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A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DO TUNGSTÊNIO NA CONFECÇÃO DAS
PÁS EÓLICAS

Alexandre da Silva Mariano1
Eduardo de Moraes Xavier de Abreu 2
Jonatas da Silva Junior3
Maria de Lara Mouta Calado4

RESUMO
O estudo dos metais tornou-se algo cada vez mais importante, pois seus resultados são tidos
como justiﬁcativas para a tomada de decisões em meio às indústrias que vivenciam uma
contínua evolução. Elas precisam investir em pesquisa e desenvolvimento para continuarem
destacando-se frente aos concorrentes e sobreviver no mercado atual e futuro. Neste trabalho
serão apresentados tópicos que formam o corpo desses elementos. Apresentaremos um estudo
de caso sobre metais especíﬁcos como Tungstênio, Cobre, Ferro e Zinco, postos como
alternativa para uso na confecção dos receptores de raios em pás eólicas. Baseado nas
referências de diversos autores, este trabalho, através do método quantitativo e qualitativo,
possibilitará obter resultados probatórios da eﬁciência dos receptores confeccionados com
tungstênio, os quais atendem aos requisitos estabelecidos no mercado.
Palavras-chave: Receptores. Pás eólicas. Tungstênio. Custos.

Data de submissão: 11/05/2019
Data de aprovação: 06/08/2019
INTRODUÇÃO
Com a disponibilidade de milhares de materiais, a escolha do material mais adequado
passa a ser solução de diversas falhas previstas como certas e até algumas de pequena
probabilidade de ocorrência.
De acordo com dados da Global Wind Energy Council (GWEC), o crescimento
energético de fontes limpas tem ganhado nos últimos anos grande relevância no Brasil,
alcançando a oitava posição no ranking mundial. Isso tem resultado em uma enorme expansão
no mercado tecnológico o qual precisa dominar os mais elevados conceitos de ciência e
1
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engenharia, movendo empresas no setor a investir gradativamente em tecnologia de ponta,
capaz de selecionar ou desenvolver os componentes que tragam maior resistência e
desempenho dos seus maquinários.
Os geradores eólicos são produtos com garantia de 20 anos, sendo expostos a muitas
variações climáticas. Logo, conhecer as propriedades dos insumos, neste caso do tungstênio,
evidenciará a sua escolha para confecção dos receptores usados nas pás eólicas.
(ABEEÓLICA, 2018).
O objetivo deste artigo é analisar comparativamente receptores confeccionados com
cobre, zinco, ferro e tungstênio como solução para receptação de raios nas pás eólicas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Pás eólicas
As pás eólicas são componentes-chave dos geradores que atuam na produção de
energia elétrica a partir do vento. O conjunto de três pás é responsável por mover o rotor em
paralelo com o gerador, quando atingida pela força do vento. Sua produção requer bastante
mão de obra porque seu processo de fabricação se dá de forma artesanal. Os insumos mais
usados na sua confecção são ﬁbras de vidro, balsa, espumas e resina. As etapas de produção
dividem-se em nove partes, conforme apresentado na ﬁgura 1, sendo os receptores colocados
na etapa Assemble Blade.
Figura 1 – Fluxo das etapas de montagem da pá eólica

Fonte: os autores
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Matérias
Na engenharia, a escolha de matérias baseia-se em critérios de propriedades do
material, deterioração das propriedades dos materiais e os aspectos econômicos
(CALLISTER, 2008). Tais medidas são estudadas na prospecção ou aquisição de novos
componentes que melhore o desempenho das pás. Nos tópicos adiante, os parâmetros citados
serão aplicados nos seguintes metais: cobre, zinco, ferro e tungstênio. Os receptores usados
nas pás são responsáveis por receptar raios na tip (ponta das pás), conforme ilustrado na
figura 2, por um período mínimo de duas décadas. São utilizadas duas unidades com
dimensões 10x40mm. (PLANSEE, 2018).
Figura 2 – Tip: local onde ﬁcam os receptores de tungstênio nas pás eólicas

Fonte: os autores

Cobre

Tipo de metal de coloração vermelha, com aspecto amarelado, brilho agradável,
localizado no grupo I-B da tabela periódica, sendo de número atômico 29, massa atômica
63,55 g mol-. Possui ponto de fusão de 1038°C e ponto de ebulição de 2927ºC. Metal macio,
maleável e dúctil, de símbolo químico Cu, originado do latim cuprum, em alusão a ilha do
Chipre onde se acredita ter sido encontrado pela primeira vez. (TEIXEIRA, 2018).
Zinco

Metal de transição, símbolo Zn, com coloração branco-azulado, localizado no grupo
12 e quarto período da tabela periódica. Seu número atômico é 30, massa atômica 65,38 g
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mol-, possuindo ponto de fusão a 419,57°C e ponto de ebulição a 907°C. Não é maleável ou
dúctil ao ambiente em temperatura natural. (CALLISTER, 2008).
Ferro

Elemento de transição, símbolo Fe. Apresenta coloração variável, podendo ser
acinzentada devido à presença de sulfeto, carbureto de ferro e silicato. Todavia, em estado
puro, possui cor branca prateada. Metal pertencente ao grupo 8B da tabela, de número
atômico 26, massa atômica 55,85 g mol-1. Possui ponto de fusão a 1535°C e ponto de ebulição
a 3000°C. (TEIXEIRA, 2018).
Tungstênio

O tungstênio é um metal de transição externa, pertencente ao grupo 6 da tabela
periódica, junto com molibdênio e cromo. (PAULINO, 2018 ). Faz parte do conjunto de
metais refratários, elementos que têm ponto de fusão superior ao da platina (1772 °C).
(PLANSSE, 2018). É sólido, tem aspecto branco-acinzentado, brilhante nas condições
ambiente. É um elemento com o maior ponto de fusão (3422°C) e de ebulição (5657°C). Seu
símbolo químico é W, número atômico 74, massa 183,85 u (LIRA, 2018). É possível dividir
suas propriedades em dois tipos distintos: propriedades físicas e propriedades químicas.

Propriedades físicas
Em uma posição impura, o tungstênio apresenta-se como um metal com uma variação
de cor branca a cinza, conforme figura 3. Contém periodicidade frágil, o que diﬁculta bastante
o trabalho em si. Porém, quando está em sua forma pura, a manipulação pode ser
extremamente simples, como cortes e transformação em peças. (LIRA, 2018).
Figura 3 - Micrograﬁa óptica de uma folha de tungstênio (recristalizada)

Fonte: https://www.plansee.com/en/materials.html
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Condutividade térmica e elétrica
O trânsito rápido de temperatura e calor no tungstênio se dá pela livre dispersão de
elétrons em suas ligações metálicas, algo comum nos metais (FOGAÇA, 2018). Este fator
torna-se determinante quanto à função requerida dos receptores usados nas pás eólicas que é
receptar e guiar as descargas elétricas provocadas por raios até o cabo de aterramento.

Propriedades químicas
Sendo um material elementar, o tungstênio é resistente à agressividade de oxigênios,
bases e ácidos (PLANSEE, 2018).

Ponto de fusão e ebulição
O ponto de fusão e o ponto de ebulição constituem a temperatura que uma matéria
muda de condição, em uma determinada pressão. No momento em que uma substância no
nível sólido troca energia térmica com outa matéria (troca de calor), ocasiona uma expansão
no grau de movimento de suas moléculas, fazendo com que sua temperatura também aumente.
Ao atingir determinada temperatura (ponto de fusão) as ligações internas entre os átomos e
moléculas se rompem, devido à agitação das moléculas. Neste ponto, a matéria inicia o
processo de mudança do seu estado sólido para o estado líquido, caso permaneça recebendo
calor. Em paralelo com o que ocorre na fusão, tem-se uma temperatura (ponto de ebulição) no
qual uma determinada matéria transita do estado líquido para o estado gasoso. Nesta fase é
necessário que a substância receba calor e haja uma permanência constante de temperatura
durante toda a mudança, conforme a figura 4. (GOUVEIA, 2018).
Figura 4 – Processo de fusão e ebulição

Fonte: https://goo.gl/uTPDzW
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METODOLOGIA
Este trabalho faz uso do método quantitativo e qualitativo no qual amostras de dados
são comparadas entre si, na perspectiva de autores distintos. Com o propósito de enriquecer
ainda mais o estudo, foram realizadas entrevistas com o gerente, o encarregado e os
operadores da empresa LM WIND POWER, pioneira na confecção de pás eólicas desde 1952.
Gerenciando as informações obtidas, montou-se um planejamento envolvendo o setor tático e
operacional, capaz de enxergar os custos como aspecto decisório na escolha do material.

ESTUDO DE CASO
A Figura 5 demostra uma análise comparativa do tungstênio com quatro tipos de
matérias que poderiam ser uma opção na escolha como insumo para produzir receptores,
porém o tungstênio apresenta-se superior quanto ao ponto de fusão e ebulição, característica
que garantirá a resistência do produto quando o mesmo sofrer a ação das descargas elétricas
dos raios.
Figura 5 – Processo de fusão e ebulição

Fonte: adaptado de PLANSEEN (2018).

