está relacionada com outros modos de expressão, que também podem ser 

desenvolvidos nessa fase, como o movimento, a imagem e a música, que vão formar a 

bagagem comunicativa da criança desde os seus primeiros anos.  

O professor, ao iniciar uma história, pode estabelecer com a criança um ambiente de 

cumplicidade, estimulando a imaginação, a criatividade, a oralidade, o gosto pela leitura, e 

ainda contribuindo na formação da personalidade desta criança, envolvendo-a afetivamente e 

socialmente. Além disso, esta atividade pode também aproximar a criança do mundo das 

palavras, ou seja, da escrita e da leitura. Ao contar histórias para as crianças na educação 

infantil, o professor consegue proporcionar momentos com atitudes positivas, contemplando a 

formação de posturas e habilidades que irão permitir maior estímulo à leitura da criança. 

Ao contar histórias para uma criança temos a oportunidade de compartilhar emoções, 

o prazer de escutar, e a convivência em grupo. Nesses momentos a literatura também passa a 

ser valorizada. Histórias, fábulas, contos, são gêneros que, em geral, fazem parte dessa 

atividade, o que pode favorecer o prazer pela leitura de uma diversidade de temas, autores e 

estilos. Muitos estudos apontam que a contação de histórias é um recurso muito importante 

para o planejamento dos professores na área da educação infantil, e serve como recurso para 

envolver as crianças em múltiplas atividades, citando como exemplo, o ouvir, opinar, indagar 

e ao mesmo tempo se expressar.  

A presente análise poderá servir como uma das ferramentas que vai contribuir para a 

classe de professores que trabalha com a educação infantil, sendo, por vezes, introduzida no 

cotidiano de cada criança. A contação de histórias na educação infantil desperta a curiosidade, 

estimula a imaginação, desenvolve a autonomia e o pensamento crítico da criança, 

proporcionando vivenciar diversas emoções como medo e angústias, ajudando a resolver seus 

conflitos emocionais, aliviando sobrecargas emocionais próprias de cada um.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Os autores pesquisados afirmam que a contação de histórias é uma ferramenta que 

visibiliza o interesse pela leitura, ajuda no desenvolvimento psicológico e moral, auxiliando 
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na manutenção da saúde mental das crianças em fase de desenvolvimento, ampliando o 

vocabulário e o mundo de ideias, além de desenvolver a linguagem e o pensamento. 

Ainda trabalha a atenção, a memória e a reflexão. Desperta a sensibilidade, a 

descoberta da identidade, adapta as crianças ao meio ambiente, assim como desenvolve as 

funções cognitivas para o pensamento como comparação, raciocínio lógico, pensamento 

hipotético convergente e divergente.  

As muitas contribuições da contação de histórias na educação infantil 

Quando os professores, na sala de aula ou em uma roda de conversa, começam a 

contar histórias podem vivenciar como as crianças interagem nesse momento. Daí eles 

observam e analisam como esta prática pode acrescentar diversos valores no momento em que 

ela está sendo realizada. 

Alega-se que o comportamento das crianças ao escutarem uma história é de ficarem 

atentas às explicações e o silêncio pode ser quebrado a qualquer momento com perguntas por 

parte do grupo. A contação de histórias na educação infantil preenche o trabalho dos 

professores com as crianças naquele momento. Há a possibilidade de se poder trabalhar com 

diversos materiais de pintura: o lápis de cor, o de cera, e outros materiais que estiverem à 

disposição. 

Depois que a atividade acaba ainda se pode pedir para que cada criança risque no 

papel o que mais gostou na história contada. Com isso se incentiva a criança a desenhar, 

imaginar ou fantasiar a história apresentada naquela ocasião. O tema desse trabalho privilegia 

apresentar a contação de histórias como ferramenta de conhecimentos, de estímulos e de 

ideias, auxiliando a área da educação infantil, apontando os mais distintos modos de apoio e 

servindo ao mesmo tempo como aprendizado desses professores. 

Segundo Rodrigues (2005): 

[...] A contação de histórias nas escolas vem sendo muito utilizada no universo da 
educação infantil e no início do Ensino Fundamental. É uma atividade própria de 
incentivo à imaginação e o trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma h istória 
para ser contada, tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como 
nossa e ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os 
fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os sentimentos e as 
emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real. (RODRIGUES, 2005, 
p. 4). 

 

            Ainda a respeito da temática, Rodrigues (2005) diz que: 
 
[...] Cada criança precisa ser vista como ser único, e que passa por estágios 
psicológicos durante todo o seu desenvolvimento, precisando assim ser 
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observados acima de tudo respeitado pelos adultos, e essas etapas vão sempre 
depender da idade e do nível de conhecimento, no domínio dos mecanismos 
leitura e o nível de amadurecimento psíquico, afetivo e intelectual. (RODRIGUES, 
2005, p. 4). 

 
            Rodrigues (2005) ainda faz uma ressalva: 
 

[...] Todos estes pontos precisam ser levados em conta no momento da escolha da 
história a ser contada, e perceber que o contato com as histórias gradativamente 
iria aumentar o gosto e o prazer por esta atividade e a probabilidade dela tornar-se 
um adulto que gosta de ler um bom livro. A contação de histórias desperta na 
criança o seu desenvolvimento psíquico na construção dos significados das palavras 
ouvidas, de forma que incorporadas ao contexto da história, possam, além de 
enriquecer o seu vocabulário, auxiliar no desenvolvimento da leitura e da escrita. 
(RODRIGUES, 2005, p. 11). 
 

Partindo das afirmativas vindas por meio das citações que se empregam no trabalho 

sobre a contação de histórias, reforça-se que a mesma promove estímulos à leitura na 

educação infantil, uma vez que sonhar, imaginar e sentir são contribuições essenciais nesse 

processo em que a criança está em formação.  

Farias (2012) nos ensina que há três níveis de leitura: o primeiro é o tato, o prazer de 

tocar o livro com o papel agradável, com ilustrações, figuras e planejamento gráfico 

caprichado; o segundo é o emocional, aquele em que a fantasia e a liberdade das emoções 

mostram o que ele faz e o que provoca em nós; o terceiro nível é o racional, ligado à autoria, 

ao plano intelectual da leitura. As contribuições de uma contação de histórias são distinguidas 

como um importante auxiliar na formação das crianças, na compreensão e absorção dos 

significados, assim como no desenvolvimento das práticas leitoras.  

As crianças que escutam as histórias incorporam uma atitude analítica exemplificada 

pelo orador, por meio de seus comentários e problematizações durante a contação, permitindo 

o desenvolvimento do seu senso crítico e permitindo o convívio em grupo com mais respeito 

por parte de seus coleguinhas.  

Sabe-se que as histórias têm o poder de transformar e acrescentar valores, além de 

permitir que os conhecimentos na aprendizagem da criança se ampliem e agreguem muitos 

valores. É preciso compartilhar ideias na medida em que ajudem a estruturar as funções 

motoras, sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais da criança. Também é importante na 

contacão de histórias desenvolver na criança o sentido de observar, categorizar, escolher e 

propor.  
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A aquisição de habilidades linguísticas como produzir e compreender histórias tem 

consequências importantes em quase todos os aspectos da vida de uma criança, incluindo 

interações positivas com seus pares, comunicação eficiente e aprendizagem adequada na 

escola. (SPENCER, 2010).  

Bettelheim (2009) afirma que a história realmente prende a atenção das crianças, 

devendo entretê-las e despertar a curiosidade. Deve-se estimular a imaginação, ajudando-as 

a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas emoções, ansiedades e aspirações, 

percebendo suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerindo soluções para os problemas 

que as perturbam.  

Aspectos históricos da contação de histórias na educação infantil 

Resgatar um pouco do contexto histórico da contação de histórias nos remete a 

lembranças da infância, quando ouvíamos histórias contadas por adultos em muitos 

momentos, na escola, na rua, no ambiente familiar. O riso, o susto e alegrias faziam parte 

daquele momento. A contação de história faz parte da tradição oral da humanidade e permeia 

diversos gêneros textuais.  

A fábula, por exemplo, é um gênero literário cuja característica principal é a narração 

alegórica, fantasiosa, sem compromisso com a realidade, mas permeada por recursos lúdicos e 

pedagógicos. É uma narrativa breve que sempre leva a um ensinamento porque a moralidade a 

distingue dos demais gêneros literários. (COELHO, 1986). Outro gênero que também faz 

parte da tradição oral e está no imaginário popular é a cantiga de roda e que também nos 

remete a lembranças de um cotidiano que não parece ter muito tempo.  

Coelho (1986) afirma que a história é como um recurso que a humanidade buscou 

desenvolver como um instrumento para propagar informações. Cada cultura tem seu estoque 

de narrativas que são originárias ou não daquela cultura, mas que tem o objetivo 

fundamental de atingir as preocupações que estão, por natureza, ligadas a todo ser humano. 

Mesmo com os grandes avanços tecnológicos da modernidade ainda existem culturas 

que procuram guardar (armazenar) e depois repassar seus conhecimentos fazendo uso de 

suas memórias através da oralidade.  

[...] Nos dias atuais pode-se até pensar que os contadores de histórias são peças de 
uma era remota, alguém ou algo que ficou no passado, mas não é  bem assim, 
porque em algum momento uma ou várias pessoas poderão fazer o uso da 
contação de histórias, todos tem essas capacidades e até mesmo por assim dizer 
um dom de relatar para outras pessoas suas experiências, conselhos, receitas, 
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poemas e até mesmo canções, sem ao menos perceber que tudo isso, seja um ato 
simples de contar histórias, é gostar de acalentar sonhos como se os mesmos 
pudessem ser reais. (BUSSATTO, 2006, p. 10-11).  

Um aspecto interessante sobre a tradição oral é que em cada época e contexto o 

contador apresenta traços diferentes das histórias. Um exemplo disso no contexto brasileiro 

são as histórias folclóricas implantadas em cada região. 

Conjecturas sobre a contação de história na BNCC 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo de 

referência obrigatória que orienta as redes de ensino em relação à elaboração de currículos e 

propostas pedagógicas. Dada essa importância, é interessante para essa pesquisa analisar a 

contação de histórias na educação infantil a partir da BNCC.  

Antes, é importante mencionar que a organização curricular da BNCC para a 

educação infantil está estrutura em cinco campos de experiências. A partir deles são 

definidos os objetivos de aprendizagem: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; 

traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. (MEC, 2019).  

É importante, ainda, destacar os direitos de aprendizagem: brincar, conhecer-se, 

conviver, explorar, expressar-se e participar. São esses direitos que asseguram as condições 

para que as crianças “aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo 

em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas e resolve-los, 

nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural” (MEC, 

2019).  

Os estudos não apontam a orientação da BNCC em relação à contação de histórias na 

educação infantil, no entanto, é possível associar seus objetivos de aprendizagens a este 

trabalho. Apesar de não se encontrar na BNCC, no âmbito da educação infantil , os termos 

“contação de histórias”, foram encontrados, algumas vezes, os termos “literatura infantil” e 

a valorização de diversos gêneros para ajudar na construção das habilidades propostas. 

 

A contação de histórias como prática pedagógica  

Como prática pedagógica a contação de histórias favorece de forma significativa a 

prática docente em salas de educação infantil. Ao ter contato com histórias que estão sendo 

contadas pelos professores, os alunos, consequentemente, recebem estímulos que aguçam a 
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própria imaginação. Além de educar, instruir e, por conseguinte, desenvolver habilidades 

cognitivas, a contação de histórias auxilia no processo de aquisição da leitura e da escrita e, 

acima de tudo, pode se dizer que é uma atividade interativa que potencializa a oralidade 

infantil. (BUSSATO, 2006). Segundo o autor: 

[...] As histórias são verdadeiras fontes de sabedoria, que tem papel formador da 
identidade. Há pouco tempo, elas foram redescobertas como fonte de 
conhecimento de vida, tornando-se também um grande recurso para educadores. 
Com o advento da comunicação, ampliação dos recursos e globalização das 
informações, a linguagem falada tende a definhar, porém, concomitante a esse 
desenvolvimento, surgiu uma necessidade de resgatar os valores tradicionais e a 
própria natureza humana. A tradição oral dos contos, não só apareceu, como está 
ganhando força nos últimos tempos. (BUSSATTO, 2006, p. 21). 

A ludicidade, em conjunto com a contribuição da contação de histórias no processo 

da aprendizagem, envolve principalmente a responsabilidade, autonomia, e também a 

autoexpressão, fazendo com que a criança sinta-se incentivada e estimulada, construindo 

seus conhecimentos sobre ela mesma e sobre o mundo no qual está inserida, de forma 

autônoma.  

As práticas pedagógicas devem se estruturar como instâncias críticas das práticas 

educativas, na perspectiva de transformação coletiva dos sentidos e significados das 

aprendizagens. A esse respeito, Bussato (2206) afirma que: 

[...] Na contacão de histórias a prática pedagógica deve ser mais envolvente, porque 
contar histórias mobiliza o imaginário, permitindo vivência de tempos e lugares 
distintos. É uma viagem sem sair do lugar! As oportunidades criadas pelas 
narrativas podem ser infinitamente variadas, despertando emoções, ampliando 
conhecimentos, exercitando formas de interagir e oportunizar a prática da alteridade. 
(BUSSATTO, 2006, p. 22).  
 

Quando um ouvinte se identifica com determinado personagem de uma história e 

acaba por se colocar no lugar daquele papel, exercita sua alteridade, uma vez que pode 

entender o ponto de vista de outra pessoa, às vezes, contrário do seu, quase sempre diferente.  

 Ainda em relação à prática pedagógica, Sisto (2005) completa: 

[...] Como prática pedagógica a história se incorpora à reflexão contínua e coletiva. 
Como exemplo: uma aula ou um encontro educativo se torna uma prática 
pedagógica quando se organiza em torno de intencionalidades. Será pedagógica à 
medida que buscar a construção de práticas que garantam os encaminhamentos 
propostos pelas intencionalidades que possam ser realizadas e a proposta 
disponibilizada a todos. (SISTO, 2005, p. 17). 
 

Quando se fala em prática pedagógica, em relação a contar histórias, nos referimos a 

algo além da prática didática, pois as práticas pedagógicas devem ser estruturadas como 
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instâncias críticas das práticas educativas, nas perspectivas de transformação coletiva dos 

sentidos e significados das aprendizagens.  

A criança sonha e o professor passa a ser coadjuvante nesse processo de encantar, em 

fazer com que cada criança possua seu mundo imaginário. Cada história traz um relato 

fictício, mas na imaginação da criança a história suaviza cada momento e o professor passa a 

reger essa orquestra que deve ser regida com muito amor e dedicação.  

A esse respeito, Patrini (2005) relata: 

[...] O ato de contar histórias é uma ferramenta que não incentiva somente a 
imaginação, mas favorece o hábito pela leitura e, ao mesmo tempo, amplia o 
vocabulário, a narrativa, e a cultura. É um passeio imaginativo. Contar histórias é 
uma arte que pode ser feita de várias maneiras onde o professor pode usar da sua 
imaginação e dos recursos que estiverem ao seu alcance, porque nem sempre dispõe 
de materiais. Diante disso deve-se improvisar na forma de narrar. (PATRINI, 2005, 
p. 143). 

A contação de histórias como prática pedagógica mostra que a criança pode ter uma 

compreensão mais aberta do mundo em que vive, na dimensão que a história contada vai 

permitir a compreensão mais eficiente daquele momento, com diversas formas de expressão 

como o movimento, a imagem e a música, formando a bagagem comunicativa da criança. A 

importância da contação de histórias nas escolas se deve ao fato de ela proporcionar o 

desenvolvimento completo da criança, buscando ampliar o fortalecimento da autoestima, além 

da função lúdica, da criação e da vontade de ler e escrever, uma vez que o espaço escolar é 

visto como um lugar de construção, reconstrução e inovação dos conhecimentos.  

METODOLOGIA 

A referida pesquisa é de abordagem qualitativa e, com técnicas de coleta de dados, 

opta por uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa foi realizada em duas etapas. Na primeira foi 

realizada a busca por trabalhos que abordassem o tema. Foram utilizadas as plataformas 

do Portal Capes, Google Acadêmico e Scielo, a partir dos termos “contação de histórias”, 

“educação infantil” e “literatura infantil”. Após a leitura dos títulos dos artigos, foi observado 

que alguns deles se repetiram nas diferentes bases e outros não preenchiam os critérios deste 

estudo. Após esta primeira seleção os trabalhos foram identificados, lidos, e analisados quanto 

à consistência das informações e dos dados apresentados pelos autores. A segunda etapa 

consistiu na redação dos textos a partir das análises obtidas.  
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DISCUSSÕES DE RESULTADOS  

A partir da leitura foram organizadas as conclusões dos trabalhos pesquisados. Esse 

aspecto foi de fundamental importância para a presente pesquisa, pois, conforme descreve Gil 

(2010), “a citação das principais conclusões a que os outros autores chegaram permite 

salientar a contribuição da pesquisa realizada, que pode demostrar contradições ou reafirmar 

comportamentos e as atitudes”.  

Para melhor compreensão foram selecionados, na tabela abaixo, alguns artigos que 

embasaram o trabalho. 

 

                            Quadro 1 – Artigos que embasaram a pesquisa  

 Título e ano da publicação 

 

Autoria Importância da contação de histórias na 

educação infantil como ferramenta 

pedagógica  

Artigo 1 A importância de contar 
história na educação 
infantil. (2018) 

Ana do Nascimento 
Mateus e outros. 

A literatura, em especial a infantil, tem uma 
tarefa fundamental a cumprir nessa 
sociedade em transformação: a de servir 
como agente de transformação, seja no 
espontâneo convívio leitor/livro, seja no 
diálogo leitor/texto estimulado pela escola.  

Artigo 2 A arte de contar histórias: 
perspectivas teóricas e 
práticas. (2012) 

Alessandra Nunes. 
Elisiane André. 

A contação de histórias pode contribuir para 
o processo de construção do conhecimento, 
bem como a formação desse indivíduo 
enquanto leitor crítico. 
 

Artigo 3 Contação de história 
como estratégia 
pedagógica na educação 
infantil e ensino 
fundamental. (2011)  

Linete Oliveira e 
Andreza Dalla. 

As autoras defendem a contação de história 
como atividade interativa e pedagógica 
mediada pelo educador. Contribui para o 
desenvolvimento a partir das interações e 
vivências oportunizadas pelas histórias. 

Artigo 4 Recursos simbólicos e 
imaginação no contexto 
da contação de história. 
(2018) 
 

Renata Magalhães e 
Fabrícia Teixeira 

A contação de história utilizada como 
ferramenta pedagógica proporciona 
interação entre professor e crianças. 

Artigo 5 A contação de história 
como ação educativa: 
reflexões sob o viés da 
teoria cognitiva da 
aprendizagem. (2014)  
 

Rossoni e Janaina C. Contação de história defendida como ação 
educativa produtora de aprendizagem 
significativa, pois proporciona uma 
interação sócio-dialética, contribuindo com 
o desenvolvimento cognitivo dos 
estudantes.   

Fonte: as autoras 
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A leitura dos artigos selecionados indica que a contação de histórias na educação 

infantil pode ser utilizada como ferramenta pedagógica pelos educadores, como sugerido por 

Bussatto (2006). Ao fazermos uma síntese das conclusões apresentadas nos artigos, foi 

possível categorizar a argumentação em dois grupos ou categorias: aprendizagem e interação.  

Dos cinco artigos pesquisados, três deles (2, 3 e 4) concluem que a contação de 

histórias utilizada como ferramenta pedagógica pode contribuir com as aprendizagens dos 

estudantes. Os artigos discutem que, dentre outras coisas, as crianças aprendem muito sobre o 

mundo, sobre o cotidiano e, pincipalmente, sobre a competência de leitura. Sobre isso, 

Abramovich (1997) nos diz que “[...] o escutar pode ser o início da aprendizagem para se 

tornar leitor”.  

Quanto à interação, os artigos 1 e 4 indicam que a contação de histórias na educação 

infantil ajuda no processo de interação e diálogo das crianças com o professor (artigo 4),  com 

o próprio livro, com seus sentimentos e com tudo o que se pode descobrir a partir das histórias 

(artigo 1). É possível observar nos estudos de Abramovich (1997) que a contação de histórias 

abre um leque de possibilidades no processo pedagógico: 

[...] É também contando histórias que preparamos a criança para vivenciar com mais 
segurança suas próprias dificuldades ou encontrar um caminho para sua resolução. É 
através delas que se pode sentir e viver importantes emoções como: a raiva, a 
tristeza, alegria, tranquilidade e tantas outras, e viver profundamente tudo o que as 
narrativas provocam em quem as ouve. (ABRAMOVICH, 1997, p. 17). 
 

Outro aspecto importante analisado em todos os artigos lidos foi em relação à 

importância do professor como mediador nas histórias contadas. Esse momento deve ser bem 

aproveitado, mas é preciso que o professor esteja empenhado em mergulhar na narração para 

que tenha uma arte com criatividade e beleza, podendo então investigar a imaginação das 

crianças, trazer a oralidade quando houver interação com a história, reconhecer a percepção 

dos alunos ao recontarem as histórias, assim compreendendo o que cada criança assimilou da 

história contada. 

Estes professores devem respeitar os saberes adquiridos pelas crianças em cada 

história contada, estimulando-as na superação através do exercício da curiosidade, que 

estimula a imaginação e a observação. A criança tem paixão inata pela descoberta e por isso é 

fundamental alimentar-lhe a curiosidade, motivá-la a descobrir as saídas e orientá-las na 

investigação até conseguir o que deseja. 
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Também é muito importante que o professor trabalhe a interdisciplinaridade que já 

está nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Esse documento reúne 

objetivos, conteúdos e orientações didáticas e nele consta que a partir da história podem ser 

trabalhados temas de diferentes disciplinas, fugindo do modo tradicional e despertando maior 

interesse dos alunos pelo tema.  

 

CONSIDERACÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender e apresentar, a partir dos estudos 

analisados, que a contação de histórias na educação infantil é um instrumento poderoso que 

possibilita diversas maneiras na prática educativa. Segundo vários estudos, a contação de 

histórias ajuda no desenvolvimento de várias aprendizagens que se relacionam diretamente 

com o desenvolvimento cognitivo e com o processo de interação das crianças no cotidiano. 

 O estudo exposto discorreu sobre a contação de histórias que para a criança é um 

momento mágico. Esse envolvimento passa a ser tarefa de todos os profissionais na áre a de 

educação infantil no cenário da sala de aula ou em outro ambiente selecionado, pois 

favorece o aprendizado da criança. Segundo vários autores pesquisados, é na infância o 

começo das bases fundamentais na formação da personalidade no envolvimento social e 

efetivo da criança. É necessário, no período inicial de sua vida, contar com o auxílio dos 

professores, pois os mesmos fazem parte desta jornada.  

Este tema proporcionou muitos conhecimentos e, após a leitura da pesquisa, é 

possível concluir que a contação de histórias é uma forma de incentivo para os professores 

exercerem com muito mais criatividade os momentos que estiverem com as crianças. Não 

só o lúdico das histórias contadas, mas a união, o respeito e a participação do grupo. A 

contação de histórias pode agir também como um instrumento mediador em sala de aula 

onde o professor absorve a atividade como valiosa prática pedagógica.  

O estudo deste tema deve servir para que outros pesquisadores continuem seus 

trabalhos e ampliem seus conhecimentos, trazendo novas abordagens sobre a contação de 

histórias. A importância do tema abre um leque para os professores da área de educação 

infantil porque completa com satisfação o cotidiano da escola, favorecendo o dia a dia dos 

professores em sua rotina pedagógica.   
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RESUMO  
 
O Transplante Cardíaco (TC) é a última terapia para pacientes com Insuficiência Cardíaca 
(IC) refratária. Todavia, após o TC, estes apresentam alterações orgânicas que os tornam 
intolerantes ao exercício e com baixo condicionamento físico. Este trabalho visa abordar os 
efeitos dos diferentes tipos de treinamento físico em pacientes pós-transplante cardíaco. O 
estudo foi realizado através de revisão da literatura, utilizando as bases de dados PubMed e 
SciELO no período de novembro de 2019 a maio de 2020. Foram encontrados 28 artigos. 
Após a leitura prévia dos títulos e resumos foram excluídos 24 artigos por não se enquadrarem 
nos critérios de inclusão deste estudo. Ao total foram revisados 4 artigos. Após o TC o 
paciente apresenta baixo condicionamento físico e intolerância à atividade devido às 
alterações fisiológicas de sua doença de base. Diante disto, a atuação da fisioterapia deve se 
dar de forma precoce para o restabelecimento das funções hemodimnâmicas, estruturais e 
fisioclínicas do transplantado, promovendo, com isso, o seu retorno à vida ativa e produtiva. 
Após análise dos artigos foi possível observar resultados satisfatórios em relação à qualidade 
de vida, tolerância ao exercício, aumento de VO2 Com o treino aplicado (aeróbico e/ou 
resistido) nos portadores de TC. 
 
Palavras-chave: Transplante cardíaco. Treino aeróbico. Treino resistido. Qualidade de vida.  
 

Data de submissão: 07/09/2020 
Data de aprovação: 10/11/2020 

 
ABSTRACT 
 
Heart Transplantation (CT) is the latest therapy for patients with refractory Heart Failure 
(HF). However, after CT, they present organic changes that make them intolerant to exercise 
and with low physical conditioning. This work aims to address the effects of different types of 
physical training in patients after heart transplantation. The study was carried out through a 
literature review, using the PubMed and SciELO databases from November 2019 to May 
2020. 28 articles were found. After reading the titles and abstracts, 24 articles were excluded 
because they did not meet the inclusion criteria of this study. In total, 4 articles were 
reviewed. After CT, the patient has low physical conditioning and intolerance to activity due 
to the physiological changes of his underlying disease. In view of this, the performance of 
physiotherapy must take place at an early stage to reestablish the hemodynamic, structural and 
physioclinical functions of the transplanted person, thus promoting their return to active and 
productive life. After analyzing the articles, it was possible to observe satisfactory results 

 
1 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Metropolitana. E-mail: dena-cavalcanti@hotmail.com 
2 Docente orientadora do curso de Fisioterapia da FMGR. E-mail: thaina@metropolitana.edu.br 
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regarding quality of life, exercise tolerance, increased VO2 with applied training (aerobic and 
/ or resistance) in patients with CT. 
 

Keywords: Heart transplantation. Aerobic training. Resistance training. Quality of life. 

 

INTRODUÇÃO 

      A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica, sendo a via final comum das 

cardiopatias causadas por anormalidades estruturais ou funcionais, adquiridas ou herdadas, 

levando à piora da capacidade de preenchimento e à ejeção ventricular. O coração se torna 

incapaz de manter as demandas dos tecidos, resultando em sintomas como fadiga, dispneia e 

intolerância ao esforço físico. Aproximadamente 10% dos pacientes com IC evoluem para 

formas mais graves da doença. São pacientes que, apesar do tratamento clínico otimizado, 

continuam sintomáticos com evidências de progressão clínica, qualidade de vida inaceitável e 

alta taxa de mortalidade em um ano (YOSHIMORI et al., 2010). 

      Apesar dos avanços no tratamento da IC, que levam à melhora da qualidade e da 

expectativa de vida, alguns pacientes são refratários ao tratamento convencional. Quando isso 

acontece, a única opção é o transplante cardíaco. Desde o primeiro TC humano realizado na 

África do Sul por Christiaan Barnard, em 1967, o TC melhorou desde o estágio experimental 

inicial para se tornar atualmente como tratamento de escolha para pacientes com IC em 

estágio terminal. 

      Segundo a ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos) foram realizados 380 

TC no Brasil em 2019, sendo destes 52 realizados em Pernambuco, deixando o estado em 3º 

lugar no número de transplantes.  É sabido que o transplante cardíaco melhora a sobrevida, a 

qualidade de vida e a capacidade de exercício do paciente quando comparado ao pré-

transplante. Atualmente, no Brasil, a sobrevida dos pacientes submetidos ao TC é de 80%, 

70% e 60% em um, cinco e 10 anos, respectivamente. 

       Embora os receptores de transplante cardíaco tenham uma capacidade de exercício maior 

do que antes do procedimento, sabe-se que a restauração da capacidade física para níveis 

normais nem sempre ocorre. Isso é atribuído ao descondicionamento físico resultante da IC, 

baixa resposta cronotrópica (como resultado de uma desnervação cardíaca, também acessada 

pela variabilidade da frequência cardíaca) e, em muitos casos, comprometimento da função 

cardíaca após o transplante. (LUND et al., 2015). A disfunção diastólica foi recentemente 

identificada como um dos fatores que parecem influenciar negativamente a capacidade 

máxima e submáxima de exercício (ROTEN et al., 2009).  
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      Dessa forma, são necessárias estratégias terapêuticas que visem a melhora dessas 

repercussões negativas após o transplante. Sendo assim, treinamento físico tanto na forma 

aeróbica, como de força muscular, tem mostrado benefícios a esta população. Então, o 

objetivo desta revisão de literatura é abordar os efeitos dos diferentes tipos de treinamento 

físico em pacientes transplantados cardíacos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

        O presente estudo foi realizado através de uma revisão de literatura por meio de pesquisa 

com ensaios clínicos controlados randomizados a respeito de pacientes pós-transplante 

cardíaco, submetidos a algum treino físico supervisionado. A busca dos artigos foi realizada 

entre novembro de 2019 e maio de 2020, sendo esta realizada através das bases de dados 

indexadas: Scielo (Scentific Electronic Library) e PubMed MeSH, utilizando os descritores 

extraídos do Decs  (“Transplante cardíaco”, “Qualidade de vida “Treino aeróbico”) e 

palavras-chave (“treino resistido”) intercaladas pelos operadores booleanos “AND” e “OR”. 

        Foram selecionados artigos publicados entre 2009 e 2019, os quais foram encontrados 

em inglês e português, com textos disponíveis na íntegra. Assim, os critérios de inclusão 

adotados foram: pacientes adultos com faixa etária entre 18 e 65 anos, submetidos a 

transplante cardíaco, clinicamente estáveis, e submetidos a alguma modalidade de treino 

supervisionado (treino resistido e/ou treino aeróbico). Como critério de exclusão: pacientes 

com doença neuromuscular, os que apresentassem IC grave ou aguardando TC e os artigos 

que abordavam o método cirúrgico. 

 

RESULTADOS  

      Foram encontrados 28 artigos conforme critérios de busca mencionados anteriormente. 

Após a leitura prévia dos títulos e resumos, foram excluídos 24 artigos por diversos motivos, 

como: não estarem dentro do período de publicação pré-determinado; artigos de revisão; 

pacientes no aguardo do transplante; implante cardioversor; abordagem apenas da avaliação 

ou método cirúrgico; pacientes com Distrofia Muscular ou Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

após transplante. O fluxograma de busca e captação dos estudos está apresentado na figura a 

seguir.  
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   Figura 01   Fluxograma de busca e captação dos estudos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: as autoras (conforme modelo PRISMA) 
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Ar�gos iden�ficados no Scielo 
(n =13) 

Total  de ar�gos encontrados 
(n =28) 

Ar�gos excluídos 
Pelo PUBMED 

(n= 11) 

                   Mo�vos: 
01- Avalia resposta fisiológica 
apenas ao ortostatismo 
01- Implante de cardioversor 
Desfibrilador (Método cirúrgico) 
03- Apenas evidenciou avaliação 
com Indivíduos Normais 
03 –  Artigo de revisão 
01- Avaliação de paciente com 
IC com suporte inotrópico 
01- Pré TC 
01-Não disponível na íntegra 
01- Estudo piloto 
 

Ar�gos excluídos pelo 
SCIELO 
(n =13) 

Mo�vos: 
02 -  Ar�go de revisão 
04 -  Publicação anterior a 
2009 
01 - Apresentava doença 
neuromuscular associada 
02 - AVC pós -transplante 
01 - Cirurgia em criança 
01 -  Método  cirúrgico 
u�lizado como desfecho 
avaliado  
02-Pré TC. 
01- Não apresentou treino e 
sim teste de função pulmonar 

Ar�gos selecionados 
(n = 04) 

  
 

 REVISTAVOXMETROPOLITANA
REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 04 - FEV/2021

            

72



 

Quaro 1 – Caracterização geral dos artigos incluídos na revisão 

 

Autor/Ano Obje�vo Par�cipantes/ Protocolo 
de treino 

Grupo controle Resultados 

Haykowsky 
et al (2009) 

 

Avaliar 
função 

aeróbica e 
muscular 

esquelé�ca 
em 

receptores 
TC. 

N = 43 (GC: 21 GT:22) 
Idade: GT: 57±10 anos; GC: 

59±11 anos; 
Tempo de Transplante GT: 

5,4 ± 4,9 anos; 
Tempo de Transplante GC: 

4,4 ± 3,3 anos. 
 

Tipo: aeróbico 
(esteira/ciclismo) e 

resis�do. 
Frequência: 5x/semana 
(aeróbico) e 2x/semana 

(resis�do). 
Intensidade: primeiras 8 

sem: 60-80%VO2pico; 
úl�mas 4 sem: 80% 

VO2pico (con�nuo) e 90-
100% VO2pico (treino 

intervalado). 
Treino resis�do: 50% da 

carga máxima, 1 a 2 séries 
de 10- a 15 repe�ções. 

Duração/sessão: 30-45min 
(primeiras 8 semanas); 45 
min (úl�mas 4 semaqnas). 
Tempo do programa: 12 

semanas. 

O grupo não 
recebeu 

orientações 
sobre exercícios 

e con�nuou 
suas a�vidades 

habituais da 
vida diária 

O treinamento 
�sico 

supervisionado 
foi eficaz para 

melhorar o 
VO2pico, a massa 
de tecido magro 

e a força 
muscular. Porém, 

este regime de 
treinamento não 

melhorou a 
função sistólica 

do VE ou a 
função endotelial 

da artéria 
braquial. 

Stefan                                       
et al (2010) 

 

Avaliar os 
efeitos do 
HIT (treino 
intervalado 

de alta 
intensidade) 

sobre a 
Qualidade de 

Vida, 
Ansiedade e 
Depressão. 

N= 27 (GT: * GC: *); Idade: 
GT: 53,4 ± 11,4 anos; GC: 

GC :  47,3 ± 17,9 anos. 
 

Tempo de Transplante GT: 
6.8 ± 4.0 anos 

Tempo de Transplante GC: 
7.0 ± 5.5 anos 

 
Tipo: HIT 

Frequência: 3x/ sem 
Intensidade: 80%VO2pico 
Duração/sessão: 30min 
Tempo do programa: 8 

semanas. 

Receberam 
tratamento 

padrão e 
responderam 
ques�onário 

apenas. 

O treinamento 
intervalado de 

alta intensidade 
aumentou a 

capacidade de 
exercício, 

melhora do VO2 
pico, diminuição 
da ansiedade e 

depressão. 
 
 

Nytrøe 
et al (2012) 

Avaliar os 
efeitos do 
HIT (treino 

N= 48 (GT: 24 GC: 24) 
Idade: GT: 48 ±17 anos; GC: 

53 ± 14 anos. 

Receberam 
cuidados 

habituais, sem 

O treinamento 
intervalado de 

alta intensidade 
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intervalado 
de alta 

intensidade), 
melhora do 
VO2 pico e 
capacidade 
de exercício 
muscular.  

 
Tempo de Transplante GT: 

4.3 ± 2.4 anos 
Tempo de Transplante GC: 

3.8 ± 2.1 anos 
 

Tipo:  aeróbico (HIT) na 
esteira 

Frequência: 3x sem 
Intensidade: 85 a 95% da 

FC máx 
Duração/sessão: 17 min 

(10min: aquecimento;  
4min: treino propriamente 
dito; 3min de recuperação) 

Tempo do programa: 8 
semanas. 

 
 

intervenção. melhorou a  
composição    
corporal e 

porcentagem de 
gordura corporal, 
melhora no VO2 
pico, diminuição 

da frequência 
cardíaca de 

repouso, melhora 
da capacidade de 

exercício, 
melhora da 

pressão arterial 
sistólica e da 
diastólica e 

função 
miocárdica. 

Pascoalino 
et al (2014) 

Avaliar o 
efeito do 

treino 
resis�do e 
aeróbico 
sobre a 
pressão 

sanguínea e 
rigidez 

arterial. 

N= 42 (GT:31    GC: 9 ) 
Idade ( GT: : 45 ± 3anos GC: 

45± 6.0 anos) 
 

Tempo de transplante GT: 
6.3± 1.3 anos 

Tempo de transplante GC: 
5.8± 1.6 anos 

 
Tipo: aeróbico e resis�do 

Frequência: 3x/sem 
Intensidade: 80% 

FCmáxima 
Duração/sessão: 50min 
(5min de aquecimento , 

40min de exercício 
resis�do ( caminhada / 

corrida em esteira 
motorizada) com 

intensidade de 80% da FC e 
5min de resfriamento, por 

um período de 12 
semanas) 

Tempo do programa: 12 
semanas. 

Instruídos a 
manterem 
a�vidades 
habituais. 

O treino �sico 
promoveu 

melhora dos 
valores da 

pressão arterial 
de 24h  e 

atenuação da 
rigidez arterial 
relacionado a 

idade. 

 

  Fonte: as autoras 
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DISCUSSÃO 

      Analisando os artigos incluídos nesta pesquisa é possível observar os benefícios para a          

aplicação de treino supervisionado em pacientes transplantados cardíacos. Após o transplante 

cardíaco, a capacidade do exercício e qualidade de vida são significativamente maiores em 

comparação com a fase final da IC, porém ainda são reduzidas se comparadas com a 

população saudável (LUND et al., 2015).  