O tungstênio, por se tratar de um metal, possui os átomos extremamente unidos devido
as suas ligações. Isso passa a ser um fator crucial quando há uma passagem do estado sólido
para o líquido e do estado líquido para o gasoso. Realizando uma breve seleção entre metais,
em molde autêntico, dentre todos na forma pura, o tungstênio destaca-se por possuir maior
ponto de fusão, resistente a altas temperaturas. Possui estágios extremamente altos de
estabilidade dimensional, maior resistência à tração, praticamente indestrutível (PLANSEE,
2018). Em meio aos metais inalterados, exibe o menor grau de expansão térmica, conforme
tabela 1.
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Tabela 1 – Análise coeﬁciente de expansão

Fonte: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/almanaque/
374-coeﬁcientes-de-expansao-linear-de-solidos.html

A agitação de moléculas que formam determinado corpo resulta do aumento de
temperatura sofrida, causando uma expansão nas dimensões do objeto, conforme demonstra a
figura 6. Tal evento é conhecido como dilatação térmica e a modiﬁcação da distância de um
corpo em função da variação de temperatura denomina-se dilatação térmica linear.
(TEIXEIRA, 2018). Comparando o tungstênio com outros materiais, percebe-se que ele
possui o menor coeﬁciente de expansão térmica linear, propriedade que pode evitar
rompimento e danos nas camadas de ﬁbras das pás.
Figura 6 - Coeﬁciente de expansão térmica linear

Nota: Δ L = L – Lo (expansão do comprimento pela variação de temperatura).
Fonte: https://goo.gl/wimNPq

Conforme apresentado na tabela 2, os metais em análise são ótimos condutores
elétricos. Este fator é importante para os receptores realizarem a interceptação das descargas
dos raios e as conduzir o mais rápido possível ao cabo de aterramento, a ﬁm de evitar
aquecimento nos materiais, o que pode gerar danos nas camadas de ﬁbras das pás.

Tabela 2 - Análise condutividade elétrica a 20°C
18,18 s.m / mm2

Tungstênio
Cobre

61,7 s.m / mm2

Zinco

17,8 s.m / mm2

Ferro

10,2 s.m / mm2

Fonte: https://www.plansee.com/en/materials.html.
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A figura 7 mostra os receptores de tungstênio receptando descargas elétricas que são
conduzidas até o cabo de aterramento. O INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2018), aﬁrma que a intensidade especíﬁca de um raio é de 30 mil amperes, ou seja,
aproximadamente mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. De fato, tem que ser um
material extremamente resistente que possa atender determinada função.
Figura 7 - Receptação dos raios

Fonte: https://goo.gl/ywBZJB

Corrosão
Trata-se de uma ação natural na qual o metal é deteriorado por consequência da reação
de oxidorredução (transferência de elétrons das espécies que se oxidam para as que se reduz),
entre ele e os elementos naturais, principalmente o oxigênio do ar.
Tabela 3 – P1 Potenciais de redução padrão por elemento
Material

E ° (V)

Tungstênio

–0,119

Ferro

–0,44

Zinco

–0,7618

Cobre

0,52

Fonte: https://goo.gl/Cq2FYb.

Comparando o tungstênio com outros metais na tabela 4, nota-se que o mesmo
apresenta o menor potencial de redução. As máquinas estão sendo instaladas em várias
regiões do país, passando a se deparar com várias mudanças de clima. Os componentes devem
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resistir e apresentar o mais elevado desempenho, no mínimo, em um intervalo de duas
décadas (BELLIA, 2018).
Análise de custos comparativos
De acordo com o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), custo
é o valor gasto com bens e serviços para a produção de outros bens e serviços. Em projetos,
esta etapa é bastante discutida por possuir um peso de alta importância no início, meio e ﬁm.
É quase impossível um processo não ter algum tipo de ligação com custo. Contudo, vale
salientar e mensurar o tempo de permanência do referido metal, sem a necessidade de
manutenção, o que não pode ser evitada quando são utilizados metais como cobre, ferro e
zinco, por exemplo. Nas figuras 8a e 8b os gráﬁcos fazem um comparativo dos custos de
montagem com os custos de manutenção no processo de troca dos receptores confeccionados
com W, Cu, Zn e Fe. A análise testiﬁca que uma possível manutenção re sulta em um custo de
14% maior que o custo de montagem em um projeto com 100 geradores, optando por
receptores de W. (PLANSEE, 2018).

Figura 8a – Análise de custos

Fonte: adaptado de PLANSEE, (2018).

Figura 8b – Mensuração de custos usando W, Cu, Zn e Fe

Fonte: adaptado de PLANSEE (2018).
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Outro dado comparativo é apresentado na figura 9 que mensura os custos para o
processo de montagem usando como alternativa os receptores produzidos a base de Cu, Zn e
Fe. Nota-se uma variação do custo de montagem comparável com o uso de receptores de
tungstênio que atingem inferioridade de até 95%.
Figura 9 – Mensuração de custos usando Cu, Zn e Fe

Fonte: adaptado de PLANSEE (2018).

Análises gerenciais
O gerenciamento de decisão na escolha do metal mais apropriado para receptar raios
nas pás eólicas baseou-se na ciência dos materiais e em aspectos meteorológicos, geográﬁcos,
ﬁnanceiros e logísticos, os quais requerem conhecimentos em diversas áreas. Como a garantia
dos maquinários corresponde a duas décadas, as informações relacionadas com ações naturais
do ambiente decorrente na região resultaram na necessidade de dados contendo as
propriedades dos metais disponíveis no mercado. Essas amostras revelam qual elemento pode
conservar-se com menor probabilidade de deterioração. A correção de uma possível avaria é
responsabilidade da equipe de manutenção. Esta ação requer locação de guindaste especial,
transporte das equipes de operações, hospedagem dos mesmos, insumos usados no conserto,
além de outros elementos que resultam em um custo operacional de R$ 70.000,00. Este
numerário representa 14% a mais do que um projeto completo com 100 geradores, usando em
suas pás W, um metal capaz de eliminar quaisquer tipos de correção durante o período
garantido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo os raios um fenômeno comum no território brasileiro e considerando o nível de
temperatura média alcançada pelo equipamento para-raios, observa-se que o tungstênio possui
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maior ponto de fusão e ebulição, menor coeﬁciente de expansão térmica e boa condutibilidade
elétrica. Dessa forma, ele apresenta menor probabilidade de dano, evitando um custo de 14%
a mais que o custo empregado na montagem de um projeto composto com 100 geradores
usando W em suas pás. Isso porque uma possível manutenção envolveria mobilidade das
equipes de operações, locação de guindaste apropriado, transporte de insumos, além de outros
custos inseridos no reparo. Estas ações não serão evitadas caso seja utilizado cobre, zinco ou
ferro, metais propriamente com um custo de montagem menor, porém mais volátil aos
fenômenos naturais. Observa-se ainda que apesar de apresentar um custo de montagem maior,
a escolha do W na confecção de receptores dos raios nas pás eólicas elimina os riscos de uma
possível manutenção, visto que independente da região de instalação do maquinário (gerador
eólico), os padrões de qualidade, produção e montagem são os mesmos.
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https://www.plansee.com/en/materials/tungsten.html. Acesso em: 03 mar. 2018.

em:

TEIXEIRA, Mariane Mendes. O que é dilatação térmica linear? Brasil Escola. Disponível
em: https://goo.gl/wimNPq. Acesso em: 27 mar. 2018.

Apêndice A - Abreviaturas, siglas e convenções utilizadas neste artigo

GWEC - GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL
ABEEÓLICA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA EÓLICA
TIP – PONTA DA PÁ
WEB – ESTRUTURA QUE FICA NO INTERIOR DA PÁ (ESQUELETO)
ASSEMBLE WEB – PROCESSO ONDE MONTA AS WEBS
MOLD UW – CASCA DO LADO ESQUERDO
MOLD DW – CASCA DO LADO DIREITO
CLOUSE – FECHAMENTO, PROCESSO ONDE AS CASCAS UW E DW SÃO UNIDAS
CUT GRIND – ETAPA ONDE É RETIRADO O EXCESSO DE FIBRAS APÓS A UNIÃO
DO MOLD UW COM O DW.
FINISH – LIXAMENTO E PINTURA
ASSEMBLE BLADE – COLOCAÇÃO DAS FLANGES E PARAFUSOS
GREEN TAG – INSPEÇÃO FINAL E LIBERAÇÃO DA PÁ PARA EXPEDIÇÃO
INPE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
E ° (V) - P1 POTENCIAIS DE REDUÇÃO PADRÃO POR ELEMENTO
s.m / mm2 – CONDUTIVIDADE ELETRICA
ºC – GRAU CELSUS
CU – COBRE
W – TUNGSTÊNIO
FE – FERRO
ZN – ZINCO

17

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 02 - FEV/2020

A INFLUÊNCIA DOS EXERCÍCIOS AERÓBICOS NA QUALIDADE DE VIDA DE
IDOSOS COM DEPRESSÃO: REVISÃO INTEGRATIVA
Thaís Juliana Nascimento Araújo Simões 1
Camila Dornelas2

RESUMO
O processo de envelhecimento apresenta alterações ﬁsiológicas e progressivas inerentes a
cada ser humano. A depressão é uma das doenças crônicas que mais acometem os idosos. A
prática de atividades físicas vem se mostrando um grande aliado na redução dos sintomas da
doença. Este trabalho objetiva avaliar a inﬂuência dos exercícios aeróbicos na melhora da
qualidade de vida de idosos com depressão. Foi realizada uma revisão integrativa dos artigos
estudados. Trata-se de ensaios clínicos controlados e randomizados dos anos de 2003 e 2005
com voluntários idosos acima dos 60 anos, de ambos os sexos. O primeiro estudo mostrou
que os questionários que avaliaram o humor dos voluntários apresentaram uma diminuição
signiﬁcativa para ansiedade e depressão. O segundo estudo mostrou que houve uma redução
signiﬁcativa no escore da depressão no grupo de desportista. Foi possível concluir que os
exercícios aeróbicos contribuem positivamente para o tratamento de idosos com depressão,
melhorando a qualidade de vida e humor desses pacientes.
Palavras-chave: Idosos. Qualidade de vida. Depressão. Exercícios aeróbicos.

Data de submissão: 07/10/2019
Data de aprovação: 06/11/2019

INTRODUÇÃO
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), o número de
idosos vem crescendo em todo o Brasil. Foi veriﬁcado que 9,2% da população brasileira no
ano de 2018 era composta por pessoas idosas e estima-se que em 2060 este índice seja de
25,5% (IBGE, 2018). O processo de envelhecimento é inevitável e apresenta alterações
ﬁsiológicas com velocidade de progressão especíﬁca em cada ser humano, podendo ser
inﬂuenciada por fatores socioeconômicos, culturais, hábitos de vida diária e associação às
doenças crônicas degenerativas (ESQUENAZI, D. et al., 2014).
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A depressão é uma das doenças crônicas que mais acometem os idosos. Os transtornos
depressivos são considerados graves problemas de saúde pública devido a sua alta prevalência
e consequências na saúde e nas relações sociais (MARIA, A. et al., 2017).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão vem aumentando a cada
ano. Estima-se que em 2020 ela será a doença que mais proporcione incapacidades em todo o
mundo. No Brasil, 6,5% da população é afetada por esse mal, correspondendo ao país da
America Latina com mais casos de depressão, pois aproximadamente 11,5 milhões de
brasileiros são diagnósticados com a doença.
Conforme a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
(DSM-V 2014), os critérios para diagnóstico de depressão são: se sentir deprimido na maior
parte do tempo, diminuição do interesse, perda de prazer para realizar atividades de vida
diária, se sentir inútil, diﬁculdade de concentração, se culpar por tudo que ocorre em volta,
cansaço, perda de energia, diﬁculdades para dormir, problemas psicomotores como agitação
ou retardo psicomotor, perda ou ganho signiﬁcativo de peso (sem regime), ideias de morte ou
suicídios.
A depressão no idoso pode ser considerada um dos fatores de risco para o
desenvolvimento de demências. Estudos comprovam que o sexo feminino, a idade avançada e
o baixo nível de escolaridade aumentam o risco da depressão em idosos. Este tipo de
transtorno, além de levar à incapacidade funcional, leva também à perda progressiva da
qualidade de vida (SOUSA, G. S. et al., 2013; TEIXEIRA et al., 2016).
O conceito de qualidade de vida está inteiramente ligado ao bem estar pessoal,
autoestima, a busca pela felicidade e a capacidade funcional de cada indivíduo dentro de uma
sociedade. Vale ressaltar que a qualidade de vida não está diretamente ligada só à saúde física
e sim associada à saúde mental e emocional. Há diversas maneiras de interpretação de
qualidade de vida, porém todas com o mesmo objetivo: a busca pela felicidade e bem estar
(ANTUNES et al., 2005).
Sabe-se que a atividade física tem um importante papel para recuperação, manutenção
e promoção da saúde do ser humano, trazendo inúmeros benefícios para o indivíduo, tais
como a redução da incidência de doenças crônicas degenerativas e melhora da qualidade de
vida (SILVA, S. et al., 2010).
A prática de atividades físicas vem se mostrando um grande aliado para a diminuição
dos sintomas depressivos nos idosos. Um programa de atividades físicas, elaborado de acordo
com as necessidades clínicas do paciente, se mostra eﬁcaz para desenvolver modiﬁcações
positivas

na

vida

social,

na
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De acordo com a literatura, há diversos tipos de exercícios físicos, dentre eles os
exercícios aeróbicos, que vêm sendo utilizados como tratamento da depressão associados ao
tratamento medicamentoso, contribuindo para uma melhora mais rápida do quadro clínico dos
pacientes com depressão (IVANSKI, V ., 2014).
Durante a realização dos exercícios aeróbicos o corpo libera um hormônio chamado
endorﬁna que tem por características o alívio da dor e a sensação de prazer, estando
relacionadas ao aumento do ﬂuxo sanguíneo e da oxigenação do sistema nervoso central
(TEIXEIRA, et al., 2015).
Há modalidades distintas de exercícios aeróbicos, podendo ser realizado o que mais se
adeque com a condição física e funcional de cada idoso. Os exercícios de caminhada, corrida
e pedalada são mais aceitos, pois geralmente são realizados ao ar livre, e do ponto de vista dos
idosos são mais agradáveis (IVANSKI, V. , 2014).
Diante dos dados apresentados, este trabalho tem como objetivo veriﬁcar a inﬂuê ncia
dos exercícios aeróbicos na melhora da qualidade de vida de idosos com depressão. A
população de idosos diagnosticados com depressão vem crescendo a cada ano e tratamentos
que possam contribuir para a melhora do quadro clínico, como os exercícios aeróbicos, que
são de baixo risco, baixo custo e fácil acesso, são importantes para a prevenção e associação
com o tratamento medicamentoso.

MATERIAIS E METÓDOS
Foi realizado um estudo do tipo revisão integrativa referente à inﬂuência dos
exercícios aeróbicos na melhora da qualidade de vida de idosos com depressão. Na etapa de
busca dos artigos cientíﬁcos foram utilizadas as seguintes bases de dados: Pubmed, Lilacs e
Scielo. Os descritores utilizados para as pesquisas no Pubmed foram os seguintes:
Comprehensive Health Care, Quality of Life , Depression , Exercise e que estão de acordo
com o MESH. A chave de busca utilizada nesta base de dados foi: "comprehensive health
care" [MeSH Terms] AND "depressive disorder" [MeSH Terms] OR "depression" [MeSH
Terms] AND "exercise" [MeSH Terms].
Na base de dados Lilacs os descritores utilizados foram: idosos, qualidade de vida,
depressão, exercícios aeróbicos, e estavam de acordo com o DECS. Teve como chave de
busca: “IDOSOS” [PALAVRAS] and “DEPRESSÃO” [palavras] and “EXERCÍCIOS
AEROBICOS” [palavras]. Na base de dados Scielo os descritores utilizados foram: idosos,
qualidade de vida, depressão e exercícios aeróbicos. A chave de busca foi: IDOSO [Todos os
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índices] and DEPRESSAO [Todos os índices] and ATIVIDADE FISICA [Todos os índices].
Não foram incluídos limites de pesquisas nas buscas dos artigos por meio das três
bases de dados. Durante a pesquisa nas bases de dados foram encontrados 98 artigos que
possivelmente entrariam na revisão integrativa. Posteriormente, foi realizada a fase de seleção
dos artigos, constituída por duas etapas:
A primeira etapa foi estabelecida pela leitura dos títulos e resumos, de forma
independente, por duas pesquisadoras, com base nos critérios de elegibilidade. Foram critérios
de inclusão: tipo de estudo, ensaio clínico randomizado e controlado, voluntários com idade
superior a 60 anos, diagnóstico de depressão, exercícios aeróbicos, avaliação de qualidade de
vida. Foram critérios de exclusão: artigos que não são realizados com seres humanos,
voluntários com outras patologias associadas que sejam limitantes, voluntários com déﬁcit
cognitivo, com marcha dependente ou que utilizem órteses ou outros dispositivos de auxílio
para locomoção. Nesta etapa, 13 artigos foram selecionados para análise completa e estavam
de acordo com os critérios de inclusão. Houve duas discordâncias na análise entre o primeiro
e o segundo leitor. Em reunião com o terceiro leitor foi realizada a concordância ﬁnal,
seguindo os critérios de elegibilidade pré-deﬁnidos.
Na segunda fase da seleção foi realizada a leitura completa dos artigos. Foi veriﬁcado
que 11 deles não estavam de acordo com os critérios de inclusão e, após todas as etapas,
apenas dois artigos eram elegíveis para compor esta revisão sistemática.
RESULTADOS
O primeiro artigo estudado foi de Antunes, M. et al. (2005). Trata se de um ensaio
clínico publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria. Nesta pesquisa foram selecionados 46
voluntários com idade entre 60 e 75 anos, do sexo masculino, divididos em dois grupos: o
grupo controle, com 23 voluntários; e o grupo experimental, também com 23 integrantes.
Como intervenção foi solicitada ao grupo controle a não variar suas atividades cotidianas e a
não participar de nenhum programa de condicionamento físíco. No grupo experimental os
voluntários participaram de um treino de condicionamento aeróbico com uso do
cicloergômetro em dias alternados (3 vezes por semana), por um período de 6 meses.
Inicialmente, as sessões duravam em média 20 minutos, evoluindo gradualmente para no
máximo 60 minutos (Tabela 1).
O estudo usou como ferramenta de avaliação o Mini Exame do Estado Mental
(MMSE), GDS (Geriatric Depression Scale), IDATE (Inventário de Ansiedade Traço-Estado
de Spielberger), Questionário Genérico para Avaliação do Estudo de Result ados de Qualidade
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de Vida SF-36, traduzido e validado para população brasileira. Após reavaliação o estudo
mostrou que os questionários que avaliaram o humor dos voluntários mostraram uma
diminuição signiﬁcativa para ansiedade e para depressão. Para ansiedade, mudando do nível
de médio para baixo, e para depressão com o seguinte valor: p <0,01(Tabela 2).
O segundo Artigo selecionado foi de Cheik, C. et al. (2003) que tem como tipo de
estudo um ensaio clínico controlado, publicado na Revista Brasileira de Ciência e
Movimento. Para avaliação foram selecionados 54 voluntários acima dos 60 anos de idade, de
ambos os sexos, divididos em 3 grupos. O grupo A (controle) era formado por 7 homens e 11
mulheres, orientados a não realizar nenhuma atividade física e não mudar seus hábitos de
vida. O grupo B (desportistas) era formado por 8 homens e 10 mulheres que realizaram a
prática de exercícios físicos regularmente, sendo o programa individualizado, 3 vezes por
semana, com intensidade e volume de acordo com a avaliação ﬁsiológica. O grupo C era
formado por 7 homens e 11 mulheres que praticavam hidroginástica recreativa três dias por
semana, em dias alternados (Tabela 1).
A pesquisa usou as seguintes ferramentas de avaliação: Inventário de Beck de
Depressão (Beck Depression inventory) e IDATE (Inventário de Ansiedade Traço-Estado de
Spielberger). O estudo mostrou que houve uma redução signiﬁcativa no escore da depressão
nos três grupos, sendo que no grupo de desportistas houve uma mudança na classiﬁcação dos
escores, passando de depressão leve para normal. Os outros grupos permaneceram em
depressão leve. O grupo de desportistas também mostrou redução de ansiedade na reavaliação
do questionário idate-estado após um período de quatro meses de participação do programa de
exercícios físicos. O estudo aﬁrma que, embora os testes tenham mostrado uma tendência à
redução nas escalas de depressão e ansiedade, elas não se mostraram signiﬁcativas (Tabela 2).
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Tabela1- Características dos estudos elegíveis para revisão em ordem cronológica

Autor/ ano

Título do
artigo

ANTUNES, Depression,
M. et al., anxiety and
2005.
quality
of
life scores in
seniors after
an endurance
exercise
program.