      Os fatores que podem explicar a redução da capacidade de exercício e consequentemente 

redução da qualidade de vida são divididos em: centrais, como a redução do débito cardíaco, 

incompetência cronotrópica, disfunção sistólica e/ou disfunção diastólica; pulmonar, como a 

hipertensão pulmonar, doenças pulmonares e congestão pulmonar; fatores periféricos, como a 

diminuição da função do músculo esquelético, redução da massa muscular, redução da força 

muscular, densidade capilar reduzida, redução da capacidade oxidativa, função mitocondrial 

reduzida, miopatia induzida por corticosteroide, capacidade vasodilatadora comprometida e 

disfunção endotelial; fatores pré-transplante, como diagnóstico primário, comorbidades, 

tabagismo, diferenças culturais, diferenças de gênero, ansiedade e depressão, status 

socioeconômico e redução da qualidade de vida relacionada à saúde; e fatores potenciais, 

como o aumento da idade, idade do doador, correspondência do doador e tempo isquêmico da 

cirurgia (LUND et al.,2015). 

       Nos estudos aqui analisados, foi observado que a intervenção o quanto antes aplicada de 

um programa de treino para estes pacientes pode favorecer as alterações fisiológicas que 

contribuem para o retorno a uma vida ativa e produtiva.  

       A atividade física com exercícios aeróbicos e resistidos tem sido amplamente utilizada no 

pós-transplante, pois pode proporcionar uma redução da frequência cardíaca de repouso e em 

exercício submáximo, aumento da frequência cardíaca máxima, aumento do consumo de 

oxigênio, melhora da eficiência respiratória, restabelecimento da densidade mineral óssea, 

aumento da força muscular, redução da atividade neurormonal, diminuição do nível sistólico e 

diastólico da pressão arterial, melhora da função endotelial, redução da gordura corporal e 

melhora na qualidade de vida (GUIMARÃES et al., 2004). 

      Com o intuito de avaliar a capacidade aeróbica dos portadores de transplante cardíaco 

através de estudo não randomizado, ficou demonstrado que o treinamento aeróbico de curto (6 

semanas) ou longo prazo (16 meses) melhora o VO2pico  nesta população.  Segundo 

Haykowsky et al (2009), uma característica importante após o transplante cardíaco é a 

redução acentuada da massa muscular esquelética e, consequentemente, da força.  Vários 
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pesquisadores mostraram que o treinamento físico é uma intervenção eficaz para atenuar a 

miopatia e a fraqueza do músculo esquelético.     

        Segundo o estudo de Haykowsky et al (2009), foi observado que 12 semanas de SET 

(Treino Aeróbico Supervisionado) é uma intervenção eficaz para melhorar o VO2pico  e a 

massa total de tecido magro e a força máxima das extremidades superior e inferior no paciente 

transplantado.  O motivo da melhora do pico de VO2 pode ser devido a adaptações favoráveis

dos músculos esqueléticos que resultam em aumento da utilização de oxigênio pelos músculos 

ativos, porém esse tipo de treinamento não melhorou a função sistólica do VE do exercício ou 

a função endotelial da artéria braquial. 

      De acordo com o estudo de Nitroen et al (2012) foi observado que o HIT tem sido 

tradicionalmente evitado em pacientes com TC,  principalmente devido a preocupações com 

insuficiência cronotrópica e segurança. O presente estudo demonstrou, no entanto, que o 

treinamento é aplicável e seguro em pacientes com TC. O programa HIT melhorou 

significativamente o VO2 pico sendo acompanhado por uma melhora significativa na 

capacidade de exercício muscular, diminuição da FC em repouso e saúde geral. Os resultados 

sugerem que o HIT deve ser introduzido e, mais frequentemente, usado entre os TC              

estáveis. Entretanto, os estudos futuros também devem abordar o período ideal para 

intervenção do  HIT após transplante.  

      Ainda abordando estes efeitos, o estudo de Pascoalino et al (2014) investigou os efeitos 

do treino resistido sobre a pressão sanguínea e rigidez arterial dos receptores de TC. O achado 

foi que o treino resistido é eficaz para melhorar a pressão sanguínea de 24h e pressão arterial 

diastólica noturna. Em contrapartida, o presente estudo observou que o exercício aeróbico 

parece atenuar a rigidez arterial relacionada à idade em indivíduos normotensos. 

      Onde antes era empregado o exercício de baixa e média intensidade, o efeito do HIT pós 

TC nunca foi observado e relatado sobre fatores psicológicos como ansiedade, depressão e 

percepção de saúde. Foi observada capacidade reduzida de exercício nestes pacientes, bem 

como a diminuição da capacidade aeróbica. Com isso, foi documentado em seu estudo que o 

HIT aumenta o consumo de VO2 máx, aumentando a capacidade aeróbica, promovendo de 

forma positiva os aspectos clínicos, fisiológicos e psicológicos. Pacientes pós TC apresentam 

alteração do humor devido a sua doença de base (IC). As limitações físicas e a alta 

morbimortalidade geram sintomas de depressão e ansiedade. 

     Diante disto, cabe ao fisioterapeuta avaliar e aplicar ao TC um treino adequado ao seu 

quadro clínico, favorecendo sua recuperação, devendo ser avaliadas as condições 

respiratórias, musculoesqueléticas e psicológicas, mediante a estabilidade hemodinâmica. 
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Devem ser orientados quanto à intensidade e o tipo de exercício, visando a melhora da 

performance, reduzindo, dessa forma, a sensação de dispneia e fadiga, incrementando a 

capacidade de realização das atividades do cotidiano e melhorando a qualidade de vida. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      Através desta revisão foi possível observar que os pacientes submetidos ao TC apresentam 

limitações e descondicionamento físico decorrentes da evolução da doença de base (IC) e do 

procedimento cirúrgico. 

     Desta forma, deve ser elaborado um programa de treino que englobe exercício aeróbico 

associado com treino resistido, seguido de um período de relaxamento. Estes apresentam 

resposta positiva no condicionamento físico dos pós-transplante.  Esses ganhos se mostram 

através da resposta ao retorno dos parâmetros hemodinâmicos, metabólicos, musculares, 

respiratórios, aprimorando com isso a capacidade funcional e, consequentemente, oferecendo 

uma melhor qualidade de vida.     
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RESUMO 

A Doença Renal Crônica é definida como uma perda lenta, progressiva e irreversível das 
funções renais; uma condição na qual os rins não apresentam mais funcionalidade por 
resultado da destruição dos néfrons, resultando na incapacidade do organismo manter o 
equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico renal. O objetivo deste trabalho visa analisar a 
eficácia do exercício resistido intradialítico em pacientes com Doença Renal Crônica. O 
estudo foi realizado através de uma revisão da literatura, utilizando as bases de dados 
PubMed, Scielo e Lilacs no período de março a maio de 2020. Pacientes com DRC em 
tratamento hemodialítico apresentam algumas complicações relacionadas à doença. A atuação 
da fisioterapia promove, para esses indivíduos, mudanças significativas na prevenção e 
retardo dessas complicações. Após análise, foi possível evidenciar resultados satisfatórios 
como mudanças significativas no condicionamento físico, aspectos psicológicos e prevenção 
de complicações relacionadas à doença. 
 
Palavras-chave: Doença Renal Crônica. Exercício Resistido. Fisioterapia. 
 

Data de submissão: 20/08/2020 
Data de aprovação: 10/11/2020 

 
 

ABSTRACT 

Chronic Kidney Disease is defined as a slow, progressive and irreversible loss of kidney 
functions; a condition in which the kidneys no longer function as a result of the destruction of 
the nephrons, resulting in the body's inability to maintain renal metabolic and 
hydroelectrolytic balance. The objective of this work is to analyze the effectiveness of 
intradialitic resistance exercise in patients with Chronic Kidney Disease. The study was 
carried out through a literature review, using the PubMed, Scielo and Lilacs databases from 
March to May 2020. Patients with CKD undergoing hemodialysis have some complications 
related to the disease. The performance of physical therapy promotes, for these individuals, 
significant changes in the prevention and delay of these complications. After analysis, it was 
possible to show satisfactory results such as significant changes in physical conditioning, 
psychological aspects and prevention of complications related to the disease. 

Keywords: Chronic Kidney Disease. Resistance Exercise. Physiotherapy. 
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2 Docente orientadora/coordenadora do curso de Fisioterapia da FMGR. E-mail: taniamacedo1@hotmail.com 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Doença Renal Crônica (DRC) é definida como uma perda lenta, progressiva e 

irreversível das funções renais; neste estado, os rins não apresentam funcionalidade adequada 

por consequência da destruição dos néfrons, com isso o organismo perde a capacidade de 

manter o equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico renal (DATASUS, 2020). 

 Os rins são essenciais no funcionamento do corpo e são responsáveis em filtrar o 

sangue e auxiliar na eliminação de toxinas do organismo. Na maioria dos casos, a evolução 

da DRC não apresenta sintomas, fazendo com que o diagnóstico seja realizado tardiamente, 

ou seja, é uma doença silenciosa e tem registrado crescente prevalência, alta mortalidade e 

elevados custos para os sistemas de saúde no mundo (DATASUS,  2020). 

 Considera-se como disfunção renal uma Taxa de Filtração Glomerular (TFG) menor 

que 60 ml/min/1,73 m2, por um período superior a três meses. Quando atinge níveis de TFG 

menores do que 15 ml/min/1,73m2, é denominada DRC (GONÇALVES et al., 2015). 

 A DRC é multicausal e apresenta diversos fatores de risco, sendo mais relevante a 

hipertensão arterial sistêmica, glomerulonefrite e diabetes mellitus. Outras causas também 

devem ser consideradas, como: pielonefrite, doença policística renal e doenças autoimunes 

(SOARES et al., 2011). 

 A prevalência da DRC no mundo é de 7,2% para indivíduos acima de 30 anos e de 

28% a 46% em indivíduos acima de 64 anos. No Brasil, a estimativa é de que mais de dez 

milhões de pessoas tenham esta doença. Dessas, 90 mil estão em diálise e este número vem 

crescendo mais de 100% nos últimos dez anos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2019). 

 O tratamento da DRC para substituição parcial das funções dos rins são: a diálise 

(subdividida em hemodiálise e diálise peritoneal) e o transplante renal. Esses tratamentos 

mantêm a vida, porém não curam a doença. O principal método de tratamento é a 

hemodiálise, processo terapêutico capaz de remover resíduos oriundos do metabolismo do 

organismo e corrigir as modificações do meio interno por meio da circulação do sangue em 

um equipamento (RUDNICKI, 2014). 

 Pacientes com DRC em diálise podem apresentar alterações em vários sistemas: 

muscular, ósseo, cardiovascular, metabólico e respiratório. O sistema muscular é seriamente 

afetado devido à diminuição da ingestão de proteínas, fazendo com que estes pacientes 

desenvolvam atrofia na musculatura por ausência e desequilíbrio proteico, danificando, 

consequentemente, as fibras musculares tipo II (CUPISTI et al., 2004).  
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A fisioterapia vem colaborando de forma positiva na prevenção, melhoria e retardo da 

evolução das complicações apresentadas pelo paciente renal (REBOREDO et al., 2007). 

Estudos mostram que programas de treinamento de exercícios físicos têm alterado bastante a 

morbidade e a sobrevida dos pacientes urêmicos crônicos, trazendo-lhes benefícios 

metabólicos, fisiológicos e psicológicos (CORRÊA et al., 2009). 

 Atualmente há uma grande diversidade de técnicas fisioterapêuticas aplicadas no 

tratamento da DRC com exercícios bem tolerados e métodos eficazes para melhorar os 

sintomas adversos característicos da doença (ROCHA et al., 2013). 

 Os exercícios resistidos, além de seguros, são de baixo custo e têm mostrado eficiência 

em pacientes terminais de doença renal. Os exercícios resistidos intradialíticos têm 

apresentado eficácia tanto na aptidão física quanto psicológica, resultando positivamente na 

qualidade de vida dos pacientes com DRC que se exercitam enquanto fazem hemodiálise, 

apresentando melhoria no seu quadro urêmico, aumento da capacidade funcional, força, 

hipertrofia e potência muscular (RIBEIRO et al., 2013). 

 Diante do exposto, este artigo objetiva verificar a eficácia do exercício resistido 

intradialítico em pacientes com Doença Renal Crônica. 

 

METODOLOGIA 

 O presente estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura. As buscas 

eletrônicas foram realizadas do período de março a maio de 2020, utilizando as bases de 

dados da MEDLINE (PUBMED), SciELO e LILACS sem restrição temporal e idioma. 

Através do Medical Subject Headings (MeSH) e dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) 

foram extraídos os seguintes descritores para seleção dos artigos: “Chronic kidney disease”, 

(Doença Renal Crônica), “Physical therapy”, (Fisioterapia) e “Resistance exercise” (Exercício 

resistido), utilizando o operador booleano “AND”. Além disso, foi realizada busca de artigos 

com o filtro “ensaio clínico”. 

 Foram excluídos cartas, resumos, cartazes, editoriais e trabalhos que avaliavam outros 

tipos de exercícios realizados sem resistência. Os seguintes critérios de inclusão foram 

aplicados: (1) artigos que abordassem exercícios intradialíticos com resistência; (2) artigos 

que abordassem a importância do exercício resistido em pacientes em hemodiálise. Na figura 

1 encontra-se o diagrama de coleta de dados. 
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Figura 1 - Fluxograma para identificação e seleção dos artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: as autoras 

 

RESULTADOS 

 Foram encontrados 85 artigos. 71 foram excluídos após a leitura do título e resumos, 

restando quatorze artigos para leitura completa. Desses, foram excluídos onze por não 

preencherem os critérios de inclusão. Três estudos foram selecionados para a análise 

qualitativa, sendo submetidos a uma análise integral com aprofundamento de seus conteúdos 

apresentados, conforme descrição a seguir. 

Artigos identificados através de pesquisa 
em bases de dados: PUBMED (n=14), 

LILACS (n=01) e SCIELO (n=73). 

IDENTIFICAÇÃO 

TRIAGEM 

INCLUÍDOS 

Artigos excluídos duplicados (n=3) 

Artigos avaliados (n=85) 

Artigos completos avaliados  
(n=14) 

ELEGIBILIDADE 

Artigos excluídos pela leitura do título ou 
resumo (n=71) 

Estudos incluídos para síntese qualitativa 
(n=3) 

Artigos completos excluídos por não 
preencherem os critérios de inclusão 

(n =11) 
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Trabalho 1 

Autor e ano: Ribeiro et al. (2013).  

Título do trabalho: Efeito do exercício resistido intradialítico em pacientes renais crônicos 

em hemodiálise. 

Tipo do estudo e amostra: Clínico comparativo com 60 pacientes. 

Objetivos: Estudar o papel do exercício resistido (ER) no tratamento e na qualidade de vida 

em pacientes submetidos à hemodiálise crônica (HD). Assim, submetemos pacientes com 

DRC e (DEABETES MELLITUS) DM ao ER durante a hemodiálise. 

Resultados: O ER induziu melhoria na glicemia e na força muscular (FM) com discretas, mas 

significantes alterações na ureia e, K (p < 0,0001). Foi de impacto a melhoria na avaliação dos 

parâmetros de qualidade de vida (QV) (p < 0,001) com o ER, como a Capacidade Funcional, 

o Aspecto Físico, redução das Dores (de uma maneira geral), Saúde Geral, Vitalidade, a 

Função Social, Estado Emocional e na Saúde Mental. 

Conclusão: O programa de ER (simples e factível) no período intradialítico alterou 

parâmetros clínicos, na FM e uma significante melhoria na avaliação da QV. O impacto na 

QV foi importante para o paciente, inclusive envolvendo melhoria em nível familiar e de 

relacionamento social quando submetidos ao ER. 

 

Trabalho 2 

Autor e ano: Soares et al. (2011). 

Título do trabalho: Eficácia de um protocolo de exercícios físicos em pacientes com 

insuficiência renal crônica, durante o tratamento de hemodiálise, avaliada pelo SF36. 

Tipo do estudo e amostra: Estudo experimental, longitudinal e com abordagem quantitativa 

em 27 pacientes. 

Objetivos: Analisar os efeitos de um protocolo de exercícios fisioterapêuticos em pacientes 

renais crônicos, durante a terapia hemodialítica, visando à melhora de sua qualidade de vida. 

Resultados: Após o tratamento, o teste SF-36 mostrou melhora significativa das seguintes 

variáveis: capacidade funcional, nível de dor, vitalidade e saúde mental. Também foi 

observado que, antes do tratamento, dez pacientes relatavam cãibras musculares e, após a 

fisioterapia, somente quatro pacientes continuaram relatando essas contrações. 

Conclusão: Conclui-se que a atuação da fisioterapia durante a hemodiálise contribuiu para a 

melhora da qualidade de vida de pacientes renais crônicos. 
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Trabalho 3 

Autor e ano: Freitas et al. (2013) 

Título do trabalho: Fisioterapia durante a hemodiálise de pacientes com doença renal crônica. 

Tipo do estudo e amostra: Estudo de caso com 56 pacientes. 

Objetivos: Avaliar os efeitos de um programa de fisioterapia em pacientes com doença renal 

crônica (DRC) durante a hemodiálise (HD). 

Resultados: Houve aumento na distância percorrida (54 m; p < 0,001) pelo teste de 

caminhada de 6 min TC6M e da força muscular de quadríceps (média de +3 para +4; p < 

0,001); redução da FC e FR (média de 8 bpm e 5 irpm, respectivamente; p < 0,001); melhora 

no escore total da SF-36 (p < 0,006), porém significativamente na capacidade funcional (p < 

0,006) e dor (p < 0,001). A (PRESSÃO ARTERIAL) PA reduziu, entretanto, não 

significativamente (p < 0,08). Verificou -se correlação apenas nos domínios dor e capacidade 

funcional, individualmente, com o aumento da distância percorrida no TC6M (p < 0,013 e p < 

0,002); houve correlação entre diminuições na (FEQUENCIA CARDICACA) FC e 

(FREQUENCIA RESPIRATORIA) FR, atreladas à reduç ão na escala de BORG (p < 0,043). 

Conclusão: a fisioterapia, por meio de um programa de exercícios físicos durante o período 

intradialítico, pode proporcionar melhora significativa da (QUALIDADE DE VIDA) QV e da 

capacidade física dos pacientes com DRC. 

 

DISCUSSÃO 

 A perda de massa muscular é o mais significante preditor de mortalidade nos pacientes 

em hemodiálise (HD). A musculatura se atrofia e, como consequência, ocorre no organismo 

uma fraqueza generalizada, causada pela perda de força que, comparada a de indivíduos 

normais, é de 30 a 40% menor (NASCIMENTO et al., 2012). 