CHEIK, C.
et al., 2003.

Efeitos
do
exercício
físico e da
atividade
física
na
depressão e
ansiedade
em
indivíduos
idosos.

Tipo de
Objetivos
estudo/
amostra
46
Examinar os
efeitos de um
Ensaio
programa de
clínico
resistência à
intensidade do
Limiar
Ventilatório
(VT-1)
nas
pontuações
para
depressão,
ansiedade
e
qualidade de
vida
em
idosos.
54
Ensaio
clínico
controla
do

Avaliar
a
inﬂuência do
exercício
físico
programado e
da
atividade
física
como
atividade
de
lazer
nos
aspectos
psicológicos
(índice
indicativo para
depressão
e
ansiedade em
idosos
com
mais de 60
anos.)
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Resultados

Conclusão

O estudo revelou que
o grupo experimental
obteve redução dos
escores de depressão
e
ansiedade
e
aumento
da
qualidade de vida,
enquanto que no
grupo controle não
foram
observadas
alterações.

O programa de
exercício
em
bicicleta
ergométrica
na
intensidade
do
VT-1 é suﬁciente
para
promover
modiﬁcações
favoráveis
nos
escores
indicativos
de
depressão
e
ansiedade
e
melhorar
a
qualidade de vida
de idosos.
Os
resultados
conﬁrmaram uma
redução
na
depressão.
O
mesmo não foi
capaz de atingir
um estágio de
ausência
da
doença.

Houve uma redução
signiﬁcativa no score
da depressão nos três
grupos. Iventário de
Beck Idate estado e
traço (anova, [F =
1,06
p<0,35];
[f(2,52=0,72
p<0,48];
[F
(2,51=2,61 p<0,08].
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Tabela 2 - Descrição das ferramentas de avaliação e intervenções utilizadas nos artigos selecionados para revisão
integrativa

Autor/ano
ANTUNES,
M.

et

Título do artigo
Depression,

al., anxiety

2005.

quality

and
of

life

scores in seniors
after an endurance
exercise program

Avaliações

Intervenções

Mini Exame do Estado Divisão em 2 grupos: controle e
experimental. Grupo controle
Mental (MMSE);
orientado a não variar suas
GDS (Geriatric Depression atividades cotidianas, e não
participar de programa de
Scale);
condicionamento físico. Grupo
IDATE (Inventário de experimental
participou
do
programa de condicionamento
Ansiedade Traço-Estado de
aeróbico em dias alternados, três
Spielberger);
vezes por semana, por seis meses,
com duração de 20 minutos
Questionário genérico para
inicialmente,
aumentando
Avaliação do Estudo de gradualmente para 60 minutos
com uso de cicloergômetro.
Resultados de Qualidade de
Vida SF-36 (Traduzido e
validado para população
brasileira).

CHEIK, C. et Efeitos
al., 2003.

do Inventário

de

Beck

de Grupo A (controle), orientados a

exercício físico e depressão (Beck depression não realizar nenhuma atividade
da atividade física inventory);
na

depressão

ansiedade

IDATE física e não mudar seus hábitos de

e (Inventário de Ansiedade vida. Grupo
em Traço-Estado

indivíduos idosos.

Spielberger.)

B (desportistas),

de realizaram prática de exercícios
físicos regularmente, 3 vezes por
semana,

com

intensidade

e

volume de acordo com avaliação
ﬁsiológica.

Grupo

C

(hidroginástica recreativa), três
dias

por

semana

em

dias

alternados.
Fonte: as autoras

DISCUSSÃO
Na análise dos trabalhos, o ensaio clínico randomizado revela ser um tipo de estudo
com mais rigor metodológico para demonstração de novas evidências cientíﬁcas,
principalmente se tratando da área de saúde. Apesar de demonstrarem possíveis variáveis,
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esse tipo de estudo compara duas ou mais intervenções que são controladas e aplicadas pelos
pesquisadores, de forma aleatória, nos grupos participantes (SOUSA, 2013).
No estudo de Antunes et al. (2005) foi observado que não houve diferenças
signiﬁcativas entre os grupos. A análise não detectou diferenças entre os grupos estudados na
condição pré-intervenção, porém os questionários que avaliaram o humor dos pacientes
mostram uma redução signiﬁcativa no traço de ansiedade e depressão. Para ansiedade, o
nível dos pacientes do grupo experimental mudou de médio para baixo; para depressão, o
resultado passou de [p=0,01] para [p = 0,03], mostrando uma redução signiﬁcante da
depressão nos voluntários.
Alguns estudos comprovam que o exercício físico regular é benéﬁco para depressão e
ansiedade, podendo aﬁrmar que o idoso que pratica exercício físico terá menos chance de
desenvolver depressão em relação aos idosos que não praticam nenhum tipo de atividade
física (CALDERON, T. et al., 2015).
Cheik et al. (2003), ao realizar uma análise intragrupos, constatou que no escore
indicativo para depressão, obtido pelo Inventário de Beck, conﬁrmou uma redução
signiﬁcativa nos três grupos. Porém, no grupo classiﬁcado como desportistas, houve uma
mudança de depressão leve para normal. Os demais grupos se mantiveram na classiﬁcação de
depressão leve.
Alguns estudos aﬁrmam que o exercício aeróbico realizado com intensidade
moderada, com duração média de 30 minutos, causa alívio do estresse ou tensão devido ao
aumento do hormônio denominado endorﬁna que age no sistema nervoso, reduzindo o
estresse, podendo assim prevenir ou reduzir os transtornos depressivos. (STELLA, F. et al.,
2002).
O Colégio Americano de Medicina Desportiva – ACMS (2011) preconiza atividade
aeróbica para a população idosa acima dos 65 anos com intensidade de 40% a 60% da
frequência cardíaca de reserva, com duração de 20 minutos, e frequência de duas a três vezes
por semana. Alguns artigos de revisão aﬁrmam que atividades como caminhada e corrida são
as mais utilizadas para níveis graves de depressão. (MORAES et al., 2007).
Antunes et al. (2005) concluiu em seu estudo que um programa de exercícios físicos
com carga e uso de cicloergômetro foi suﬁciente para demonstrar alterações favoráveis nos
escores de depressão e ansiedade, melhorando a qualidade de vida dos idosos, sugerindo que
o exercício físico regular é uma das alternativas não medicamentosas para o tratamento da
depressão.
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Cheik et al. (2003) aﬁrmam que as atividades de lazer não se mostraram com nível de
redução satisfatório para os escores de depressão e ansiedade. Porém no grupo de desportistas
foram obtidos resultados satisfatórios com a prática de exercícios físicos regulares com
frequência, duração, volume e intensidade previamente estabelecidos, passando de levemente
depressivos para não depressivos.
As

limitações encontradas

neste estudo

foram relacionadas

à

forma de

acompanhamento de um grupo para outro, já que não foram todas iguais. A quantidade de
artigos encontrados para esta revisão sugere que novas análises sobre os estudos sejam
realizadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados encontrados neste estudo revelam que os exercícios aeróbicos
contribuem positivamente para o tratamento de idosos com depressão, melhorando a
qualidade de vida e humor desses pacientes.
Embora os artigos estudados não abordem o protocolo especíﬁco e detalhe melhor as
intervenções, ﬁca evidente que atividades como pedalar, realizar caminhadas e fazer
exercícios com auxílio do cicloergômetro contribuem para a melhora da depressão e são mais
aceitas pelos idosos.
Os estudos também revelam que idosos com diagnóstico de depressão que praticam
algum tipo de exercício físico são beneﬁciados, reduzindo o nível de depressão, diferente dos
resultados encontrados em idosos que não praticam nenhum tipo de exercício físico.
Os achados nesta revisão integrativa podem contribuir para novas pesquisas, tendo em
vista a limitação de estudos nesta área e a importância que a ﬁsioterapia tem na contribuição
de uma melhor qualidade de vida para a população idosa.
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A LAICIDADE NO ENSINO PÚBLICO E O OLHAR DO PROFESSOR
Kimberlly Fraga da Silva1
Izauriana Borges Lima2

RESUMO
A laicidade consiste na isenção religiosa por parte do Estado e, de acordo com as orientações
constitucionais nacionais, as instituições oﬁciais não devem oferecer assistência ou
reprovação a qualquer linguagem religiosa. Fundamentado nestas colocações, este trabalho
focou em estudar a laicidade na oferta de ensino público na rede municipal de Jaboatão dos
Guararapes, buscando veriﬁcar se as práticas cotidianas dos professores respeitam este
princípio e se a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira, requerida na
lei 10.639/2003, vem sendo contemplada na vivência escolar. A pesquisa teve natureza
exploratória e abordagem qualitativa. O estudo se encaminhou por meio de entrevista
semiestruturada, abordando as datas comemorativas e o calendário escolar, na intenção de
veriﬁcar se as atividades desenvolvidas nos períodos festivos são tendenciosas, dentro de uma
perspectiva religiosa. De acordo com o levantamento de dados, veriﬁcamos que apesar da
garantia da laicidade por parte do Estado, a esfera pública ainda oferece partidarismo cultural
religioso e que professores enfrentam diﬁculdade no isolamento de suas concepções
individuais diante de suas atividades proﬁssionais, inﬂuenciando , assim, sua prática docente.
Palavras-chave: Laicidade. Ensino Público. Religião. Estado.
Data de submissão: 11/10/2019
Data de aprovação: 21/11/2019
INTRODUÇÃO
A laicidade corresponde a uma sistematização organizacional política e está relacionada
à isenção de orientação religiosa nas atividades e tomadas de decisão do Estado. Partindo
desta perspectiva, é necessário entender o contexto social de um povo e sua pluralidade
cultural, étnica e religiosa, para que seja possível compor uma administração governamental
justa, promovendo a liberdade de expressão de cada cidadão, partindo de suas crenças e
princípios individuais. No Brasil, o direito à laicidade é previsto no Art. 5º, inciso VI, da
constituição de 1988 e deve ser considerado para o absoluto funcionamento de instituições
públicas.
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Dentro do âmbito educacional, é bastante relevante perceber como a temática vem
sendo discutida pela comunidade escolar em geral, desde alunos, professores e gestores, até os
setores públicos responsáveis pelo gerenciamento e manutenção deste segmento, tendo como
exemplo o MEC – Ministério da Educação. Apesar da laicidade se tratar de um direito
assegurado pelo Estado, a população parece não ter total conhecimento acerca desta temática
e, talvez por este motivo, o debate se torna sempre muito polêmico.
Conseguimos enxergar com facilidade a falta de entendimento dos cidadãos quando
passamos por momentos de polarização, como o período eleitoral, por exemplo, em que
vários sujeitos se posicionam, considerando princípios religiosos para a escolha de seus
representantes. Talvez o mais curioso seja o fato de parlamentares e candidatos se utilizarem
de discursos religiosos para propagar campanhas e atuar em pleno exercício dos cargos
públicos, direcionando, inclusive, investimentos e projetos que visam nortear o ensino público
nacional. É importante notar como se dá esse diálogo entre o Estado e a comunidade para
entender o que se oferta de um lado e o que se cobra do outro, sabendo que o ensino público
permeia entre essas duas esferas.
Tendo em vista todas as questões colocadas acima, este trabalho teve foco em um dos
agentes fundamentais na condução do processo educacional: o professor. Procuramos saber
quais as percepções deste proﬁssional quanto à questão da laicidade diante de suas práticas
enquanto docente. A pesquisa aconteceu em instituições públicas de ensino do município de
Jaboatão dos Guararapes e a coleta de dados se deu por meio de uma entrevista
semiestruturada.
Além de veriﬁcar se professores da rede pública de ensino consideram seus princípios
religiosos pessoais em suas práticas proﬁssionais e qual sua percepção diante da laicidade do
Estado, este trabalho objetivou também analisar, através do discurso docente, se há coerência
entre a sua prática enquanto professor e o princípio da laicidade previsto no art. 33 da LDB e
no art. 5º da constituição. Veriﬁcamos se nossas datas comemorativas podem intencionar
práticas de proselitismo em ambientes escolares oﬁciais e investigamos se a concepção
religiosa individual do professor pode conduzir sua prática enquanto docente. Pesquisamos,
ainda, se as religiões de matriz africana são contempladas como componente cultural e
abordadas nos trabalhos referentes à consciência negra, conforme garante a lei 10.639.

REFERENCIAL TEÓRICO
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Ao iniciar a discussão sobre laicidade dentro de ambientes escolares oﬁciais, se faz
necessário ampliar o ponto de vista diante de três fatores: as deﬁnições e conceitos atribuídos
à religião, à construção social e cultural do país, também sendo imprescindível se atentar para
as políticas e regulamentação que regem a educação nacional.
Considerando a diversidade étnica que abraça o Brasil, a relevância da discussão
acerca de pontos que afetam o convívio social se torna cada vez mais necessária e a produção
de material nessa perspectiva é cada vez mais frequente. A liberdade de pensamento e de
expressão já é pauta de coletividades sociais há bastante tempo e se trata de uma temática
polêmica, justamente devido a essa diversidade étnica, que resulta em práticas e costumes
advindos de diferentes povos.
Sendo assim, os materiais buscados para conduzir este trabalho giraram em torno de
artigos de pesquisadores da área, a constituição vigente e leis desenvolvidas para nortear,
especiﬁcamente, o ensino escolar. Nos tópicos a seguir aprofundaremos a contribuição
especíﬁca de cada material.
Religião, cultura e educação
Quando pensamos em cultura como produção do meio social, é possível enxergar a
religião também como um fator cultural. Dentro desta perspectiva, se traçarmos uma linha do
tempo no que diz respeito à composição social brasileira, notaremos que recebemos
inﬂuências de diversos povos. A partir daí, veremos todas essas culturas e condições expostas
dialogando – claro que sem harmonia – e desenvolvendo a sociedade brasileira. Como cita
Silva (2004, p. 02):
Somos diversos historicamente, etnicamente, linguisticamente e, da mesma forma,
somos diversos religiosamente. A diversidade religiosa é profunda. Ela existe entre
ateus e religiosos, entre formas distintas de religião (cristãos e budistas, por
exemplo), entre ramos religiosos com pontos em comum (como judeus e
muçulmanos), entre expressões internas de uma mesma religião (católicos
carismáticos e adeptos da Teologia da Libertação) e mesmo entre expressões
geográﬁco-históricas da mesma fé (católicos espanhóis e católicos norteamericanos).

É importante destacarmos a condição que era atribuída aos povos que passaram a
conviver no período da colonização, pois nos dá uma visão mais ampla quanto às mazelas
sociais enfrentadas na contemporaneidade, como por exemplo a severa discriminação racial
que é constantemente destinada à população negra, assim como a demonização da cultura
afro-brasileira.
Um estudo divulgado em junho de 2017 pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta dados de homicídios no
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Brasil referentes ao ano de 2015 e, a partir da análise do perﬁl das vítimas, ﬁcou constatado
que a cada 100 pessoas assassinadas no país, 71 eram negras. Dados como este evidenciam a
dura realidade do racismo no Brasil, assim como a necessidade de políticas restaurativas, na
tentativa de enfrentar e sanar a discriminação e genocídio racial.
Neste sentido, é importante pensar quais políticas de reparação estão sendo propostas
pelo Estado e como tais propostas estão se articulando na área educacional, percebendo que,
se tratando da oferta de ensino público, é válido considerar que deve ser coerente com a
normativa estatal, respeitando a conjuração da constituição vigente. Como este trabalho focou
na educação pública e na laicidade como ferramenta de promoção ao respeito e importante
respaldo para a desmistiﬁcação da cultura religiosa afro-brasileira, cultura essa que sofre
violentos ataques devido ao racismo diariamente vivenciado, inclinaremos primeiramente o
olhar para a Constituição Federal, que na seção dos Direitos e Garantias Fundamentais diz em
seu artigo 5º, inciso VI, que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e suas liturgias”. Já em seu artigo 19, inciso I, é dito que:
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer
cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público (SENADO
FEDERAL, 1988. p. 15).

Sendo assim, entendendo a escola pública como um instrumento de transformação
social, deve haver absoluta responsabilidade e seriedade no sentido de não promover
inclinação a nenhuma orientação religiosa e que seu papel, enquanto estímulo ao exercício da
cidadania, deve ser democrático e incentivar o respeito.
Sabendo ainda que o ensino público é ofertado para todos, atingindo majoritariamente
as classes menos favorecidas, e que é ﬁnanciado por investimentos do Estado, é relevante
pensar que na prática seja assegurado o ambiente escolar como espaço de produção cientíﬁca
e que os fenômenos socioculturais sejam abordados de maneira imparcial, contemplando a
todos.
Outro ponto importante a ser pautado é a utilização da religião na sociedade. Reﬂetir
sobre seu surgimento, suas interpretações, valores e modiﬁcações adquiridas ao longo do
tempo pode nos trazer novas percepções e entendimentos. Em seu trabalho sobre religião e
diversidade cultural, Silva (2004) comenta brevemente essa questão, indicando que a religião
não partiu, inicialmente, da espiritualidade e sim de um conjunto de regras e parâmetros a
serem seguidos. Desta forma, se torna perceptível que cada região ou agrupamento de povos
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se organizou de acordo com seus ideais, fazendo com que suas manifestações e crenças
variassem de acordo com suas vivências. Logo, sendo o Brasil um país miscigenado, se torna
ainda mais importante que os proﬁssionais da educação se articulem para o cumprimento dos
princípios constitucionais, prevalecendo a democracia e o respeito entre as diversas
linguagens étnicas e religiosas. Ainda, segundo a autora:
O próprio termo “religião” originou-se da palavra latina religio, cujo sentido
primeiro indicava um conjunto de regras, observâncias, advertências e interdições,
sem fazer referência a divindades, rituais, mitos ou quaisquer outros tipos de
manifestação que, contemporaneamente, entendemos como religiosas. (SILVA,
2004. p. 02).