O protocolo de intervenção fisioterapêutica em indivíduos com DRC em diálise 

baseia-se em exercícios que possuem como finalidade aprimorar a funcionalidade e minimizar 

o agravo ou a instalação de incapacidades. Em sua gama de recursos a fisioterapia promove 

exercícios que previnem comprometimentos como fraquezas musculares, encurtamentos e 

deformidades osteoarticulares. Estes exercícios atuam para potencializar ou manter a função 

física e/ou estado de saúde, prevenindo a perda da capacidade física (CF) do doente renal 

crônico. (SALES et al., 2018). 

 Considerando que os indivíduos com Doença Renal Crônica (DRC) em tratamento 

hemodialítico apresentam algumas alterações associadas à doença e ao sedentarismo, torna-se 

essencial a realização de uma avaliação do nível de atividade física realizada por esses 
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indivíduos para que haja uma estratégia de incentivo e supervisão da prática constante de 

atividade física durante o período intradialítico (FILHO et al., 2016).  

 De acordo com Villela e Danaga (2011), exercícios realizados no período intradialítico 

apresentaram maior aderência ao tratamento, conveniência de horários, diminuição da 

monotonia durante as sessões de diálise, além da facilidade de acompanhamento médico. 

Contudo, é recomendado que tais exercícios devem ser realizados apenas durante as duas 

primeiras horas da hemodiálise (em média o processo tem duração de 3 a 4 horas, dependendo 

do estado físico do paciente), pois após este período pode ocorrer instabilidade cardiovascular 

com queda da pressão arterial. 

 Reboredo e colaboradores (2007) afirmam que a prática de exercícios durante as 

sessões de hemodiálise contribui para a melhoria da capacidade funcional, da qualidade de 

vida e possivelmente para a redução da mortalidade cardiovascular em pacientes renais 

crônicos. 

 De acordo com Freitas e colaboradores (2013), a prática de exercício durante as 

sessões de HD proporcionaram melhora em alguns parâmetros como a redução da Frequência 

Cardíaca (FC) e da Frequência Respiratória (FR) junto com a Estabilização da Pressão 

Arterial (PAS). O protocolo realizado foi a combinação de exercício aeróbico com exercício 

de resistência em que este último obteve maior ganho em relação à massa muscular (CF). 

 Em um estudo feito por Daibem (2014) pôde-se observar que o exercício resistido 

(ER) realizado em apenas dois dias na semana promoveu a redução do risco de inúmeras 

doenças degenerativas e cardiovasculares, melhorando a saúde geral e a aptidão física do 

portador de DRC.  

 Segundo Figueirôa (2015), através de um ensaio clínico, o ER tem como objetivo 

provocar adaptações na musculatura esquelética através de sobrecargas, sendo exemplo a 

musculação. 

 Conforme Ribeiro e colaboradores (2013), o ER de baixa intensidade por apenas oito 

semanas traz resultados significativos nos parâmetros bioquímicos, ocorrendo a elevação da 

creatina, interpretada como aumento da massa muscular e diminuição da glicemia em doentes 

renais crônicos portadores de Diabetes Mellitus. 

 No estudo de Soares et al (2011) foi observado que os resultados obtidos por um 

programa de reabilitação física foram benéficos para a melhora do estado geral e da qualidade 

de vida dos pacientes renais crônicos. 

 Diante disto os estudos alisados foram condizentes sobre a eficácia do exercício físico 

em pacientes renais crônicos submetidos à intervenção no período hemodialítico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Através desta revisão foi possível analisar que pacientes com DRC submetidos à 

hemodiálise apresentam diversas complicações devido à progressão da doença. Os estudos 

aqui analisados mostraram que a introdução de exercícios resistidos nas sessões de diálise 

apresentaram mudanças significativas no condicionamento físico, aspectos psicológicos e 

prevenção de complicações. Contudo, verifica-se a necessidade de novos estudos para a 

confirmação dos efeitos dos protocolos de exercícios, bem como a padronização da avaliação 

e a maneira com que esses programas são aplicados como intensidade, frequência e duração 

com propósito de verificar a maneira mais eficaz e o impacto da intervenção nestes 

indivíduos. 
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RESUMO 
 
A fratura femoral mostra-se como um grande problema na saúde pública por causa dos gastos 
envolvidos desde o material cirúrgico até os custos do pós-operatório, o que demanda uma 
equipe multidisciplinar. Quando se trata de pessoas idosas essas dificuldades tendem a elevar-
se, principalmente pela saúde do paciente, fazendo com que a habilidade do fisioterapeuta seja 
de grande valia na reabilitação do paciente idoso. Há medidas que podem ser tomadas para 
que o acidente no idoso seja reduzido. Este trabalho visa analisar, através de uma revisão de 
literatura, quais fatores estão associados ao risco de fratura femoral em idosos. Foram 
realizadas buscas nas bases de dados eletrônica do MEDLINE (PubMed), SciELO e LILACS. 
Foram selecionados os artigos no período de 2007 a 2019. Os descritores estavam em 
concordância com o Medical Subject Headings (MeSH) e com os Descritores em Ciência da 
Saúde (DeCS). Dos 97 artigos encontrados foram selecionados 05 que abordavam a temática 
do estudo. Foi possível concluir nesta pesquisa que um programa de intervenção 
fisioterapêutica no pré e pós-operatório de fratura de fêmur diminui consideravelmente os 
riscos e agravamentos dos fatores de risco associados à fratura de fêmur no idoso. 
 
 
Palavras-chave: Fratura de fêmur. Idosos. Exercícios. Ensaio clínico. 
 
 

Data de submissão: 30/08/2020 
Data de aprovação: 06/11/2020 

 
 
ABSTRACT 
 
Femoral fracture is shown to be a major public health problem because of the expenses 
involved from the surgical material to the costs of the postoperative period, which requires a 
multidisciplinary team. When dealing with elderly people, these difficulties tend to increase, 
mainly due to the patient's health, making the physiotherapist's ability to be of great value in 
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the rehabilitation of the elderly patient. There are measures that can be taken to reduce the 
accident in the elderly. This work aims to analyze, through a literature review, which factors 
are associated with the risk of femoral fractures in the elderly. Searches were conducted in the 
electronic databases of MEDLINE (PubMed), SciELO and LILACS. Articles from 2007 to 
2019 were selected. The descriptors were in agreement with the Medical Subject Headings 
(MeSH) and the Health Science Descriptors (DeCS). Of the 97 articles found, 05 were 
selected that addressed the study theme. It was possible to conclude in this research that a 
physiotherapeutic intervention program in the pre and postoperative period of femur fracture 
considerably reduces the risks and worsening of the risk factors associated with femur fracture 
in the elderly. 
 
 
Keywords: Femoral fracture. Old people. Exercises. Clinical trial. 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
          A longevidade se tornou busca incessante da ciência. Seja por estética, ou na busca da 

saúde eterna, cientistas buscam a fonte da juventude.  A fratura femoral em idosos causa uma 

incapacidade significativa e dependência que duram normalmente mais de três meses. Em 

indivíduos com maior faixa etária os riscos de fratura se elevam de forma significativa.  

(ORWIG et al., 2011). 

          Estima-se que o Brasil tem mais de 28 milhôes de idosos, ou seja, 13% da população do 

país. Este percentual dobrará nas próximas décadas, de acordo com a projeção populacional 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2018. 

          Dificuldades que estão geralmente associados com o envelhecer como senilidade, 

senescência, atrofia muscular, menor prática de exercício físico  e atividades de vida diárias, 

além da diminuição da acuidade visual, favorecem a uma maior ocorrência de fraturas em 

idosos que, na maioria das vezes, se envolvem em traumas com baixa energia, ou seja, queda 

da própria altura. (ASTUR et al., 2011).  

           Conforme a pesquisa, predominaram mulheres com o grau de leococitose e o avanço 

da idade relacionadas com a mortalidade de idosos com fratura femoral. (FRANCO et al., 

2016). 

           Contudo, as quedas em pessoas idosas nem sempre são de fatores preexistentes, como 

a fragilidade do processo de envelhecimento, doenças, mas também fatores externos como a 

questão da mobilidade pública, como por exemplo, calçadas irregulares. (NASCIMENTO, 

2008). 

           A fratura de fêmur é, na saúde pública, um dos maiores problemas, em que as mulheres 
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idosas são mais atingidas (SOARES et al., 2014). 

     A fratura proximal do colo do fêmur subdivide-se em transtrocantéricas e 

subtrocantéricas. O trauma mais comum é de baixa carga de energia e se dá por consequência 

de comorbidades, sedentarismo, diminuição de acuidade visual e sarcopenia.  (DANIACHI et 

al., 2015). 

    Os principais fatores citados na literatura como preditores para a mortalidade após a 

cirurgia são: a idade, as comorbidades, o estado cognitivo, o tempo de espera entre a fratura e 

a cirurgia e o tipo de anestesia utilizada para a cirurgia. Complicações apresentadas após as 

intervenções cirúrgicas também contribuem para o óbito, sendo que as principais são as 

infecções, seguida de pseudo-artrose e trombose venosa profunda. (LUSTOSA BASTOS, 

2009). 

A escolha do melhor método de tratamento e a técnica adequada são baseadas na 

idade, no grau de mobilidade, no estado mental e na pré-existência de doenças que possam 

interferir no processo cirúrgico e/ ou na reabilitação. As indicações mais frequentes são a 

colocação de material de síntese por meio de uma fixação interna, a artroplastia total e a 

hemiartroplastia ou artroplastia parcial. O tratamento conservador, ou seja, sem a realização 

da cirurgia é mais restrito aos que estão acamados, sem condição de marcha ou que 

apresentam contraindicações absolutas para a intervenção cirúrgica. (LUSTOSA, BASTOS, 

2009). 

Considerando a importância da reabilitação do indivíduo, o tratamento da fratura 

proximal do fêmur necessita de um envolvimento multiprofissional para cuidados clínicos e 

acompanhamento adequado. O tratamento fisioterápico é indicado na prevenção de 

complicações das fraturas e na reabilitação do paciente, seja aquele que vai ser submetido ao 

tratamento conservador ou ao cirúrgico. (LUSTOSA, BASTOS, 2009). 

Desta forma, o presente trabalho tem o objetivo de analisar, através de revisão 

literária, quais fatores estão associados ao risco de fratura fêmoral antes e pós-cirurgia e como 

o fisiterapeuta pode atuar na reabilitação dos pacientes idosos. 

 

METODOLOGIA 

 Foi realizada uma busca nas bases de dados eletrônica do MEDLINE, SciELO E 

LILACS, de março a maio de 2020. Os descritores estavam conforme o Medical Subject 

Headings (MeSH) e com os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS). Foram pesquisados 

artigos escritos e disponíveis na plataforma do site da Biblioteca Virtual de Saúde nos idiomas 
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português e inglês, que estivessem indexados nas bases de dados MEDLINE (Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Onlin), SciELO (Scientific Eletronic Library 

Oniline) e  LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), usando 

como descritores: Femoral fractures, Aged, exercises, Clinical Trial . 

          No rastreamento das publicações foi utilizado o operador lógico “AND”, de modo a 

combinar os termos descritores acima citados no idioma inglês. 

          Como critérios de pesquisa, foram selecionados artigos publicados com idosos maiores 

de 60 anos, de ambos os sexos, com fratura femoral, submetidos à intervenção cirúrgica. 

Foram excluídos os estudos que não preencheram esses critérios. Foram selecionados os 

artigos no período de 2007 a 2019, em inglês e português. Além disso, foi realizada a procura 

de artigos que poderiam ser selecionados para a pesquisa, a partir das referências 

bibliográficas dos artigos selecionados.  

 

RESULTADOS  

 Dos 97 artigos encontrados, 76 foram excluídos pela leitura do resumo por não 

abordarem o tema proposto. 16 artigos foram excluídos pela leitura na íntegra, através da 

metodologia utilizada. Foram selecionados 05 artigos que abordavam a temática do estudo, 

conforme fluxograma abaixo. 

 

 
   Figura 1 - Fluxograma das etapas do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigos identificados através de pesquisa 
em bases de dados: MEDLINE   (n=92), 

LILACS (n=0) e SCIELO (n=05). 

Total de Artigos identificados 
(n=97) 

Artigos excluídos pelo 
resumo 
(n=76) 

Motivo: não abordavam o 
tema proposto 
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Fonte: os autores, baseados no modelo Prisma 2009.  

  

                            Tabela 1 - Caracteristicas dos estudos elegíveis para revisão  

 

AUTOR 
(ANO) 

TÍTULO 
DO 

ARTIGO 

TIPO DO 
ESTUDO OBJETIVOS  

RESULTADOS 
 

CONCLUSÃO 

SOARES et 
al. (2015) 

 

Análise dos 
fatores 

associados a 
quedas com 
fratura de 
fêmur em 

idosos: um 
estudo caso-

controle 

Estudo 
caso-

controle 

Identificar os 
principais 

fatores 
associados a 

quedas e 
fraturas de 
fêmur em 

idosos em um 
município do 

sudeste 
brasileiro. 

Após análise 
multivariada, os fatores 

de proteção contra 
fratura de fêmur foram: 

ouvir bem e possuir 
corrimão nas escadas 

de suas residências. Os 
fatores de risco para 

fratura de fêmur foram: 
hipertensão arterial 

sistêmica, sedentarismo 
e possuir superfície 

escorregadia na 
residência. Os fatores 

de proteção para queda 
foram: possuir 

corrimão nas escadas 
de suas residências, ser 

portador de 
osteoporose e 

depressão. O fator de 
risco de queda foi o 

sedentarismo. 
 

As fraturas de fêmur 
representam importante 
fator de morbidade em 

idosos. Conhecer os 
fatores de risco para 

fraturas pós-queda em 
idosos é essencial para 

o planejamento de 
ações individuais e 
coletivas voltadas à 

prevenção deste agravo 
e suas consequências. 

Atividades físicas, 
planos terapêuticos 
mais adequados e 

correção de 
inadequações nos 
domicílios desses 

indivíduos devem ser 
orientadas e 
incentivadas. 

DANIACHI 
et al. 

(2015) 

Epidemiolo-
gia das 

fraturas do 
terço 

proximal do 
fêmur em 
pacientes 

idosos 
 

Trata-se de 
um estudo 
prospecti-

vo, 
observaci-
onal, feito 

em um 
único 

hospital-

Analisar as 
causas da 

fratura, suas 
características 
e o tratamento 

instituído. 
Observar se 

medidas estão 
sendo tomadas 

 
Os 113 pacientes 

incluídos no estudo 
apresentavam 79 anos 

em média. A proporção 
entre os sexos foi de 

três mulheres para cada 
homem. Somente 

30,4% dos pacientes 

Pacientes atendidos na 
instituição apresentam 
perfil epidemiológico 
semelhante àqueles 

encontrados em 
literatura nacional. 
Insuficiência renal 
crônica é um fator 
significativo para a 

Artigos excluídos pela 
leitura na integra 

 (n=16) 

     Motivo: metodologia 

Estudos incluídos para 
análise. 
(n=5) 

  
 

 REVISTAVOXMETROPOLITANA
REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 04 - FEV/2021

            

92



 

 
 

 
 
 

escola na 
região 

central de 
São Paulo 

para evitar 
novas 

ocorrências 
semelhantes 

relataram osteoporose e 
somente 0,9% tratavam 

a doença. Trauma de 
baixa energia foi a 
causa de 92,9% das 
fraturas. Fraturas do 

colo do fêmur 
representaram 42,5% 

das fraturas e 
trocantéricas 57,5%. 
Cinco pacientes não 
foram operados, 39 
foram submetidos a 

substituição articular e 
69 foram submetidos a 
osteossíntese. O tempo 
médio de internação foi 
de 13,5 dias e de espera 
até a cirurgia sete dias. 
A taxa de mortalidade 
intra-hospitalar foi de 

7,1% 

mortalidade intra-
hospitalar. Medidas 
preventivas como 

diagnóstico precoce e 
tratamento da 

osteoporose e prática 
regular de atividades 

físicas não são 
adotadas. 

AVILA, 
PEREIRA e 
BOCCHIl 

(2015) 

 
Cuidadores 
informais de 

idosos em 
pós-

operatório 
de cirurgia 
de fêmur 
proximal: 
prevenção 
de novas 
quedas 

 
Trata-se de 

estudo 
transversal, 

com 
amostra-

gem 
intencional
realizado 

em 12 
meses, 

incluindo 
89 

cuidadores. 
 

 
Caracterizar 

sociodemogra-
ficamente os 
cuidadores 

informais de 
idosos vítimas 

de queda 
seguida por 
fratura de 

fêmur 
proximal e 
verificar o 

conhecimento 
mínimo que 

possuíam 
acerca da 

prevenção de 
novas quedas, 
assim como 

caracterizar a 
relação entre 

esse 
conhecimento 
e o emprego 
de medidas 
preventivas. 

 
Observou-se que 

cuidadores informais 
que apresentavam 

conhecimento sobre 
prevenção de quedas 

em idosos, mesmo que 
incompletos, 

empregavam medidas 
de prevenção para 

novos eventos. 
Predominaram 

cuidadores do sexo 
feminino (76,4%) e 
filhas(os) (64%). A 

modificação ambiental 
foi a medida preventiva 
predominante apontada 

por eles (88,2%). 
Houve associação 
significativa (p = 

0,002), entre os 58,1% 
dos cuidadores que 

achavam ser possível 
prevenir quedas 

 e os relatos sobre 
mudanças na casa e/ou 

rotina do idoso 
 
 

 

 
Esses achados 

sinalizam que o 
número de quedas entre 

idosos pode ser 
reduzido 

significantemente se os 
programas de atenção à 
saúde ampliarem suas 
ações, apoiando-as no 
modelo de prevenção 

de quedas da 
Organização Mundial 

de Saúde. 

STENVALL 
et al. (2007) 

 
Melhoria de 
desempenho 
de atividades 
do dia a dia 

e mobilidade 
após uma 

Estudo 
controlado 
randomiza

do em 
pacientes 

com 
fratura do 

Investigar os 
efeitos a curto 
e longo prazo 

de um 
programa 

multidisciplina
r de 

Apesar do baixo tempo 
de hospitalização, 
muitos pacientes 

ganharam 
independência na 

prática de atividades do 
dia a dia dentro de um 

O programa de 
intervenção pós-

operativo 
multidisciplinar 

melhorou a mobilidade 
dos pacientes que 
sofreram fratura 
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reabilitação 
multidisci-
plinar pós-
operatória 
em pessoa 
idosa com 
fratura no 
colo do 

femur: um 
estudo 

randomizado 
controlado 

com 
acompanha
mento de 1 

ano. 
 

colo do 
fêmur com 
idade igual 
ou maior 
70 anos. 

reabilitação 
pós-operatória 
em pacientes 

com fratura no 
colo do fêmur. 

período de 4 a 12 
meses, e ganharam a 
habilidade de andar 
sem ajuda no fim do 
período do estudo. 

femoral e as atividades 
do dia a dia tanto na 

perspectiva de curto a 
longo prazo. 

BARBOSA 
et al. (2019) 

Complica-
ções 

perioperató-
rias e 

mortalidade 
em idosos 

após cirurgia 
de fratura 

femoral: um 
estudo 

observacio-
nal 

prospectivo. 