Essa percepção de religião pode nos abrir um leque maior de reﬂexões. Por exemplo,
em uma situação hipotética, se um professor utiliza sua religiosidade e professa a sua
fé/doutrina em sala de aula, visando orientar de alguma maneira aos estudantes, talvez, para
além da espiritualidade, esteja buscando estabelecer uma relação organizacional, pretendendo
obter sucesso diante das regras estabelecidas. Essa hipótese ganha uma conotação
tendenciosa, pois, a partir do momento em que o proﬁssional instrumentaliza suas convicções
pessoais e aplica no contexto escolar, dialogando com outras diversas concepções e
princípios, acaba por intencionar a prática de sua crença. Por se tratar de escola pública, além
de ser interpretada como uma prática tendenciosa, fere princípios constitucionais.
Outro aspecto importante é a prática proﬁssional do professor, pois é ele quem está à
frente de toda condução do processo de ensino-aprendizagem, apesar de toda a comunidade
escolar e regulamentações existentes. O desenvolvimento do estudante está primeiramente
ligado a este proﬁssional, e por isso mesmo, é de suma importância o seu comprometimento
enquanto prestador de serviço na esfera pública. É importante ressaltar que o fato desse
proﬁssional exercer um cargo no âmbito da esfera pública não o impossibilita de professar ou
não uma crença, mas é imprescindível que o mesmo compreenda que há uma separação entre
o Estado e as religiões e que suas concepções individuais não podem se fazer determinantes.
Em uma de suas obras sobre a temática da laicidade, Fischmann explica e aponta a
relevância desta separação entre Estado e religião, colocando também a religião como
“dirigente de consciências”:
O que fazem as religiões é dirigir as consciências individuais daqueles que têm feito
uma escolha por uma determinada religião – e por essa escolha pessoal e livremente
feita, deve-se respeitar quem assim decide fazê-lo. Mas para aqueles ou aquelas que
não escolhem uma religião, não se pode obrigá-los a segui-la no todo ou mesmo a
alguns de seus princípios e determinações; portanto, de uma religião, qualquer uma
que seja, não se pode esperar que vá determinar o que devem fazer todos e todas, e
em especial aqueles que não a tem como sua religião. (FISCHMANN, 2012. p. 12).
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Quando a autora se refere à consciência, está se reportando à liberdade de consciência
que é prevista na Constituição Federal. Em outro momento do texto Fischmann também
aponta as manifestações religiosas (neste momento ela não se refere somente à ﬁgura do
professor, mas sim a todo sistema educacional) dentro de ambientes escolares como uma
disputa por consciência, justamente por ser algo assegurado ao indivíduo.

Regulamentação
Para aprofundar a discussão já iniciada neste trabalho, vamos veriﬁcar se, apesar da
laicidade do Estado, o ensino de religião é permitido nos ambientes escolares oﬁciais e em
quais circunstâncias a temática pode ser trabalhada. A princípio, veremos o que pontua a LDB
(LEI

DE

DIRETRIZES

E

BASE

DA

EDUCAÇÃO

NACIONAL),

abrangendo

especiﬁcamente o ensino fundamental:
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil,
vedadas quaisquer formas de proselitismo (BRASIL, 1996).

Esse recorte da LDB nos mostra que no ensino fundamental o ensino religioso é sim
contemplado, porém, de forma facultativa, ou seja, ﬁca a critério dos poderes municipais
discutir a inclusão da temática no currículo ou não. Além de apontar como facultativo nos dá
outros parâmetros para a inclusão da temática no currículo escolar: assegura o respeito à
diversidade cultural e religiosa, e em seguida veda qualquer forma de proselitismo.
Sendo assim, torna-se indispensável que aqueles municípios que optarem pela religião
como componente curricular estejam atentos aos conteúdos, posturas e metodologias que
serão levados e aplicados em sala de aula, considerando, além do que determina a lei, a nossa
heterogeneidade cultural e, consequentemente, religiosa.
A LDB, como toda lei, vem sendo discutida e revisada desde sua homologação.
Pensando justamente no ponto da heterogeneidade, houve algumas alterações no sentido de
aﬁrmar a diversidade cultural que se origina nas relações étnicas. Portanto, primeiramente,
surge a lei 10.639, trazendo a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira
nas escolas oﬁciais e privadas, incluindo também no calendário escolar a data de 20 de
novembro como o dia da consciência negra.
Apesar do ensino da história e da cultura afro-brasileira se tornar instrumento de lei no
ano de 2003, o assunto já era pautado por coletividades e movimentos sociais bem antes, e
somente ganhou notoriedade no congresso devido à resistência desses grupos.

34

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 02 - FEV/2020

Posteriormente, em 2008, a LDB é novamente modiﬁcada, entrando em vigor a lei de
número 11.645 que contempla todas as orientações abordadas inicialmente na lei 10.639,
incluindo agora a obrigatoriedade também da história e cultura indígena.
Reﬂetindo sobre as duas alterações citadas acima, conseguimos enxergar não só o
reconhecimento da história da população negra e indígena, como também a necessidade da
equidade diante de um currículo escolar. Pois, sendo a escola um ambiente democrático e
mediador no processo de desenvolvimento do sujeito, enquanto cidadão, deve atuar
intensamente na tentativa de sanar as mazelas sociais e no enfrentamento ao preconceito racial
já evidenciado anteriormente neste trabalho. Por este motivo, é imensamente importante que
haja preocupação em como se articula a lei estabelecida diante dos proﬁssionais que
conduzem o segmento educacional.
Pensando justamente em como se daria a garantia do cumprimento desta lei, surge,
através do Ministério da Educação, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de
História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Este documento busca sistematizar estratégias
para otimizar o desempenho da inserção desta lei nos ambientes escolares. Em seus objetivos
especíﬁcos o plano nacional também coloca como foco a formação direcionada para
professores, visando ampliar o conhecimento deste proﬁssional, assim como incentivar a
valorização da história dos povos africanos e sua cultura.
Ainda nesta discussão, vale destacar que apesar da lei 11.645 estar em vigor
atualmente e contemplar absolutamente todas as indicações requeridas anteriormente pela lei
10.639, ela se tornou um marco na história da luta antirracista no Brasil e, por este motivo,
permanece sendo incansavelmente citada por pesquisadores da área.

METODOLOGIA
A natureza desta pesquisa é exploratória, na intenção de estabelecer uma maior
interação entre a temática abordada e o campo avaliado. A abordagem é qualitativa e
adotamos como instrumento uma entrevista semiestruturada para veriﬁcar como professores
da esfera pública dialogam com a laicidade, se contemplam a linguagem histórica e cultural
afro-brasileira requerida na lei 10.639/2003 (neste caso, veriﬁcando se a religião também é
abordada como componente cultural ou se esse conhecimento é negado ao aluno) e se as
opiniões pessoais do professor, diante do quesito religião, inﬂuenciam na sua prática em sala
de aula.
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A entrevista foi direcionada às escolas da rede municipal de Jaboatão dos Guararapes,
abraçando especiﬁcamente a regional 6. Ao todo, três escolas foram selecionadas e 8
professores entrevistados, todos graduados em Pedagogia com tempo de atuação entre 2 e 8
anos na rede de Jaboatão. A entrevista, em sua primeira etapa, discutiu o calendário escolar,
averiguando de que forma o professor costuma abordar as datas comemorativas. Na segunda
etapa, a intenção foi apurar se os proﬁssionais eram adeptos a alguma orientação religiosa e se
achavam interessante levar para os alunos propostas de cunho religioso, visando a melhoria
do desempenho do estudante.
Quadro 1 - Roteiro da entrevista

SEMANA SANTA
1

Em relação à Semana Santa como costuma desenvolver o trabalho em sala?

2

Ainda em relação à Semana Santa que ferramentas julga necessária para aprofundar o
aprendizado do aluno:

(a) Produção de peça teatral
(b) Exibição de ﬁlmes
(c) Conteúdos bíblicos para relatar o contexto histórico
(d) Recursos musicais
3

Caso utilize recursos musicais e ﬁlmes, pode citar exemplos?
DIA DO ÍNDIO

4

Em relação ao Dia do Índio que aspectos costuma abordar:

(a) Marcos históricos
(b) Cultura
(c) Rituais religiosos e espirituais
(d) Utiliza a geograﬁa para trabalhar o contexto territorial
(e) Produção de arte indígena
5

De acordo com a questão anterior cite o que costuma abordar dentro de cada sentença
assinalada:
SÃO JOÃO

6

No período de festividades de São João que aspectos costuma trabalhar?

7

Como costuma trabalhar a parte religiosa deste período?
CONSCIÊNCIA NEGRA

8

Como trabalha esta temática em sala de aula? Que conteúdos aborda?

9

Da relação abaixo assinale que pontos julga necessário para trabalhar esta data:

(a) Marcos Históricos
(b) Empoderamento negro
(c) Cultura africana em solo brasileiro
(d) Religiosidade – o candomblé e sua inﬂuência no Brasil

36

REVISTA VOX

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 02 - FEV/2020

METROPOLITANA

(e) Orixás e a relação com a natureza
(f) Músicas
NATAL
10

No período natalino com que recursos costuma trabalhar:

(a) Musicais
(b) Filmes
(c) Produção teatral
(d) Exibição de ﬁlmes
(f) Produção artística – desenhos, cartazes, presépios
ASPECTOS PESSOAIS
11 Tem alguma orientação religiosa? Se sim, poderia informar qual?
12 Você julga interessante orientar alunos abordando propostas culturais e religiosas?
Acredita que essas propostas podem despertar maior interesse e melhorar o comportamento do
aluno na sala de aula? Que tipo de proposta você poderia citar?
Fonte: as autoras

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para iniciar a leitura dos dados coletados, além de considerar a fundamentação teórica
deste trabalho, veremos também a matriz curricular correspondente ao município de Jaboatão
dos Guararapes:
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Quadro 2 - Matriz de referência curricular do município de Jaboatão dos Guararapes

Fonte: Secretaria Executiva de Educação (PMJG)

A partir deste recorte, podemos notar que a rede municipal de ensino de Jaboatão dos
Guararapes dispõe da disciplina de ensino religioso como componente curricular.
Ressalvando que, de acordo com a LDB, aqueles que optarem pela disciplina de ensino
religioso deverão assegurar o respeito à diversidade religiosa brasileira, vedando assim
qualquer atividade de proselitismo.
Apesar do ensino religioso fazer parte do currículo do município investigado, nós o
isolamos e direcionamos o estudo para a prática docente diante da rotina e do calendário
escolar, na tentativa de identiﬁcar se a religião ultrapassa a condição de componente
curricular e adentra no cotidiano da vivência escolar.