Estudo 
prospecti-

vo e 
observaci-

onal. 
“coorte” 

 

 
Avaliar taxa 

de mortalidade 
e suas causas 
na população 

idosa com 
fraturas de 

fêmur e 
avaliar as 

complicações 
pré-

operatórias e 
sua associação 

com 
mortalidade 

pós-
operatória. 

 

Cinquenta e seis 
pacientes (30,8%) 

morreram durante o 
período de um ano de 
pós-operatório, tendo 
como principal causa 
de óbito a infecção 
seguida de choque 

séptico. 
A principal 

complicação, pré e pós-
operatória, foi o 

distúrbio 
hidroeletrolítico. 

 

O aumento da idade e 
do número de 

complicações pré-
operatórias, além da 
classificação de ASA 

III ou IV, foram fatores 
independentes de risco 
aumentado de óbito na 
população estudada. A 
taxa de mortalidade foi 
de 30,8%, sendo que a 

infecção seguida de 
choque séptico foi a 

principal causa 
determinada de óbito. 

 

Fonte: os autores 

 

DISCUSSÃO 

  Foram analisadas informações sobre quais os fatores de risco associados ao risco de 

fratura de fêmur em idoso (acima de 60 anos, independente do gênero que se submeteram a tal 

procedimento) e às medidas utilizadas antes e depois da cirurgia por profissionais de saúde.      

            Segundo Avila, Pereira e Bocchi (2015), 57,3% dos cuidadores informais 

consideravam não ter conhecimento sobre prevenção de quedas em idosos e 85,4% relataram 

não ter recebido orientações dos profissionais da saúde sobre a prevenção de quedas. Embora 

o conhecimento seja um pré-requisito para o autocuidado, este pode não ser o único e 

principal fator envolvido no processo educativo.  

            Na recuperação funcional o tipo de fratura e osteossíntese foram as variavéis que mais 

influenciaram no declínio funcional, aumentando o medo de cair. (BARREIRA, 2015). 
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             Ter informações, mesmo que incompletas, sobre prevenção de quedas, relacionou-se 

à adoção de medidas preventivas, o que infere a necessidade de se orientar adequadamente os 

cuidadores. (AVILA, PEREIRA e BOCCHI, 2015).  

             O estudo relata que ter boa audição e possuir corrimão em escada no domicílio foram 

fatores de proteção para a não ocorrência de fratura. Sedentarismo, hipertensão arterial e 

residir em moradia com superfície escorregadia representaram fatores de risco para quedas 

com fraturas. É possível aplicar alguns acessórios no domicílio para se conquistar um 

ambiente mais seguro para o idoso e, consequentemente, diminuir o risco de acidentes. 

(AVILA, PEREIRA e BOCCHI, 2015). 

            A grande maioria das fraturas de fêmur é ocasionada em idosos por quedas. Assim, 

medidas preventivas necessitam ser adotadas para que sua ocorrência seja reduzida. A prática 

de exercícios físicos regulares é defendida por vários autores com o objetivo de combater o 

sedentarismo, fortalecer e aumentar a massa muscular, além de melhorar a postura e o 

equilíbrio corporal desses indivíduos. (SOARES et al., 2015).  

            As alterações no ambiente domiciliar também deve fazer parte das orientações aos 

idosos para que se evitem escorregões, tropeções e quedas. Neste sentido, eliminação de pisos 

escorregadios, retirada de tapetes e instalação de corrimãos nas rampas, escadas e banheiros 

são medidas preventivas simples e eficientes. (SOARES, 2015). 

           Foram analisados os casos de óbitos intra-hospitalares em relação a diversas variáveis, 

com destaque para o tipo de fratura, tipo de cirurgia, número de doenças associadas, estação 

do ano, osteoporose radiográfica e idade. No nível de significância de 5%, não houve relação 

entre óbito e as variáveis observadas. (DANIACHI D. et al, 2015).  

 De acordo com Siqueira et al (2007), existe uma maior prevalência de quedas em 

idosos sedentários. Bandeira e Carvalho (2007) concluem que atividade física previne contra 

fratura do fêmur proximal e diminui o índice de osteoporose.  

            É preciso cuidado para evitar as queda, pois a deficiência de cálcio corrobora para o 

agravamento da fratura do fêmur. (AVILA, PEREIRA e BOCCHI, 2015). 

Segundo Stenvall et al (2007), utilizando um programa multidisciplinar de intervenção 

pós-operatório, de avaliação e manejo geriátrico, que consistia em educação de pessoal, 

planejamento de atendimento individualizado, reabilitação, prevenção ativa e tratamento de 

complicações pós-operatórias, resultou em uma recuperação significativa para fazer 

atividades do dia a dia sem ajuda, entre 4 a 12 meses de intervenção.  

 No estudo de Barbosa et al (2019), analisando a mortalidade de 182 idosos após a 

realização da cirurgia reparadora de fratura femoral, realizada no Hospital das Clínicas e na 
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FMB, observou que durante os 30 primeiros dias pós-operatórios a faixa de mortalidade foi de 

7,7% e após 12 meses subiu para 30,8%. Alguns fatores causadores desse aumento foram a 

idade avançada, complicações pós-cirurgia e a distância entre o dia da fratura e dia do 

atendimento. 

 

 

CONCLUSÃO 

O papel do fisioterapeuta dentro da saúde física deve ser observado como parte 

principal do cuidado ao idoso antes e após o trauma, visto que este profissional pode 

incentivar o idoso a ser mais ativo, evitando assim o sedentarismo que é uma das causas que 

mais promovem a fratura de fêmur.  Como foi citado muitas vezes, a maneira como este 

paciente é tratado estimula tanto a depressão quanto a felicidade e satisfação nessa idade de 

maior dependência dos parentes mais próximos. 

Contudo, o fisioterapeuta tem um papel de grande significância a favor do bem estar 

do idoso, permitindo a aceleração da promoção, prevenção e reabilitação do paciente, além de 

contribuir para que o paciente tenha um tratamento pré e pós-cirúrgico adequado e eficaz. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          É possível concluir nesta pesquisa de revisão de literatura que um acompanhamento 

multidisciplinar no pré e pós-operatório de fratura de femoral diminuem consideravelmente os 

riscos e agravamentos dos fatores de risco associados à fratura de fêmur no idoso, como 

sedentarismo, osteoporose, infecções e quedas. Medidas preventivas como diagnóstico 

precoce, prevenção, atividades físicas regulares, mudanças ambientais nos domicílios do 

idoso e orientações aos cuidadores quanto ao cuidado com os idosos são primordiais para 

promoção, prevenção, reabilitação no pré e pós-operatório de fratura femoral do paciente 

idoso. São necessários mais estudos e aprofundamentos científicos para um melhor tratamento 

do idoso com fratura femoral proximal.  
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RESUMO  

As salas de recursos multifuncionais e o serviço ofertado neste espaço são conquistas dentre 
tantas alcançadas para a educação especial. A proposta desse serviço abrange o apoio aos 
professores de sala de aula regular e a promoção de aprendizagens aos educandos com 
necessidades especiais. Esta pesquisa teve como objetivo identificar as dificuldades 
encontradas pelo professor atuante nesse ambiente, sendo possível verificar pontos negativos 
que dificultam esse trabalho. Percebeu-se que o processo inclusivo está longe do idealizado e 
que existem aspectos negativos como a falta de profissionais capacitados, defasagem de 
material pedagógico e o pouco contato entre o professor da sala de recursos multifuncionais e 
o da sala regular. Esses aspectos dificultam o trabalho do professor, interferindo no serviço 
prestado nesse espaço. 
 
Palavras-chave: Sala de Recursos. Inclusão. Aprendizagem. 
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ABSTRACT 
 

The multifunctional resource rooms and the service offered in this space are achievements 
among so many achieved for special education. The proposal for this service includes support 
for regular classroom teachers and the promotion of learning for students with special needs. 
This research aimed to identify the difficulties encountered by the teacher working in these 
rooms, where it was possible to verify negative points that hinder this work. It was noticed 
that the inclusive process is far from idealized and that there are negative aspects such as the 
lack of trained teachers, lack of pedagogical material and the lack of contact between the 
teacher in the multifunctional resource room and the teacher in the regular room. These 
aspects hinder the teacher's work, interfering with the service provided in this environment. 
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INTRODUÇÃO 

          Se observarmos uma sala de aula não será preciso muito esforço para notarmos as 

diferenças entre os alunos. Para uma escola que se propõe a ser inclusiva é fundamental 

perceber, respeitar as diferenças, e assim buscar caminhos para atender as necessidades de 

todos. É necessário centrarmos nosso olhar nas dificuldades dos alunos por conta das suas 

limitações, porém buscando sempre o potencial de cada um. Deste modo a escola se 

ressignifica. Esse potencial pode ser trabalhado e estimulado através do atendimento 

educacional especializado em salas de recursos. 

          Segundo Mazzotta (1982), a sala de recursos, como o ensino itinerante, é uma 

modalidade classificada como auxílio especial. Como o próprio nome diz, consiste em uma 

sala da escola, provida com materiais e equipamentos especiais, na qual um professor 

especializado, sediado na escola, auxilia os alunos excepcionais naqueles aspectos 

específicos em que precisam de ajuda para se manter na classe comum. Segundo a Lei de 

Diretrizes Básicas (LDB), modalidade de ensino são as características da educação escolar, 

que é dividida em dois níveis: o básico e o superior. 

          A sala de recursos multifuncionais é uma ferramenta de apoio ao atendimento 

educacional especializado que promove o ensino-aprendizagem de modo adequado às 

crianças com necessidades especiais. Constituída de espaço organizado, materiais didáticos, 

e dotada de recursos para atender as diferentes demandas dos alunos especiais, a importância 

desse serviço fica evidente no processo de inclusão. 

          A sala de recursos existe para auxiliar a promoção das aprendizagens de alunos que 

possuam alguma necessidade especial, uma vez que os processos de aprendizagem devem 

atingir todas as pessoas, pois a inclusão é assegurada por lei, sendo um direito da criança, 

conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96. A referida 

lei deu destaque à Educação Especial e garante o atendimento especial e serviços 

especializados a todos os estudantes com necessidades especiais. 

          Devemos considerar que a escola, ao cumprir com seu papel de inclusão, promove um 

ambiente rico pela diversidade social, tornando-se uma facilitadora para o desenvolvimento 

integral da criança. No que diz respeito às relações concretas no contexto escolar, 

observamos valores, respeito e participação efetiva em momentos que são vivenciados pelas 

crianças quando a inclusão realmente acontece. 
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          Um ambiente bem planejado possibilita a adequação das necessidades dos alunos, 

sendo a escola responsável por desenvolver papéis importantíssimos para essa inclusão e 

construção do conhecimento. Nos dias atuais podemos perceber que as instituições têm se 

empenhado em cumprir sua missão, com propostas pedagógicas, porém existem lacunas que 

precisam ser preenchidas, como melhor utilização da sala de recursos multifuncionais para 

crianças com necessidades especiais, sendo essa uma problemática a ser resolvida. 

          Diante desse cenário é importante localizar a função do pedagogo nesse contexto, e 

assim nos inquieta saber como se constitui o trabalho na sala de recursos frente à educação 

inclusiva e quais são os aspectos que dificultam o funcionamento deste espaço e, 

consequentemente, o trabalho do professor. Nosso pressuposto é que esses desafios vão 

muito além da sala de aula e das leis que norteiam essas atividades. 

          A docência sempre foi nosso sonho. A partir do momento em que começamos a 

estagiar surgiu o interesse por este tema, se intensificando com a oportunidade de trabalhar 

com crianças com necessidades especiais.  

          É fundamental salientar a importância do desenvolvimento de cada aluno e 

compreender propostas que auxiliem na inclusão. A presente pesquisa visa analisar o 

funcionamento da sala de recursos multifuncionais e o trabalho do pedagogo nesse 

ambiente, as questões norteadoras do trabalho desenvolvido nela, como também as leis que 

regulam essa atividade.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As leis que regulamentam a educação inclusiva e a sala de recursos multifuncionais 

          A educação inclusiva é muito discutida no Brasil e no mundo. No ano de 1990, por 

exemplo, ocorreu um importante momento para a educação: a Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos que tratou sobre as necessidades básicas de aprendizagem. A referida  

conferência relembra uma conquista que no Brasil já é garantida constitucionalmente, que é 

a educação como um direito de todos. Já em 1994, a partir da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais em Salamanca, na Espanha, surgiu a proposta da 

educação inclusiva como objetivo da promoção da educação para todos, considerando as 

mudanças fundamentais de políticas para favorecer a educação integradora, com escolas 

capacitadas para atender todas as crianças, principalmente as que possuem necessidades 

especiais. 
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          Atualmente existem diversas leis que regulamentam a Educação Especial no Brasil. 

Essa política de inclusão abrange crianças com Transtornos Globais do Desenvolvimento, 

deficiências e altas habilidades de superdotação. Então, para que esses serviços sejam 

oferecidos de forma correta, é necessário se discutir dentro de um projeto político 

pedagógico, identificar as necessidades dos alunos e responder a essas necessidades. No ano 

de 2010, em resposta a esse debate, o Ministério da Educação, em conjunto com a Secretaria 

de Educação Especial, lançou um manual que regulamenta a implantação da sala de recursos 

multifuncionais. 

A educação inclusiva é um direito assegurado na Constituição Federal para todos 

os alunos e a efetivação desse direito deve ser cumprido pelas redes de ensino, 

sem nenhum tipo de distinção. Assim, o Programa de Implantação de Salas de 

Recursos Multifuncionais constitui uma medida estruturante para a consolidação 

de um sistema educacional inclusivo que possibilite garantir uma educação de 

qualidade. (BRASIL, 2010). 

          Esse programa de implantação faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE e em seus objetivos constam o apoio à organização da educação especial na perspectiva 

da promoção do desenvolvimento profissional juntamente com a participação da 

comunidade escolar. Baptista (2011, p. 68), discursa que a relação entre Educação Especial e 

Educação Infantil constitui um ponto de investimento necessário pela escassez de serviços e 

pela importância do apoio no momento inicial da vida e da escolarização das crianças com 

necessidades especiais. 

          Tartuci (2013 apud PASSIAN, 2017) disserta que isso abrange a organização do 

tempo e do espaço físico, para determinar os critérios a serem usados para a distribuição dos 

atendimentos em grupo ou individuais. Envolve também a elaboração das atividades, com a 

preparação dos materiais e dos recursos a serem utilizados. Portanto, é importante um 

trabalho que sirva de apoio, desenvolvendo um plano de intervenção diferenciado que 

contribua para o desenvolvimento do aluno. 

          De acordo com a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) a 

Educação Especial integra a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o 

Atendimento Educacional Especializado - AEE, garantido por lei. Esse atendimento ocorre 

nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e tem como função complementar ou 

suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de 

acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na 

sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. (BRASIL, 1996). Deste modo, percebe-

se o olhar da educação especial que é o de oferecer um suporte para a educação básica que 
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possibilite o acesso e a permanência do aluno com necessidades especiais na escola. 

 

O funcionamento do atendimento educacional especializado 

          Compreendendo que o atendimento educacional especializado desenvolvido nas salas 

de recursos multifuncionais é um complemento de ensino e suporte para o aluno com 

necessidades especiais, é necessário conhecer os objetivos desse serviço, como se organiza 

esse espaço pedagógico, e o educador que nele trabalha. O decreto de nº 7.611/11 define os 

objetivos do AEE: 

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e 
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades 
individuais dos estudantes; 

II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 

III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 
eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; 

IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, 
etapas e modalidades de ensino. (BRASIL, 2011). 

 
          Apesar deste não ser o tópico central da nossa pesquisa, é importante salientar como 

as salas são estruturadas. De acordo com o decreto de nº 7.611/11, existem dois tipos de Sala 

de Recursos Multifuncionais (SRM): tipo I e tipo II. Ambas contêm as mesmas 

especificações de materiais, apenas com uma diferença: a sala tipo II contém material 

específico, voltado para acessibilidade de alunos com deficiência visual. Podemos observar 

nos quadros abaixo a lista de materiais que compõem a Sala de Recursos Multifuncionais. 

 
Quadro 1 - Especificação dos itens da SRM- Tipo I 

Fonte: (BRASIL, 2010) 
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Quadro 2 - Especificações dos itens da SMR- Tipo II 

 

Fonte: (BRASIL, 2010) 

 
          Não é toda e qualquer escola que tem direito a adquirir esse material e disponibilizar 

um atendimento educacional especializado. O manual que orienta o programa de 

implantação das salas de recursos indica critérios que uma escola precisa cumprir para que 

seja contemplada e, consequentemente, possa oferecer este serviço. Dentre os critérios mais 

importantes estão: 

- A escola indicada deve ser da rede pública de ensino regular, conforme registro 

no Censo Escolar MEC/INEP (escola comum); 

- A escola de ensino regular deve ter matrícula de aluno(s) público alvo da 

educação especial em classe comum, registrado(s) no Censo Escolar/INEP, para 

a implantação da sala Tipo I; 

- A escola de ensino regular deve ter matrícula de aluno(s) cego(s) em classe 

comum, registrado(s) no Censo Escolar/INEP, para a implantação da sala de 

Tipo II; 

- A escola deve ter disponibilidade de espaço físico para o funcionamento da sala 
e professor para atuação no AEE. (BRASIL, 2011). 

 
 

          Ainda no decreto de nº 7.611/11, o art. 5º também dispõe sobre questões norteadoras 

para o atendimento: 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é realizado, prioritariamente, 

na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de 

ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às 

classes comuns. (BRASIL, 2011). 

 

          Esse atendimento no contraturno pode se tornar algo complicado se pensarmos que a 

criança tem outros tratamentos e terapias. Porém, cabe ressaltar que a importância da sala de 

recursos multifuncionais está no serviço ofertado por ela, é o apoio ao aluno com 

necessidades especiais, é o suporte ao professor das salas de ensino regular e, 

consequentemente, a promoção e conscientização da educação inclusiva. A importância 

desse espaço vai muito além da garantia de direitos. A atividade desenvolvida neste 
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ambiente proporciona ao aluno trabalhar suas especificidades, enxergando-o como um ser 

em constante processo de aprendizagem. 

          Já sobre o profissional que trabalha na SRM, desempenhando o atendimento 

educacional especializado, existe uma resolução orientando suas atividades e formação. De 

acordo com a resolução CNE/CEB n. 4/2009, art. 12, “Para atuação no AEE, o professor 

deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica 

para a Educação Especial.” (BRASIL, 2009). Deste modo, entende-se a necessidade de uma 

formação além da graduação, no caso, uma especialização no campo da educação especial. 

          Ainda sobre esse profissional Mazzota (1982) acrescenta: 

O professor da sala de recursos tem uma dupla função: prestar atendimento 

direto ao aluno e indireto através de orientação e assistência aos professores da 

classe comum, às famílias dos alunos e aos demais profissionais que atuam na 

escola. Mediante esta modalidade de atendimento educacional, o aluno é 

matriculado na classe comum correspondente ao seu nível de escolaridade. 

Assim sendo, o professor especializado deve desenvolver o seu trabalho de 

forma cooperativa com os professores de classe comum.  (MAZZOTTA, 1982, p. 

48). 

 
          No entanto, vale ressaltar a importância de investimentos nesse profissional que está 

em processo de formação, e não apenas nos profissionais que já atuam na área. A inserção 

de conteúdos e disciplinas que abordem a educação especial juntamente com atividades 

práticas podem ser consideradas de grande contribuição para a formação do professor, para o 

mesmo saber lidar com a inclusão e diversidade que existe em sala de aula. Segundo Pereira 

e Guimarães (2019, p. 578), “a educação especial ocupa um lugar restrito na formação do 

docente em ensino infantil”. Assim, no geral, o que é ofertado nesta formação inicial do 

professor não é suficiente para que ele possa lidar com as diferentes necessidades dos 

alunos. 

 
METODOLOGIA 

 
          A pesquisa foi desenvolvida a partir de materiais publicados em livros, artigos e 

periódicos. Para nossa base de dados foram utilizados buscas nos sites: Scientific Eletronic 

Library OnLine – (SCIELO), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências Sociais 

e da Saúde – (LILACS) e Portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia – (PePSIC), sendo 

as palavras psicopedagogia, educação especial, sala de recursos multifuncionais e 

aprendizagem utilizadas como descritores na busca. Este trabalho foi realizado a partir de 

investigação em 10 artigos e 2 livros. Desse total, 6 artigos foram utilizados para construção 
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da tabela de coleta de dados e os demais utilizados no referencial teórico, juntamente com 

Leis e Decretos publicados pelo Ministério da Educação do Governo Federal, sendo 5 no 

total. Ao todo foram contabilizados 17 documentos entre os anos de 1982 até 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
Leis e documentos oficiais sobre a SRM 

 
          Através das leituras em busca de alcançar nosso primeiro objetivo específico, notamos 

a importância de conhecer as leis que regulamentam a educação inclusiva. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/96) garante o atendimento especial e serviços 

especializados a todos os estudantes com necessidades especiais. Já o decreto nº 7.611/11 é 

o responsável pela regulamentação das salas de recursos e definição dos objetivos do serviço 

ofertado. 

          A partir da compreensão do funcionamento do atendimento educacional especializado, 

ficou claro que esse atendimento oferecido nas salas de recursos multifuncionais é um 

complemento de ensino e suporte para o aluno com necessidades especiais. Diante das 

leituras, percebemos que, no geral, o que é ofertado na formação inicial do professor não é 

suficiente para que ele possa lidar com as diferentes necessidades dos alunos que são 

atendidos nestas salas. Com isso, Pereira e Guimarães (2019, p. 578) enfatizam que “das 606 

disciplinas ofertadas pelos dez cursos de graduação para educação básica, apenas 25 se 

referem à Educação Especial”. 

 
Dificuldades encontradas na funcionalidade da SRM que dificultam o trabalho do 
professor neste ambiente 

 
          A dinâmica da pesquisa e o nosso objetivo geral demandaram, além da construção do 

referencial teórico para fundamentar nossa compreensão acerca da temática, a 

sistematização dos nossos achados em um quadro onde foi possível visualizar, a partir de 

trabalhos de estudo de caso, as maiores dificuldades na prática dos pedagogos dentro das 

salas de recursos multifuncionais. 

          Optamos por analisar trabalhos realizados a partir da metodologia de estudo de caso, 

pois de acordo com Yin (2005, p.32 apud FREITAS; JABBOUR, 2011, p. 11) “o estudo de 

caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real”, ou seja, o estudo de caso oferece uma visão da realidade pesquisada. 
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Assim, a sistematização do quadro nos aproximou da realidade vivenciada da SRM a partir 

do olhar dos professores, trazido nos trabalhos selecionados, conforme apresentamos a 

seguir: 

 
                                     Quadro 3 - Coleta de dados 

 

 

Título do artigo 

Pontos que podem dificultar a 
funcionalidade da SRM e no 
trabalho do professor nesse 

ambiente 

 
Autor e ano de 

publicação 

O papel da sala de recursos 
para inclusão do aluno com 

deficiência 

 
A falta do profissional capacitado 

para a demanda que a escola 
necessita 

 
MIRANDA,Theresinha 

Guimarães et al. 
2009 

Percepção dos professores 
sobre o atendimento na sala de 

recursos multifuncionais 

A demora ao oferecer meios para 
aprimorar conhecimentos na área da 

educação especial 

 
VALADARES,  

Solange Pereira dos Santos. 
2015 

Métodos e técnicas de ensino 
utilizados na sala de recursos 
multifuncionais - atendimento 

educacional 

especializado 

 
 

Abandono das salas, 
defasagem do material 

pedagógico 

 
 

FURLAN, Ana Maria da 
Silva. 2014 

SRM e seu funcionamento no 

atendimento educacional 

especializado em uma escola 

de Rio Branco- Acre 

 
 

Comprometimento na qualidade 
do atendimento por falta de gestão 

 
 

SOUZA, Naíde Caetano 
de. 2015 

Interrelação entre professores 
da sala de atendimento 

educacional especializado e 
do 

ensino regular 

 
Pouca interação entre os professores 

da sala de recursos e da sala regular 

 
 

DUARTE, Valéria de 
Oliveira et al. 2017 

Ações do professor da SRM 
com os professores das salas 

comuns, profissionais e 
familiares de crianças pré-

escolares incluídas 

 

Dificuldade de contato com 
professores das salas comuns 

CIA, Fabiana; 
GONÇALVES 
RODRIGUES, 
Roberta Karoline. 

2014 

 
   Fonte: as autoras 
 

  
 

 REVISTAVOXMETROPOLITANA
REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 04 - FEV/2021

            

107



          Este quadro nos indicou que as dificuldades do trabalho do pedagogo na SRM estão 

ligadas às três questões principais: a formação dos professores, a infraestrutura das SRM, e a 

falta de comunicação de professores das salas comuns e o professor do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). 

          Do total de trabalhos selecionados para essa busca, o artigo O papel da sala de 

recursos para inclusão do aluno com deficiência e o artigo Percepção dos professores sobre 

o atendimento na sala de recurso multifuncional concluíram que a falta de professores 

capacitados é um fator que tem relação com as dificuldades de usar bem esse espaço. Foi 

constatado que geralmente o profissional tem especialização em educação especial, porém 

essa especialização é voltada apenas para deficientes visuais e as escolas recebem 

atualmente crianças com outras necessidades, como deficiência intelectual e auditiva. 

          Como vimos em nosso referencial teórico, mais precisamente na Lei nº 9.394/96, 

capítulo V, artigo 59 , que se refere à Educação Especial, fica assegurado aos alunos com 

necessidades especiais, professores com especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Porém, de acordo com 

Valadares (2015, p. 27),  as políticas públicas dão pouca prioridade ao oferecimento de 

cursos ou treinamentos para todos os professores que lidam diretamente com crianças 

deficientes. Deste modo, existe uma exigência de capacitação dos professores e pouca oferta 

de qualificação para esse profissional.  

          Com relação à questão da infraestrutura das SRM relacionada à má utilização deste 

espaço, constatamos a negligência para com as salas e materiais pedagógicos defasados, 

ambientes com a estrutura precisando de pinturas nas paredes e manutenções. Quanto ao 

material pedagógico, existe uma demora em atualização e aquisição de materiais, o que leva 

os professores a produzirem jogos e brinquedos para que possam continuar atendendo as 

crianças de forma proveitosa. 

          De acordo com o decreto de nº 7.611/11, as SRM precisam atender a uma exigência 

mínima de materiais para seu funcionamento. No entanto, não é isso que ficou evidenciado a 

partir das pesquisas acessadas. Segundo Furlan (2014): 

O mesmo governo que garantiu por lei a inclusão desses alunos ao ensino, dando 

todas as garantias possíveis de ensino e infraestrutura é o mesmo que o descaso é 

geral. Salas de recursos com mais de dez anos de uso até agora sem uma reforma, 

sem materiais atualizados e computadores sucateados. (FURLAN, 2014, p. 32) 

 
          Naíde Souza (2015) evidencia em sua pesquisa um relato de uma professora que atua 
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em uma sala de recursos multifuncionais onde é notória a decepção da profissional por não 

ter materiais suficientes, além de desatualizados, para atender as diversas necessidades. 

[...] Nós precisamos de muitos recursos, pois os alunos utilizam os mesmos jogos 

educativos durante o ano todo. Precisamos de jogos educativos on-line, mas não 

temos internet na sala e quando fui solicitar, a coordenação me informou que 

tinha que comprar com dinheiro do meu bolso. Outra coisa é o quadro branco 

que chegou no início do ano na escola e não foi anexado à parede. Quando 

reclamei me disseram que era para colocar em cima de duas cadeiras. (SOUZA, 

2015, p. 35). 

          Desse modo, mesmo existindo uma regulamentação que disponibiliza, por parte do 

governo, o material para o funcionamento das salas, os profissionais precisam produzir 

materiais, jogos e brinquedos para que possam continuar atendendo as crianças de forma 

proveitosa. Como já foi evidenciado em nosso referencial teórico, o jogo faz parte de 

procedimentos metodológicos que colaboram com o desenvolvimento da criança. 

          Os artigos de estudo de caso apontaram ainda que existe outro aspecto considerado 

negativo: a falta de comunicação entre professores das salas regulares com os professores 

das salas de recursos multifuncionais. Duarte e colaboradores (2017) realizaram um estudo 

sobre a interrelação entre professores da rede pública do estado de São Paulo, sendo eles 

atuantes na sala comum e professores da sala de recursos multifuncionais. Nesse estudo 

“52% dos profissionais apontaram como complicador o fato do aluno frequentar a sala de 

SRM no contraturno, o que na visão desses profissionais dificulta o encontro desses 

professores para esclarecimentos e para tirar dúvidas.” (DUARTE et. al. 2017, p. 1059). 

            Em outro artigo utilizado para o estudo de caso é possível identificar a mesma 

dificuldade de comunicação entre professores de salas comuns e salas de recursos 

multifuncionais. Cia e Rodrigues (2014) ilustram o relato de uma professora com o seguinte 

texto: 

[...] É muito precário, eu falei duas vezes no semestre com os professores de 

dois alunos, quase nunca converso. As ações entre longos espaços de tempo eu 

pergunto como está e apresento os trabalhos que eu fiz aqui na sala e dou 

sugestões de ações e atividades. (CIA & RODRIGUES, 2014, p. 88). 

 
          Porém, a NT nº 11/2010 emitida pela Secretaria de Educação Especial – SEESP/MEC, 

dispõe sobre a articulação dos professores da sala de aula comum com demais profissionais 

da escola, juntamente com a família do aluno, visando a disponibilização dos serviços e 

recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação e aprendizagem dos alunos 

nas atividades escolares. 

A elaboração e execução do Plano de AEE são de competência dos professores 

que atuam nas salas de recursos multifuncionais em articulação com os demais 
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professores do ensino comum, com a participação da família e em interface com 

os demais serviços setoriais (BRASIL, 2010). 

          Ao identificar mais um aspecto que pode interferir na funcionalidade da SRM, esta 

nota técnica deixa claro o quanto é fundamental a comunicação entre os professores para que 

a execução do plano educacional proposto no atendimento educacional especializado seja 

efetuado com sucesso. Dito isto, é possível afirmar que a pesquisa alcançou os objetivos 

propostos, analisando a funcionalidade das salas de recursos multifuncionais e o trabalho do 

pedagogo nesse ambiente, identificando os aspectos que dificultam a oferta desse serviço e a 

atuação desse profissional. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
          Este trabalho buscou analisar como artigos publicados em plataformas de pesquisas 

refletem a funcionalidade das salas de recursos multifuncionais. No decorrer da pesquisa 

também foi analisada a atividade do pedagogo nesse ambiente. Foi possível identificar a 

partir do nosso referencial teórico e da análise das funcionalidades desse ambiente, a falta de 

profissional qualificado, a escassa atualização de materiais disponibilizados na SRM e a falta 

de interação entre professores de sala regular com professores da sala de recursos como 

aspectos que interferem no bom funcionamento e oferta desse serviço e no trabalho do 

pedagogo. 

          A importância desse estudo está nos resultados obtidos e de como podem contribuir 

não só para pesquisas futuras, mas também com o trabalho de pedagogos e demais 

profissionais, entendendo que a oferta de disciplinas voltadas para a educação especial 

durante a graduação é insuficiente. É necessário que, além da teoria, exista prática para que 

o profissional, enquanto estudante, chegue ao mercado de trabalho mais preparado para a 

realidade. 

          Este estudo é apenas o início de uma vida acadêmica, merecendo ser aprofundado em 

busca de ampliar conhecimentos no campo da educação especial, pois sua temática requer 

estudos contínuos para que o serviço ofertado atualmente chegue o mais próximo do que 

está no papel. 
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RESUMO 

O objeto de estudo deste artigo consiste nas análises dos estilos de liderança aplicadas no dia 
a dia das organizações. O estudo teve como objetivo identificar pontos negativos e positivos 
em cargos de liderança e como isso reflete diretamente nos liderados, a partir das definições 
estabelecidas por Chiavenato (2005). A pesquisa, bibliográfica, teve como fonte livros e 
artigos publicados na internet, em torno do tema central do artigo. O estudo revelou que os 
líderes utilizam as três formas de liderança para gerir suas equipes. A liderança autocrata, que 
geralmente não é muito eficaz; a liderança democrática, que tem os pontos positivos, mas 
requer muita habilidade do líder em conduzir a sua equipe; e a liderança liberal. O estudo 
revela como as atitudes e cada decisão tomada pelo líder afeta diretamente a conduta dos 
liderados, nos mostrando que no ambiente de trabalho a falta de um líder acarreta 
consequências que podem afetar o resultado de um setor ou de toda a empresa. 
 
Palavras-chave: Liderança autocrata. Liderança liberal. Liderança democrática. Influências 
dos líderes.  
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ABSTRACT 
 
The object of study of this article consists of the analysis of the leadership styles applied in 
the day to day of the organizations. The study aimed to identify negative and positive points 
in leadership positions and how this reflects directly on the followers, based on the definitions 
established by Chiavenato (2005). The research, of bibliographic character, had as source 
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books and articles published in the internet, around the central theme of the article. The study 
revealed that leaders use the three forms of leadership to manage their team. Autocratic 
leadership, which is generally not very effective; democratic leadership, which has the good 
points, but requires a lot of skill from the leader to lead his team; and liberal leadership. The 
study reveals how the attitudes and each decision taken by the leader directly affects the 
conduct of the followers, showing us that in the work environment the lack of a leader has 
consequences that can affect the results of an industry or the entire company. 
 
Keywords: Autocratic leadership. Liberal leadership. Democratic leadership. Influences of 
leaders. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 Em linhas gerais esta pesquisa aborda o tema da liderança, dos estilos e das influências 

na produtividade das organizações. O objetivo da escolha desse assunto será destacar a 

importância do líder no ambiente de trabalho em uma organização e sua influência sobre os 

liderados. Hoje, a capacitação profissional e engajamento entre líderes e liderados revelam 

muito sobre os resultados encontrados no ambiente de trabalho. A busca constante de 

desempenho que vemos no mercado tornou a questão da liderança dentro das organizações 

uma discussão essencial. Com isso, os verdadeiros líderes devem procurar estar à frente de 

projetos que venham gerar mudanças significativas.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

Foram abordadas as principais bases conceituais sobre estilos de liderança, influências 

dos líderes sobre o desempenho dos liderados e clima organizacional, focados no tema central 

do artigo. Por conta da pandemia da Covid-19 a pesquisa de campo não pôde ser realizada, 

ficando limitada à pesquisa bibliográfica. Assim, formaram as bases deste artigo os trabalhos 

de Chiavenato (2003; 2005), Caravantes (2005), Bennis (1988), Hunter (2004) e Drucker 

(1996), além da colaboração de outros autores não menos importantes, destacados nas 

referências deste artigo. 

 

ESTILOS DE LIDERANÇA 

Chiavenato (2003, p. 124) afirma que as teorias sobre estilos de liderança podem ser 

definidas como "[...] teorias que estudam a liderança em termos de estilos de comportamento 

do líder em relação aos seus subordinados. A abordagem dos estilos de liderança se refere 

àquilo que o líder faz, isto é, o seu comportamento de liderar". White e Lippitt (2000)  
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consideravam que os estudos sobre liderança deveriam detectar o tipo de comportamento que 

identifica os estilos exercidos pelos líderes. 

Chiavenato (2005),Vergara (2007) e Maximiano (2008) reforçam os estilos de liderança 

que foram a base dos estudos dos dois pesquisadores citados. Todavia, Chiavenato (2005) 

apresenta informações detalhadas desses estudos e os define da seguinte maneira: 

Liderança autocrática: o líder procura promover sua autoimagem por meio do 

autoritarismo nas decisões, sem considerar as opiniões de seus liderados. O que ele espera é 

que suas decisões sejam seguidas cegamente. As tarefas realizadas pelos liderados, na maioria 

das vezes, são sobre pressão, mostrando assim sinais de tensão, frustração e agressividade. 

Liderança liberal: o líder deixa a decisão para a equipe. Ele só se manifesta quando 

solicitado. Seu comportamento frente aos liderados é sutil e sem firmeza e as tarefas exercidas 

não são a contento quanto à qualidade e à quantidade, levando os liderados a demonstrarem 

sinais de individualismo, agressividade, insatisfação. Este é um estilo que, dependendo das 

circunstâncias ao qual será aplicado e do grau de maturidade dos liderados, poderá surtir 

resultados negativos, pois o líder não obtém o respeito da equipe e suas decisões podem ser 

ignoradas por ter dado grande abertura para decisões individuais ou do grupo. 

Liderança democrática: o líder procura ter a uniformidade entre o trabalho a ser 

realizado e a equipe, percebendo a necessidade de cada um, dando abertura para o diálogo do 

grupo por meio da comunicação, auxiliando na resolução de problemas, dando melhores 

soluções e sugerindo ideias. As tarefas são exercidas pelos liderados com satisfação, 

qualidade, comprometimento e responsabilidade, pois todos se sentem parte do objetivo a ser 

alcançado. 

Na prática, o líder utiliza os três processos de liderança de acordo com a situação, com 

as pessoas e com a tarefa a ser executada. O líder tanto manda cumprir ordens, como consulta 

os subordinados antes de tomar uma decisão, como também sugere a algum subordinado 

realizar tarefas. Ele utiliza a liderança autocrática, a democrática e a liberal em várias 

circunstâncias.  

 Chiavenato (2003, p. 125), também afirma que “os grupos submetidos à liderança 

autocrática apresentaram maior quantidade de trabalho produzido. Sob a liderança liberal, não 

se saíram muito bem em relação à quantidade e qualidade. Com a liderança democrática, os 

grupos apresentaram um nível quantitativo equivalente à liderança autocrática”. 