O professor e a laicidade
Para avaliar esse ponto não inclinamos o assunto direto no sentido da laicidade, mas
sim nas práticas rotineiras do professor, com enfoque na temática religiosa. E na intenção de
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veriﬁcar a conexão do professor com a laicidade, questionamos se os mesmos julgavam
interessante levar para os estudantes propostas culturais e religiosas na tentativa de melhorar o
comportamento dos mesmos.
Quadro 3 - Levantamento para identiﬁcar atividade de proselitismo

Você julga interessante orientar alunos abordando propostas culturais e religiosas? Acredita que essas propostas
podem despertar maior interesse e melhorar o desempenho e comportamento do aluno na sala de aula? Que tipo
de propostas poderia citar?
Professor 1

Sim, utilizo ﬁguras bíblicas para trabalhar a solidariedade. Já trabalhei o rei Davi, Jonas e Golias.

Professor 2

Sim, reforço em sala de aula a oração que já é feita no pátio da escola, na entrada dos alunos.

Professor 3

Sim, utilizo a bíblia como ferramenta para despertar o respeito. Também faço leitura de fábulas com
temáticas que estimulam a reﬂexão sobre o respeito.

Professor 4

Sim, somente se a família estiver inserida neste processo junto com a escola e reconhecer Deus como
criador de todas as coisas.

Professor 5

Sim, mostrar a importância de ter um Deus na vida. Faço orações antes de iniciar a aula.

Professor 6

Sim, rotina de orações no acolhimento.

Professor 7

Sim, proposta com o olhar cultural, desenvolvendo seminários, abordando linguagens religiosas
variadas, integrando o grupo.

Professor 8

Não.

Fonte: as autoras

A leitura das interações nos apresenta uma predominância religiosa presente nas
práticas relatadas pelos entrevistados. Veriﬁcamos que, apesar das diretrizes constituc ionais
vedarem incentivos às expressões religiosas por parte de instituições oﬁciais, essa atividade
ainda é desempenhada por prestadores do serviço público na esfera educacional.
Na área investigada, veriﬁcamos que orações e bíblias estão sendo utilizadas como
instrumento para a construção dos princípios dos estudantes, uma vez que 6 dos 8 professores
que participaram da entrevista concordam que essas ferramentas podem aprimorar o
comportamento do aluno. Inclusive, na colocação do professor 2, ele aﬁrma reforçar em sala
de aula a oração que é realizada anteriormente no pátio da escola como uma prática
aparentemente comum a toda comunidade escolar, o que nos faz reﬂetir como a gestão pode
contribuir ou, por outro lado, ser permissiva a estas atividades.
Diante dos dados levantados nesta categoria, conseguimos identiﬁcar que há indícios
de atividade de proselitismo por parte de professores lotados em escolas da regional 6 da rede
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municipal de Jaboatão dos Guararapes, ferindo a garantia de liberdade e crença do sujeito e
desconsiderando a laicidade do Estado.
Calendário escolar e a abordagem da cultura afro-brasileira
Para avaliar este aspecto, dentro da temática cultural religiosa, realizamos a sondagem
por meio do calendário escolar. Pedimos que os participantes relatassem como costumam
trabalhar as datas comemorativas em sala de aula. Evidenciamos a Semana Santa (Páscoa),
Dia do Índio, São João, Dia da Consciência Negra e o Natal. Realizamos um recorte
evidenciando os contextos de cunho religioso que são contemplados no desenvolvimento das
atividades referentes a cada data comemorativa, conforme veremos no quadro a seguir:
Quadro 4 - Levantamento para identiﬁcar o tratamento do aspecto cultural religioso afro -brasileiro nas
escolas
SEMANA
SANTA
(PÁSCOA)

DIA DO ÍNDIO

CONTEXTO
RELIGIOSO,
CONTEÚDOS
BÍBLICOS E
SÍMBOLOS
PASCAIS

RITUAIS
RELIGIOSOS
E
ESPIRITUAIS

PROFESSOR 1

X

PROFESSOR 2

X

PROFESSOR 3

X

PROFESSOR 4

X

SÃO JOÃO

CONSCIÊNCIA NEGRA

NATAL

SANTOS
CATÓLICOS

RELIGIOSIDADE CANDONBLÉ E SUA
INFLUÊNCIA NO
BRASIL/ORIXÁS E A
RELAÇÃO COM A
NATUREZA

CARTAZES E
PRESÉPIOS
SIMBOLIZANDO
O NASCIMENTO
DE JESUS

X

X
X

X

X
X

X

X

PROFESSOR 6

X

X

X

PROFESSOR 7

X

X

PROFESSOR 8

X

PROFESSOR 5

X

X

X

X

Fonte: as autoras

Para iniciar a leitura dos dados colocados acima, se faz necessário retomar alguns
pontos discutidos na fundamentação teórica deste trabalho. O primeiro seria a compreensão da
religião como componente cultural; em seguida, assimilar as relações entre os povos que
protagonizaram o processo de desenvolvimento da sociedade brasileira. Reﬂetir sobre esses
dois fatores é fundamental, pois tivemos um longo período de dominação europeia e,
consequentemente, da imposição de sua cultura, ou seja, religiosamente, durante todo o
período de controle europeu, tivemos a predominância do catolicismo em nossa construção.
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Por este motivo, nos dias de hoje, carregamos inúmeras memórias desse período em
nossa cultura, inclusive no nosso calendário comemorativo que possui também inﬂuências
religiosas cristãs.
No entanto, ao considerar que nesse processo de construção da sociedade brasileira
também houve uma enorme participação dos povos africanos, que o território brasileiro era
pertencente aos nativos indígenas e que nossa constituição atual reconhece nossa diversidade
cultural religiosa garantindo o direito a laicidade do Estado, é importante reﬂetir o quão
divergente pode ser um calendário oﬁcial contemplar inúmeras comemorações a uma única
expressão religiosa e ainda permear nos espaços escolares, aﬁrmando rotineiramente tal
expressão religiosa.
Retornando aos dados coletados para esta categoria, vimos que das datas
comemorativas destacadas na entrevista, há uma reaﬁrmação religiosa na Páscoa, no São João
e no Natal, o que é inevitável por se tratar de datas de caráter religioso. Por outro lado, para as
datas referentes ao Dia do Índio e Dia da Consciência Negra, em que se espera a abordagem
histórico-cultural desses povos, os participantes aﬁrmaram não tratar as questões religiosas.
Ratiﬁcamos, entretanto, que a religião é parte constituinte da cultura dessas populações,
portanto, precisa ser tratada em sala de aula.
Dessa forma, conseguimos enxergar que há o reconhecimento da religião enquanto
cultura apenas para uma linguagem religiosa e que talvez a negação das demais linguagens
aﬁrme ainda a dominação de uma única cultura e de um único povo.

Concepções pessoais e práticas docentes
Supondo que talvez a concepção religiosa individual do professor possa atuar de
alguma forma em sua prática docente, questionamos se na vida pessoal este proﬁssional é
adepto de alguma orientação religiosa. Em seguida confrontamos as declarações desse quesito
com as respostas anteriores.
Quadro 5 - Levantamento para sondar a utilização de concepções individuais na prática
docente

PROFESSOR 1

CATÓLICA

PROFESSOR 2

PROTESTANTE

PROFESSOR 3

PROTESTANTE

PROFESSOR 4

PROTESTANTE

PROFESSOR 5

PROTESTANTE

41

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 02 - FEV/2020

PROFESSOR 6

PROTESTANTE

PROFESSOR 7

CARDECISTA
NÃO POSSUI ORIENTAÇÃO
RELIGIOSA

PROFESSOR 8

Fonte: as autoras

Diante das religiões declaradas acima, faremos agora uma comparação com as
respostas obtidas para a primeira categoria deste trabalho, na qual os participantes foram
perguntados se julgavam interessante utilizar propostas culturais e religiosas em sala de aula.
Em resposta, vimos que as professoras 1, 2, 3, 4, 5 e 6 se utilizam de orações e
recursos bíblicos para orientar os alunos. A professora 7 apresenta uma proposta de interação
entre várias linguagens religiosas e a professora 8 não acha interessante trabalhar com
propostas transversais no sentido religioso.
Relacionando as respostas, notamos que todas as professoras que utilizam ferramentas
cristãs em sua rotina docente são adeptas ao protestantismo e catolicismo, o que pode indicar
que há indícios de práticas tendenciosas.
Relacionando agora com a segunda categoria, confrontamos com algumas
justiﬁcativas dadas pelos entrevistados para a negação da abordagem religiosa em alguns
períodos.

São João
A

professora

2

respondeu:

“Não

abordo

santos

católicos

porque

não

corresponde ao que é certo. Conheço a verdade e não posso condenar os meus alunos”.
A professora ainda pediu que sua fala não fosse colocada como resposta, pois seria
incoerente com sua proﬁssão.
A professora 4 respondeu: “Não trabalho santos católicos, pois a história é muito
confusa. Segundo historiadores cristãos, a fogueira, na verdade, não representa o
nascimento e sim a morte de João”.

Dia do índio/Consciência Negra
Professora 2: “Não nos cabe apresentar rituais espirituais de outras religiões. O
professor precisa ser neutro”.
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Professora 4: “Conheço muitas religiões, já andei por muitos lugares. Posso aﬁrmar
que não são coisas boas para trazer para sala de aula. Penso na salvação dos meus
alunos”.
Professora 5: “É complicado trabalhar essas religiões. Não costumo abordar esses
conteúdos em sala”.
Diante das colocações acima, é inevitável notar que há na prática desses proﬁssionais
uma grande inﬂuência de suas concepções religiosas individuais. Essa circunstância nos faz
reﬂetir quanto ao comprometimento desses proﬁssionais nos serviços públicos e quanto ao
desrespeito de suas práticas perante a nossa diversidade religiosa.