De acordo com Geraldo R. Caravantes: 
 
Para cumprir as expectativas que as outras pessoas têm a seu respeito, os líderes 
devem enfrentar numerosos desafios. Em grande parte, o sucesso de qualquer líder 
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depende de sua capacidade de cuidar desses desafios de uma maneira que as pessoas 
aceitem. Não obstante um número qualquer de desafios ser inerente a determinada 
situação, três são relativamente constantes: clientela múltipla, decisões as vezes 
impopulares e diversidade. (CARAVANTES, 2005, p.  506).  
 

 

Amaru Maximiano (2011, p. 264) afirma que “todos podemos combinar diversos graus 

de autocracia e democracia em nossa maneira de lidar com funcionários e equipes”.  

O autor também afirma que “para ser eficaz, o estilo deve ser apropriado à situação. A 

eficácia do estilo de liderança é avaliada pelo efeito sobre o desempenho da tarefa e sobre a 

satisfação do liderado naquela ocasião”. Para ser eficaz, o liderado deve se mostrar satisfeito e 

também ter um desempenho satisfatório. (MAXIMIANO, 2011, p. 266). 

 Adir Muniz (2007, p. 207) nos ensina que “não se pode considerar que exista um estilo 

de liderança que possa ser considerado o ‘melhor’ e que, portanto, passe a ser indistintamente 

recomendável”. Tudo vai depender da situação da empresa e da situação em que o líder e os 

liderados são colocados no momento, pois não só o líder tem capacidade de mudar seu estilo 

como também seus liderados, de acordo com o estilo de liderança exercido pela sua chefia. 

Dornelas (2007) e Chiavenato (2004) afirmam que em uma organização onde há 

centralização da gestão não são aceitas sugestões e as responsabilidades são atribuídas a um 

pequeno grupo. 

 
Influências do líder no desempenho dos liderados 
 
         Se existe uma característica peculiar no processo de liderança, ela está na distinção entre 

mobilizar as outras pessoas a fazer e mobilizá-las para querer fazer. Os que ocupam cargos de 

autoridade podem levar os outros a fazer algo, devido ao poder que estes superiores possuem. 

Os líderes mobilizam os outros para que queiram agir graças à credibilidade de que dispõem. 

Há uma enorme diferença entre angariar apoio e dar ordens, entre conquistar compromisso e 

impor obediência. Os líderes mantêm a credibilidade em consequência de suas ações ao 

desafiar, inspirar, permitir, guiar e encorajar. (SILVA, 2010).   

 De acordo com Warren Bennis (1988), outros fatores que se destacam no momento de 

identificar uma liderança exemplar e que geralmente são exigidos de um líder, tanto pelos 

colaboradores, tanto pelos clientes são:  

a) Direção e significado: o primeiro passo é dar direção e significado para a equipe. É 

importantíssimo que cada membro subordinado saiba e entenda para onde está se 

dirigindo e qual a sua contribuição produtiva para o alcance da meta definida.  
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b) Confiança: o verdadeiro líder é aquele que passa confiança no âmbito da organização, 

criando, assim, um ambiente favorável e fortalecendo o comprometimento de 

respeito entre líder e colaboradores com o melhor aproveitamento de suas 

habilidades. 

 c) Otimismo: o otimismo é contagioso, se expandindo ao resto da organização. O líder 

otimista é uma pessoa que não teme as dificuldades, encarando os obstáculos como 

perfeitamente superáveis. Isto o leva a atuar com um nível de audácia que permite 

alcançar metas que uma pessoa pessimista não conseguiria atingir, ou seja, um líder 

otimista sabe criar uma cultura de trabalho positiva. 

 d) Busca de resultados: é fundamental que o líder tenha sempre a iniciativa de ajudar 

diretamente na busca de resultados almejados, contribuindo para a organização ser 

um ambiente sempre produtivo. 

De acordo com Warren Bennis (1988), o verdadeiro líder é aquele que passa confiança 

no âmbito da organização, criando assim um ambiente favorável e fortalecendo o 

comprometimento de respeito entre líder e colaborador com o melhor aproveitamento de suas 

habilidades.  

Contudo, se faz necessário destacar a diferença em gerenciar e gerir uma equipe. Ainda 

hoje, em plena era digital, encontramos muitos “gerentes” que passam a maior parte do tempo 

assinando documentos. Outros se orgulham da disciplina que impõe através do chicote. Ora, 

assim é fácil comandar e não há necessidade de qualquer treinamento gerencial ou graduação 

em Administração. Este modelo de chefia é aquele que vai atrás da equipe, empurrando o seu 

time. Se os colaboradores relatam alguma dificuldade na execução do trabalho ou alguma 

barreira por partes de outras gerências, ele costuma esquivar-se da responsabilidade. Ele é 

competente, claro, mas na arte de cobrar da equipe. 

Embora as distâncias no mundo atual estejam de certa forma menores com a era digital, 

ainda assim está cada vez mais difícil contratar líderes eficazes, pois eles estão todos muito 

bem empregados, ocupados, ganhando salários altos, tornando-se mais difíceis de cobrir 

ofertas. É que um bom líder, ao contrário do antigo chefe, sai na frente da sua equipe, abrindo 

caminho e enfrentando as turbulências. Ele assume a responsabilidade pelos resultados e 

defende seus liderados. 

O diferencial de um grande líder é saber que se for um bom líder será menos 

reconhecido que a sua equipe. No sucesso do resultado alcançado, os aplausos serão para os 

colaboradores e havendo fracasso absorverá a crítica, solitário.  
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Um bom líder vivencia situações em que o colaborador se sente magoado com as suas 

críticas no momento, mas o colaborador o agradecerá no futuro por aquele aprendizado. O 

bom líder trabalha incessantemente para o sucesso dos colaboradores, pois sabe que só assim 

o seu sucesso virá. Ser um líder contemporâneo é garantia de trabalho neste mundo moderno e 

para isso é necessário sinergia com a equipe. 

Dessa forma, torna-se mais fácil aplicar alguns pontos importantes nas funções de um 

líder influenciador. Segundo González (1996), o líder de uma equipe efetiva: a) articula uma 

visão, cria uma missão clara, desenvolve metas, objetivos e planos de ação; b) tem capacidade 

para envolver os membros da equipe; c) assegura o cumprimento das tarefas e a conveniente 

atribuição do trabalho; d) é capaz de inspirar um desejo de produzir produtos e serviços de 

alta qualidade; e) tem habilidade de comunicar-se com todos os membros da equipe e de 

estabelecer relações com importantes membros fora da equipe; f) é hábil em sua atitude de 

escuta, em resolver conflitos e em construir consenso; g) é capaz de criar um ambiente aberto 

onde os membros expressem livremente suas visões e opiniões. 

 
As influências do líder no ambiente de trabalho 

Segundo Spector  (2006, p. 494), “a ideia comum que se faz parte de várias definições 

diz que liderança envolve influenciar as atitudes, crenças, comportamentos e sentimentos de 

outras pessoas”. Para o autor, os líderes estão frequentemente associados a cargos de 

supervisão, porém, ser um supervisor não garante que seja capaz de influenciar os outros. 

        Para Bergamini (1997), o líder caracteriza-se: 

Por uma forte busca de responsabilidade e perfeição na tarefa, vigor e persistência 
na perseguição dos objetivos, arrojo e originalidade na resolução de problemas, 
impulso para o exercício da iniciativa nas situações sociais, autoconfiança e senso de 
identidade pessoal, desejo de aceitar as consequências da decisão e ação, prontidão 
para absorver o stress interpessoal, boa vontade em tolerar frustrações e atrasos, 
habilidade para influenciar o comportamento de outras pessoas e capacidade de 
estruturar os sistemas de interação social no sentido dos objetivos em jogo. 
(BERGAMINI, 1997 p. 31). 
 

Na abordagem de Hunter (2004, p. 47), “um líder é uma pessoa que unifica e atende as 

necessidades reais de seus comandados e remove todos os empecilhos para que possam 

servir”. Dessa forma, o líder deverá possuir habilidade e liderança para influenciar pessoas a 

trabalharem motivadas, com enorme entusiasmo, visando, assim, atingir os objetivos 

identificados para o bem comum dos seus colaboradores. 

        Ainda, segundo Hunter (2004, p. 25), “liderança é a habilidade de influenciar pessoas 

para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo 

para o bem comum”. 
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Conforme cita Drucker (1996, p. 194), “o líder tem que gerenciar a si próprio; conhecer 

as suas forças e colocá-las em benefício dos bons propósitos. A liderança começa, não quando 

você estabelece regras para os outros, mas quando você traça regras muito exigentes para si 

próprio”.  

Para Lacombe e Heiborn (2003, p. 347), “um líder não é um gerente no sentido natural. 

Líder é alguém que os outros avaliam como o cardinal responsável pela concretização dos 

objetivos do grupo”. 

    Outro fator importante ao líder é crer no potencial de cada funcionário de sua equipe. 

Acreditar que cada cooperador, independentemente de seu cargo ou função, possa 

desenvolver um bom trabalho. O líder precisa enaltecer e incentivar quando algum 

colaborador cumpre eficazmente alguma atividade, podendo assim motivá-lo ainda mais e 

impulsioná-lo a executar suas tarefas com maior eficácia e maestria: “uma das centrais 

características de um bom administrador é sua desenvoltura em lidar com gente, pois os 

efeitos conseguidos são fruto do trabalho e dos esforços das pessoas que ele coordena e 

supervisiona”. (LACOMBE; HEILBORN, 2003). 

O reconhecimento de um trabalho bem feito desperta em quem o aufere a percepção de 

dever cumprido e de satisfação, favorecendo para que surjam menos conflitos no ambiente de 

trabalho. 

De acordo com Cusins (1994, p. 9), “[...] a gerência assume o papel de direcionar e 

conjugar esforços, comunicar, liderar, motivar, avaliar e recompensar  as pessoas dentro da 

organização”. 

Diante do processo de globalização as empresas vêm buscando cada vez mais se 

aperfeiçoar no mercado. Um ambiente de trabalho é formado por profissionais qualificados,  

competentes e satisfeitos. Por isso, é preciso que o líder aja com a razão e não somente com a 

emoção e que permeie as relações de trabalho, requerendo parceria, cooperação, polidez e 

respeito. 

A falta de um líder pode acarretar ameaças para qualquer organização devido à 

competitividade. Os líderes têm que buscar novos caminhos e fazer com que as coisas 

aconteçam. Daí a necessidade de aprendizagem das virtudes nas relações de trabalho, de 

forma que o afeto possa emergir e mostrar sua capacidade de melhorar as relações 

interpessoais. 

No entanto, para que isso possa acontecer é preciso que o líder tenha “humildade para 

lidar com o poder e prudência para definir rumos de vida a quem trabalha e produz”. (BOM 

SUCESSO, 2002, p. 11). 
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O processo de liderança é um caminho e não um produto acabado. Não existem 

fórmulas mágicas e rápidas para transformar uma organização ou mudar uma postura de 

liderança. No entanto, o caminho está no desenvolvimento dos talentos e da criatividade de 

cada profissional. 

 

METODOLOGIA 

         Por conta da pandemia da Covid-19 a pesquisa de campo não pôde ser realizada, ficando 

limitada à pesquisa bibliográfica. Assim, formaram as bases deste artigo os trabalhos de 

Chiavenato (2003; 2005), Caravantes (2005), Bennis (1988), Hunter (2004) e Drucker (1996). 

Este artigo está centrado na temática sobre liderança, estilos e influências nas 

organizações. Desta forma, visando analisar o comportamento dos líderes perante os 

liderados, observando se tem reações negativas ou positivas na produtividade e no clima do 

ambiente de trabalho, analisando, assim, se as atitudes dos líderes geram resultados positivos 

ou negativos do ponto de vista da empresa. 

A escolha do tema foi motivada pela importância da necessidade da existência de uma 

liderança em qualquer atividade realizada por um colaborador a fim de obter melhor retorno 

na qualidade do serviço prestado pelo mesmo.  

Este trabalho tem como objetivo apontar a importância da forma em que um líder exerce 

sua liderança e mostrar que ambas as partes, dependendo da situação em que se encontram, 

podem mudar seu comportamento e atitude perante uma situação no ambiente de trabalho. 

Através de um estudo descritivo, foi utilizado o método qualitativo para apresentar, de 

forma coerente, uma análise acerca da identificação  da postura do líder e suas consequências, 

levando em consideração uma pesquisa bibliográfica baseada nas obras de Chiavenato e 

Maximiano, além de citações encontradas em livros e sites.  

O propósito levou em consideração analisar a realidade do ambiente de trabalho das 

organizações, no que se refere à harmonia entre os colaboradores durante a jornada de 

trabalho, sendo usada para a melhora da produtividade e resultados sustentáveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema abordado neste artigo busca entender o ambiente de trabalho como um todo, 

começando com a liderança, a partir das atitudes de um líder identificado pela forma que 

exerce sobre os colaboradores, influenciando-os em suas performances, mostrando a 

importância da liderança correta e explicando que as decisões do líder são fundamentais para 

o resultado da equipe.  
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Os vários autores citados neste artigo mostram que maneiras de gerir e liderar equipes 

são fundamentais para os resultados e de um excelente ambiente de trabalho. Algumas 

atitudes e decisões são fundamentais para que a empresa e, consequentemente, a equipe, 

tenham bom desempenho. 

Em muitas organizações observamos que quando seus líderes não atuam em 

conformidade com a cultura organizacional os resultados são os mais variados possíveis, 

resultando no fato de algumas equipes obterem melhores resultados que outras dentro da 

mesma instituição. Muitas vezes os insucessos são atribuídos aos subordinados, mas quase 

sempre estão relacionados à maneira de liderar suas equipes. 

Percebemos que, além das três formas de liderar que abordamos neste artigo, não há 

uma linha exata de liderança e sim uma fusão entre as formas, adaptadas a cada situação, 

equipe e às culturas organizacionais.  
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RESUMO 

 
O presente artigo visa analisar como é o processo de suprimentos em uma empresa 
multinacional de produtos químicos, tratando especificamente do processo de prestação de 
serviço e aquisição de materiais. O estudo buscou analisar a cadeia de suprimentos, 
estabelecendo o relacionamento da empresa Manuchar com outras empresas, na procura de 
enfatizar sua importância competitiva em ambientes empresariais e, além disso, elevar o 
nível de serviços aos clientes. A pesquisa buscou validar os resultados por meio da interação 
entre aspectos teóricos e o posicionamento da empresa frente aos elementos centrais da 
logística de suprimentos. 
 
Palavras-chave: Logística. Cadeia de suprimentos. Distribuição. 
 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to analyze what the supply process is like in a multinational chemical 
company, dealing specifically with the service provision and material acquisition process. The 
study sought to analyze the supply chain, establishing the relationship of the company 
Manuchar with other companies in an attempt to emphasize its competitive importance in 
business environments. In addition, raise the level of services to customers. The research 
sought to validate the results through the interaction between theoretical aspects and the 
company's position in relation to the central elements of supply logistics. 
 
Keywords: Logistics. Supply chain. Distribution. 
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INTRODUÇÃO 

        O tema escolhido para a apresentação desse artigo deve-se ao interesse sobre o assunto, 

e também pela experiência de trabalho em um centro de distribuição. Diante da necessidade 

de uma boa logística na cadeia de suprimentos, fica evidente a satisfação de escrever sobre 
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esta temática. 

        A logística abrange processos relativos ao transporte e ao armazenamento de 

mercadorias, matérias-primas e insumos. É importante garantir que o bem ou produto vá do 

fornecedor à empresa, e da empresa para o consumidor final com rapidez, segurança e 

baixos custos, mas levando em conta as necessidades internas da organização. 

        Na empresa em destaque, o foco é acompanhar o processo do setor de suprimentos, 

analisando como são mantidas as relações com indústrias químicas e aquisição de 

mercadorias. 

        Sabendo dessa realidade, fica claro que a organização ou qualquer área que trabalhe 

com esse tipo de segmento tem que dar uma atenção especial ao tema. A logística de 

suprimentos será de grande importância para o melhor funcionamento da organização. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

        A logística envolve a gestão de processamento de pedidos, estoques, transportes e a 

combinação de armazenamento, manuseio de materiais de embalagem, todos integrados por 

uma rede de instalações. Seu objetivo é apoiar as necessidades operacionais de suprimento, 

manufatura e atendimento ao cliente na cadeia de suprimentos. Dentro de uma empresa o 

desafio é coordenar a competência funcional em uma cadeia de suprimentos voltada para o 

serviço aos clientes. 

        A gestão logística empresarial passou a ser chamada de cadeia de suprimentos, sendo 

utilizada também como redes de valor, cadeia de abastecimento e corrente de valor. Todos 

esses termos se designam para um conjunto de atividades que se repetem inúmeras vezes ao 

passo que as matérias-primas vão sendo convertidas em produtos acabados. 

        A logística refere-se à responsabilidade de projetar e administrar sistemas para controlar 

o transporte e a localização geográfica dos estoques de matérias-primas, de produtos em 

processo e acabados pelo menor custo total. Alcançar o menor custo total significa que os 

ativos financeiros e humanos aplicados na logística devem ser mínimos. 

        Cadeia de abastecimento, segundo Ballou (2006), corresponde ao processo para obter 

materiais, agregar valor de acordo com o desejo do cliente e consumidor e disponibilizar os 

produtos para o lugar (onde) e para a data (quando) que o cliente e consumidor desejar. 

Além de ser um processo bastante extenso, a cadeia apresenta modelos que variam de acordo 

com as características do negócio, do produto e das estratégias utilizadas. 

        É por meio do processo logístico que a matéria-prima chega até a capacidade produtiva 
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de uma nação industrializada e os produtos acabados são distribuídos aos consumidores. 

 

FUNCIONAMENTO DA LOGÍSTICA 

        No contexto da cadeia de suprimentos, a logística existe para transportar e posicionar 

estoques com o objetivo de conquistar benefícios relacionados ao tempo, ao local e à 

propriedade desejada pelo menor custo. 

        De acordo com Ballou (1993), a logística estuda como a administração pode prover 

melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, 

através de planejamento, organização e controles efetivos para as atividades de 

movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos. 

        Apesar das elevadas despesas com a logística seu ponto empolgante não é o 

refreamento ou a redução de custos. A empolgação vem em entender de que modo as 

empresas usam a competência logística para ajudar a obter vantagens competitivas. 

Empresas que têm uma competência logística de alto nível conquistam vantagens 

competitivas como resultado ao fornecer um serviço superior aos seus clientes mais 

importantes. 

 

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 entre a 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. 

        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 
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principais diferenças são a velocidade, a precisão e o custo. (BOWERSOX; 

COLSS, 2010, p. 255). 

        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 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).  

Cadeia de suprimentos 

        De acordo com Silva (2017), a cadeia de suprimentos surgiu com o propósito de 

integrar todas essas atividades em um processo contínuo, incluindo todas as organizações 

parceiras na cadeia e os parceiros externos como fornecedores, transportadoras, empresas 

terceirizadas e prestadores de sistemas de informação, juntando os processos necessários 

para criar, aprovisionar e realizar entregas conforme as demandas, inserindo a tecnologia 

para coletar informações sobre as reivindicações do mercado, além da permuta de 

informações entre as empresas. Na cadeia de suprimentos todos os procedimentos devem 

ser vistos como um sistema, sendo que o desempenho de cada integrante influi no 

desempenho global da cadeia. 

        A redução dos custos ao longo das cadeias de suprimento pode ocorrer por meio de 

sistemas de logística reversa e melhoria nas tecnologias de transporte e armazenamento, e 

também por meio de investimentos pesados em diversas tecnologias inovadoras 

disponíveis no setor. 

 

METODOLOGIA 

        O presente artigo foi realizado com base em pesquisa bibliográfica com o objetivo 

de adquirir conhecimentos voltados para a área de suprimentos e aquisição de materiais. 

Este trabalho também contou com o método do estudo de caso, utilizado para a realização 

desta pesquisa. 
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        Pode-se dizer que este artigo se enquadra no tipo de estudo exploratório, por ter a 

intenção de familiarizar-se com o dia a dia do setor de suprimentos e tornar-se bastante 

flexível por considerar as hipóteses e problemas que possam ocorrer. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO 

        A pesquisa foi elaborada na empresa Manuchar. Algumas informações foram 

fornecidas por funcionários, outras foram retiradas diretamente do site da organização. A 

Manuchar, hoje, é uma das empresas mais bem conceituadas para trading e distribuição 

de produtos químicos, fertilizantes, produtos minerais e siderúrgicos. 

        As bases operacionais estão localizadas estrategicamente em cidades portuárias, 

otimizando a logística e oferecendo, sempre, a melhor solução. Em Pernambuco, a 

empresa possui três bases operacionais. A base escolhida para o presente artigo foi a do 

porto do Recife, armazém destinado para granel. 

        De acordo com as informações fornecidas pelos funcionários, a matéria-prima chega 

em forma de granel e em seguida passa por processos de conferência, estocagem e 

distribuição. Existem várias empresas que são clientes da Manuchar, tais como: 

UNILEVER, CBB e ASA, todas no segmento logístico. 

 

Conferência de mercadoria 

        A conferência permite que o funcionário tenha a certeza que a quantidade de itens da 

nota fiscal esteja de acordo com o que foi recebido fisicamente. O conferente que recebe a 

mercadoria deve digitar a quantidade de itens que está recebendo e, se houver 

divergências, deverá passar por uma liberação de inconsistências, permitindo ao 

responsável tomar a decisão de acatar ou devolver a mercadoria. Somente se liberado 

ou se consistente o armazenamento da mercadoria será realizado. 

        Boa parte dos funcionários da Manuchar tem conhecimento em relação ao 

procedimento de conferência de mercadoria. Eles apontam que é importante que todos 

saibam, pois a falta do conferente oficial pode ser suprida por outro funcionário.  

 

Estocagem 

        Devemos levar em consideração o estoque mínimo ou estoque de segurança. É uma 

quantidade mínima que devemos deixar disponível por eventuais atrasos de 
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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. 

 

Distribuição 

        A logística de distribuição compreende as atividades de definição e gestão dos canais 

mais adequados de venda, comercialização de produtos e prestação de serviços, além das 

estratégias de suporte a estes processos. Nesse contexto, a Manuchar procura sempre 

priorizar as atividades de gestão de transporte, administração de frete e roteirização para a 

melhor prestação de serviço para os seus clientes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        A logística na cadeia de suprimentos apresenta-se como um organizador do fluxo 

logístico empresarial. Entre suas funções salienta-se a alavancagem do posicionamento 

estratégico, podendo, portanto, apresentar uma vantagem competitiva empresarial. 

        A empresa analisada em Recife-PE tem uma gestão logística que visa à redução de 

custos e uma maior flexibilização no atendimento ao cliente. As atividades da empresa, 

como recebimento, estocagem e distribuição de produtos são de suma importância para 

seu sucesso. O responsável pelo gerenciamento deve tomar as decisões precisas para 

evitar desperdícios e rentabilizar resultados que possam proporcionar lucro para a 

empresa. 

        A principal limitação da pesquisa está no próprio método utilizado no estudo de 

caso. Este estudo retrata uma realidade específica que pode ser ou não aplicada em outras 

organizações. 

        Tendo o conhecimento que foi mencionado neste artigo, fica evidenciado a 

importância do mesmo. A pesquisa mostra o quão importante é a logística na cadeia de 

suprimentos. 

        Como sugestão, os pesquisadores podem aprofundar-se neste assunto, ajudando a 

contribuir na otimização dos artigos e economizando não só tempo, mas dinheiro, 

permitindo que todos os interessados possam ter acesso a esta pesquisa. 
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RESUMO 
 
A Gestão de Recursos Humanos está inserida nas organizações como meio de adequar as 
atividades realizadas com o desempenho pessoal dos indivíduos que as compõem. Algumas 
empresas tratam as pessoas como recursos, utilizando delas o máximo proveito possível, 
enquanto outras as tratam como patrimônio intelectual, as quais contribuem com seus 
conhecimentos. É possível verificar que o fator humano hoje é mais valorizado e este setor 
procura interligar os demais setores das organizações, buscando formas para termos como 
meta a valorização pessoal, pois assim o resultado será a qualidade dos serviços prestados no 
mercado. Este trabalho visa mostrar o novo perfil do profissional de RH no mercado, além da 
sua importância para o bom desempenho das organizações.  
 
Palavras-chave: Gestão de pessoas. Organização. Perfil profissional. RH.  
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ABSTRACT 
 
Human Resources Management is inserted in organizations as a means of adapting the 
activities carried out with the personal performance of the individuals that compose them. 
Some companies treat people as resources, using them as much as possible, while others treat 
them as intellectual assets, which contribute their knowledge. It is possible to verify that the 
human factor today is more valued and this sector seeks to interconnect the other sectors of 
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organizations, looking for ways to have personal valorization as a goal, as this will result in 
the quality of services provided in the market. This work aims to show the new profile of the 
HR professional in the market, in addition to its importance for the good performance of 
organizations. 
 
Keywords: People management. Organization. Professional Profile. HR. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
        O gestor de Recursos Humanos tem características de influência, participação, liderança 

e motivação, porém na maioria das vezes as empresas só priorizam a capacidade de ter 

resultados através das pessoas, bem como atribuem outras atividades obtendo um perfil de RH 

generalista, sem oferecer suporte e autonomia. Em alguns casos gestores são influenciados 

pelo clima organizacional da instituição que pode ser modificado ou influenciado p or algum 

gestor que cria situações em que nos perguntamos de que adianta termos a tecnologia se não 

conseguimos gerir as pessoas de uma maneira eficiente e prepará-las para exercer com 

responsabilidade e qualidade sua função. Dessa forma questionamos: quais os desafios 

enfrentados pelo gestor de recursos humanos? 

        A pesquisa sobre o profissional de RH é importante porque a nova geração de 

funcionários que habita a maioria das organizações está cada vez mais competitiva. Vale 

afirmar que o colaborador nunca foi tão importante quanto é hoje. Dessa forma, pessoas 

valorizam e concorrem para um ambiente harmônico de trabalho que significa maior 

produção efetiva da empresa, afinal, adquirir conhecimentos está cada vez menos limitado e 

cada vez mais espalhado por outros setores que muito têm a contribuir para a aprendizagem 

para toda a vida, portanto, o estudo constata que o comportamento do colaborador se 

relaciona com ações integradas e fundamentais de RH. Sendo assim, um novo olhar do setor e 

a sua inclusão no planejamento estratégico sob uma nova perspectiva irá interferir na postura 

dos seus funcionários e torná-los profissionais mais eficientes e eficazes.  

        As organizações precisam de pessoas para existir. Lidar com elas é uma das principais 

funções dos gestores. Entretanto, hoje, esse processo ficou mais prático para que uma empresa 

tenha sucesso e se destaque. Isso ocorre devido às exigências que atualmente são feitas, 

diferente do passado. Além disso, as atividades pedem menos trabalho braçal, mais 

capacidade de inovação e entendimento. Atualmente é necessário ter mais criatividade e 

conhecimento do que a força física. Dessa maneira temos um novo tipo de profissional que 

está sendo mais acionado pelo mercado com capacidade e outras necessidades e desejos. O 

mercado para o profissional de Recursos Humanos tem alcançado grande importância para as 
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empresas nos últimos anos. Está cada vez mais claro que uma empresa que faz boa gestão 

torna seus colaboradores mais produtivos. Com a valorização, vieram melhores salários e uma 

busca por maior qualificação dos profissionais com maior capacidade de trabalhar em grandes 

departamentos de RH. 

        O profissional de RH tem importantes funções no Departamento Pessoal de uma 

empresa, dependendo da área para a qual é contratado. Ele é responsável por coordenar, 

selecionar e orientar colaboradores a fim de contribuir com os objetivos da organização para a 

qual trabalham, além de auxiliar no desenvolvimento e motivação dos trabalhadores.  

        O gestor de RH também lida com estratégias, técnicas de treinamento e seleção. Segundo 

Schikmann (2015, p.10): 

(...) estamos vendo a transformação da área de Recursos Humanos sair de uma 
posição reativa e preocupada com aspectos de controle e papelada (o Departamento 
de Pessoal), passando por um setor de RH mais preocupado com a motivação, com o 
clima organizacional e os aspectos de liderança (Gestão de Pessoas) até chegar a um 
setor de Recursos Humanos preocupado com o atingimento dos objetivos 
estratégicos da organização (Gestão de Pessoas). 
 

        É possível observar que mudanças são inevitáveis, porém o profissional de Recursos 

Humanos hoje é bem mais valorizado que antes e passa a funcionar com a função de 

suporte, responsável pelo desenvolvimento contínuo de uma organização. Assim, as pessoas 

se tornam mais exigentes com relação ao trabalho. Suprir somente suas necessidades passa a 

não ser mais suficiente. 

        De acordo com o pensamento de Chiavenato (2010, p. 4):  

(...) as organizações são como seres vivos e, sendo bem sucedidas, podem crescer ou 
apenas sobreviver. Se ela cresce há um aumento de recursos para que opere bem 
como um aumento de pessoas necessárias à manutenção do negócio e fazer com que 
os recursos materiais sejam utilizados de forma eficiente. As pessoas tornam-se o 
diferencial na promoção do sucesso da empresa.   
 

        Este estudo tem como objetivo identificar o novo perfil do profissional de Recursos 

Humanos em um novo tempo, assim como demonstrar a importância desse indivíduo dentro 

das organizações, trabalhando em prol da valorização dos colaboradores e, consequentemente, 

do desenvolvimento da instituição. 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
        Este trabalho se inicia esclarecendo sobre a função de liderar dos gestores nas 

organizações, a sua importância na coordenação dos departamentos da empresa, a 

contribuição deles no crescimento da organização, além de atuar na motivação, capacitação e 

desenvoltura profissional dos colaboradores.           
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        Uma publicação no Portal RH (rhportal.com.br) em setembro de 2015 já chamava a 

atenção para o novo perfil desse profissional. Oliveira (2015) afirma que há uma metamorfose 

geral. A economia mudou, a administração mudou, a política mudou, as pessoas mudaram, 

enfim, tudo mudou. Assim, o profissional de Gestão em Recursos Huma nos também deve 

mudar. O mercado também trabalha com mudanças, buscando profissionais que possuam 

características generalistas, absorvendo mais atribuições, exigindo também capacitação 

constante, aproximação com as lideranças e suas equipes, permitindo ao profissional um 

trabalho mais completo e complexo no desenvolvimento do capital humano.  

         Outro artigo publicado no site Xerpa (xerpa.com.br) tem ideia similar, descrevendo que 

a tendência do novo mercado tem um olhar diferente para esses profissionais, saindo da esfera 

de resolução de assuntos burocráticos para uma posição mais estratégica na organização. 

Segundo o artigo, esses profissionais têm função estratégica, atuando diretamente na 

manutenção do clima organizacional e da motivação das equipes. São eles que garantem mais 

produtividade e bons resultados para o negócio, sem deixar de lado o bem-estar dos 

colaboradores. 

          

METODOLOGIA 
 
        Com o propósito de esclarecer sobre a importância do processo do profissional de RH 

dentro das organizações, foi realizada uma pesquisa utilizando como técnica a consulta 

bibliográfica, sendo esta baseada em teóricos que descrevem em suas obras assuntos 

relacionados ao tema.    

        Na pesquisa de campo foram utilizados questionários com perguntas abertas e de 

múltipla escolha para um grupo de 12 funcionários de uma empresa pernambucana que atua 

no segmento comercial com lojas em todo o Nordeste. A pesquisa foi realizada em uma das 

lojas da rede localizada na cidade de Jaboatão dos Guararapes-PE. Foi mantido o sigilo da 

empresa por questões éticas e ausência de autorização para tal exposição.  

        Dos 12 colaboradores questionados foram obtidas nove respostas válidas. Os 

participantes evitaram direcionar ou influenciar as escolhas. O resultado obtido deve refletir o 

retrato da empresa, sendo divulgado ao responsável pela organização, já com a proposta 

sugerida para o plano de ação. 
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RESULTADOS DA PESQUISA  
 
        A seguir são apresentadas as questões relativas ao questionário distribuído aos 

participantes da pesquisa, assim como a reprodução da leitura do gráfico de cada pergunta.  

 
1. Qual a estrutura do RH da sua empresa? 

 

 
 
        É interessante observar que a maioria dos participantes percebe o RH com perfil 

generalista, como o mercado requer hoje, mas ao mesmo tempo um número bem expressivo 

aponta para a ausência de atuação deste departamento. 

 

 
2. Como você acredita que deve ser a atuação do RH atualmente? 

 
        Em relação a esta questão aberta, de uma forma geral, os entrevistados responderam que 

o setor de RH tem função estratégica na empresa, não ficando apenas com a obrigação de 

selecionar, contratar e treinar, mas promover capacitação contínua, primando pela valorização 

dos colaboradores e proporcionando um ambiente de trabalho agradável. 
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3. O RH da sua empresa desenvolve a liderança? 

 

 
 

        Como é possível observar no gráfico, a grande maioria dos entrevistados não 

percebe o desenvolvimento da liderança dentro da empresa ao passo que tal fato é 

visível apenas para uma minoria. 

 

4. Em sua opinião, quais as dificuldades que o RH enfrenta na sua empresa? 

 

        Para a maioria dos entrevistados (44,4%), o acúmulo de atividades sem o suporte 

necessário mostra-se como dificuldades enfrentadas pelo setor. Para 33,3% dos entrevistados, 

parece não haver, por parte do setor, o interesse em buscar melhorias. 22,2% dos participantes 

alegam que pode haver dificuldades, mas não são capazes de reconhecê-las. 
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5. Como está a comunicação do RH com os colaboradores e gestores da sua 

empresa? 

 

        Para essa indagação, a maioria (55,6%) respondeu não haver comunicação explícita 

entre o RH e os diversos setores, a não ser por intermédio de informativos e quadros de 

avisos. 33,3 dizem que os líderes trabalham ao seu modo, sem interferência do RH, e 11,1% 

afirmam haver reuniões e treinamentos com a finalidade de aproximar os setores.  

6.  Como é realizado o processo seletivo na sua empresa? 

 

        Quanto ao processo seletivo da empresa 44,4% dos entrevistados dizem que o RH não 

tem papel atuante. 33,3% negam haver algum tipo de processo seletivo e 22,2% alegam que o 

processo é bem elaborado pelo RH. 
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7. Na sua empresa existe pesquisa de clima e satisfação? 

 

        Em relação à pesquisa sobre clima organizacional e satisfação a grande maioria 

(77,8%) alega não haver. 11,1% afirmam que ela existe, mas as ações não são executadas e 

11,1% dizem que a pesquisa existe e que tem colaborado. 

8. Como você classifica o RH da sua empresa? 

 

        A grande maioria (88,9%) dos participantes desta pesquisa afirma que o setor de RH da 

empresa só resolve assuntos burocráticos. Apenas 11,1% acreditam que o setor desenvolve 

papel estratégico na organização. 
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CONCLUSÃO 
 

        Com base no resultado da pesquisa, conclui-se que a empresa analisada possui um 

quadro de colaboradores desmotivados com a falta de atuação do RH. Percebe-se que existem 

falhas nas atividades do setor em questão. Será necessário entender quais as dificuldades 

enfrentadas que impedem a realização das ações características de um RH estratégico. 

        Essa ausência de ação, sem dúvida, também impacta no resultado da empresa. Será 

necessária uma intervenção urgente para promover um clima organizacional harmonioso e 

reter talentos através de um plano de melhoria. As respostas dos voluntários da pesquisa 

mostram conhecimento por parte dos entrevistados sobre o papel do RH no mercado 

moderno, trazendo segurança para o diagnóstico mais assertivo do resultado obtido. 

        Nem sempre um clima organizacional negativo está atrelado ao setor de RH. A escolha 

errada na promoção ou admissão de novos líderes também pode trazer resultados 

insatisfatórios para a empresa. Como afirma James Hunter: “pegamos o melhor operador de 

empilhadeiras e transformamos no supervisor do depósito. Nessa hora, perdemos o melhor 

operador de empilhadeira e ganhamos um supervisor terrível” (HUNTER, 2015, p. 44). 

        Nessa citação, fica clara a importância da alta gestão analisar bem a sua equipe de 

líderes. Essa escolha não deve ser envolvida com emoção. É importante detectar o perfil de 

liderança ou o desenvolvimento desses futuros líderes. Quando essa análise não é feita, a 

responsabilidade das falhas não está no indivíduo promovido, mas na gestão que o promoveu. 

Com o objetivo de resolver essas questões, orienta-se que a empresa siga o plano de ação 

abaixo. Com essas ações a organização estará caminhando para um ambiente harmonioso, 

promovendo a isonomia da instituição. 

1- Realizar pesquisa de clima organizacional; 

2- Realizar Feedback da gestão com liderados e de liderados com a gestão; 

3- Analisar resultados; 

4- Detectar os desvios com base nos resultados; 

5- Apresentar os resultados à alta gestão; 

6- Realizar ações de melhoria e acompanhamento contínuo. 

          Conclui-se, portanto, que nos dias de hoje o gestor de Recursos Humanos não deixará 

de enfrentar desafios como em qualquer outra época. Os tempos mudam, os desafios  também. 

Cabe ao gestor de RH ter a consciência de se aprimorar cada vez mais, estando sempre atento 

às mudanças que ocorrem não apenas no cenário organizacional, mas no mundo globalizado e 
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em constante mudança. Não há dúvidas de que este profissional é e continuará sendo de 

fundamental importância para o progresso de qualquer instituição. 
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