CONSIDERAÇÕES
Reﬂetir quanto à importância de um ambiente escolar democrático nos leva a
caminhar para uma equidade social e foi justamente nessa intenção que este trabalho foi
desenvolvido, buscando veriﬁcar como estão sendo tratadas nossas linguagens históricoculturais e se há a consideração das diretrizes estatais no processo educativo. De acordo com
os dados coletados e analisados, pudemos veriﬁcar que ainda há uma defasagem no que diz
respeito à implementação da nossa diversidade cultural religiosa no processo de ensinoaprendizagem.
A predominância religiosa presente em nosso calendário comemorativo pode estar
contribuindo para atividades festivas de uma única expressão religiosa, nos fazendo pensar
que, apesar de laico, o Estado, por outro lado, permite que haja partidarismo cultural,
deixando em situação de desigualdade outras linguagens religiosas que contribuíram
historicamente com a nossa cultura.
O preconceito relativo às religiões afro-brasileiras reﬂete em discriminação,
demonização e violência contra a população que é adepta a esta linguagem religiosa,
reforçando assim o racismo dentro do campo religioso. É necessário que o enfrentamento
desta violência seja pauta nos ambientes escolares e que haja um trabalho direcionado aos
professores na tentativa de desmistiﬁcar os dogmas atribuídos a esta linguagem religiosa.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE INDEPENDÊNCIA, EQUILÍBRIO E MARCHA EM
IDOSOS LONGEVOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÃO DE LONGA
PERMANÊNCIA: ESTUDO TRANSVERSAL
Indiamara Campos Gouveia1
Camila Dornelas2
RESUMO
Estima-se que em 2050 51,9% da população brasileira será composta por idosos. Com os
avanços tecnológicos na área da saúde, o número de idosos longevos vem crescendo no Brasil
e veriﬁcou-se a necessidade de estudar mais sobre este grupo etário. Assim, este trabalho
objetiva avaliar o nível de independência, equilíbrio e marcha de idosos longevos residentes
em instituições de longa permanência. Foi realizado um estudo descritivo transversal,
aprovado pelo Comitê de Ética e Saúde em Seres Humanos, sendo avaliados cinquenta e
quatro idosos. A amostra ﬁnal foi composta por quatro idosos que atenderam aos critérios de
inclusão. Na escala de Barthel, os quatro idosos eram independentes; na escala de Berg, três
idosos apresentaram bom equilíbrio; na escala Dynamic Gait Index, os quatro idosos
apresentaram comprometimento leve na marcha. A conclusão foi que os idosos longevos
avaliados tinham independência total para realizar suas atividades de vida diária sem grandes
comprometimentos de equilíbrio e marcha e não apresentavam risco de quedas, porém a
maioria dos voluntários foi excluída por apresentar dependência grave.
Palavras-chave: Idosos longevos. Equilíbrio postural. Instituição para idosos.
Data de submissão: 18/10/2019
Data de aprovação: 29/11/2019
INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional aumenta a cada década em todo o mundo e não é um
fenômeno exclusivo de países desenvolvidos, pois os países em desenvolvimento já
vivenciam este processo de forma acelerada há alguns anos devido ao aumento da expectativa
de vida. Em 2015 havia 901 milhões de idosos com 60 anos ou mais. Estima-se que em 2050
a população mundial com idade de 60 anos ou mais será de 2,1 bilhões (UN, 2015; CHAN,
2015; UNFPA, 2012).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), são considerados idosos
pessoas com idade superior a 60 anos em países em desenvolvimento e 65 anos nos países
desenvolvidos. Devido ao aumento desse grupo etário e às variações ﬁsiológicas e patológicas
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apresentadas por eles, foi veriﬁcada a necessidade de incluir uma nova classiﬁcação: idosos
longevos, que corresponde aos idosos com idade superior a 76 anos (REIS, 2016).
Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), estima-se
que em 2050 51,9% da população brasileira será composta por idosos. No ano de 2010 a
expectativa de vida ao nascer foi de 77,32 para as mulheres e 69,73 para os homens. Foi
observado que a projeção da expectativa de vida para o ano de 2050 será de 85 anos para as
mulheres e 77 anos para os homens (ERVATTI et al., 2015; GABAS et al., 2015).
Com os avanços tecnológicos na área da saúde, diminuição da taxa de natalidade e da
mortalidade infantil o número de idosos longevos vem crescendo no Brasil e veriﬁcou-se a
necessidade de estudar mais sobre este grupo etário (REIS, 2016; UNFPA, 2012). Com as
alterações advindas do envelhecimento o idoso apresenta uma maior vulnerabilidade para o
surgimento de doenças crônicas e degenerativas, diminuição da capacidade funcional, do
equilíbrio e da marcha. O grupo de idosos longevos tende a apresentar maior
comprometimento físico e funcional devido às doenças associadas (SCHNEIDER, H. R.;
IRIGARAY, Q. T., 2008).
Idosos longevos que vivem em comunidade, mesmo sofrendo com doenças crônicas e
degenerativas, são mais independentes e mantêm a participação ativa na comunidade, quando
comparado aos idosos longevos institucionalizados. (QUINTÃO, 2013).
Estudos apontam que idosos que vivem em instituições de longa permanência (ILPI)
sofrem mais quedas quando comparados aos idosos que vivem na comunidade, o que pode
levar a uma maior dependência, interferindo na qualidade de vida e na capacidade funcional
dos idosos (SOARES et al, 2015). A capacidade funcional é deﬁnida como habilidade de
desenvolver as atividades instrumentais e tarefas cotidianas simples ou complexas, de forma
independente e autônoma. O declínio da capacidade funcional leva à limitação física,
restringindo as atividades de vida diária (NOGUEIRA, L. S. et al, 2010).
Para a avaliação da capacidade funcional dos idosos foram desenvolvidas escalas
especíﬁcas como a escala de Barthel, Lawton, MIF, Katz, que classiﬁcam os níveis de
dependência ou independência dos idosos, podendo auxiliar os proﬁssionais de saúde no
processo de avaliações e reavaliações clínicas e funcionais (APÓSTOLO, 2012).
Com o processo do envelhecimento ocorrem modiﬁcações no controle do equilíbrio
corporal, diminuindo o tempo de reação para reorganização e reestabilização do centro de
gravidade, tornando o idoso mais propenso a episódios de quedas. As escalas Mini BES Test,
Tinetti e escala de Berg são escalas validadas aplicadas para avaliar o equilíbrio dos idosos
(DIAS et al., 2009; APÓSTOLO, 2012; PIOVESAN, C.A. et al., 2015).
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As alterações no equilíbrio postural estático e dinâmico comprometem a velocidade e
altura dos passos na marcha dos idosos. A escala Dynamic Gait Index (DGI), escala de
Tinneti e Best Test são ferramentas utilizadas para a avaliação da marcha, possibilitando a
quantiﬁcação do comprometimento na execução da marcha dos idosos (MAIA et al., 2013;
APÓSTOLO, 2012; PIOVESAN, 2015; CASTRO et al., 2006).
Diante dos dados apresentados, este estudo pretende analisar o perﬁl dos idosos
longevos institucionalizados, a ﬁm de investigar as possíveis causas da diminuição da
capacidade funcional neste grupo etário, assim contribuindo com a literatura e estudos
futuros.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado um estudo do tipo descritivo de corte transversal. A pesquisa foi
realizada em duas instituições de longa permanência para idosos, localizadas em Jaboatão dos
Guararapes, no estado de Pernambuco. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisas com Seres Humanos do Hospital Agamenon Magalhães (Parecer 3.383.889 de
acordo a resolução 466/2012). O termo foi assinado pelos familiares responsáveis pelos
idosos e pelo representante legal da instituição.
Participaram deste estudo todos os idosos que aceitaram e tiveram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo familiar responsável ou representante legal
da instituição, que atenderam aos critérios de inclusão: idade igual ou superior a 76 anos;
compreender comandos verbais; e atingir a pontuação mínima de 61 pontos na escala de
Barthel, que classiﬁca dependência moderada. Os critérios de exclusão foram: idosos que
usassem cadeiras de rodas ou outros dispositivos para locomoção e idosos que tivessem a
marcha dependente de auxílio de outra pessoa. As variáveis de análise independente foram:
força muscular, depressão, condição socioeconômica, doenças crônicas e degenerativas, sexo,
renda, suporte familiar, acompanhamento multidisciplinar. As variáveis de análise
dependentes foram: nível de independência, equilíbrio e marcha.
O instrumento utilizado foi a avaliação socioeconômica com os seguintes dados:
nome, data de nascimento, estado civil, escolaridade, número de ﬁlhos, proﬁssão, doenças,
número de quedas no último ano, quantidade de visitas recebidas por familiares e amigos.
Para avaliação do nível de dependência foi utilizada a Escala de Barthel que avalia os
idosos em 10 atividades de vida diária: alimentação, banho, vestuário, higiene pessoal,
evacuações, micção, uso do vaso sanitário, passagem cadeira–cama, deambulação, escadas. O
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escore de 0 a 20 pontos indica dependência total; de 21 a 60, dependência grave; de 61 a 90,
dependência moderada; de 91 a 99, dependência muito leve; e 100, independência.
(MINOSSO, M. S. J. et al., 2010).
A Escala de Equilíbrio de Berg, para avaliação do equilíbrio dos idosos, é composta por
14 tarefas: sentado para de pé, ﬁcar em pé sem apoio, sentado sem apoio, da posição de pé
para sentado, transferências, ﬁcar em pé com os olhos fechados, ﬁcar em pé com os pés
juntos, inclinar-se para frente com os braços esticados, apanhar um objeto no chão, virar-se
para olhar para trás, dar uma volta em 360 graus, colocar os pés alternadamente em um
degrau, ﬁcar em pé (com um pé na frente do outro), ﬁcar em pé sobre uma perna. Cada um
desses itens é pontuado de 0 a 4. Escore de 0 a 20 representa prejuízo de equilíbrio; de 21 a
40, equilíbrio aceitável; de 41 a 56, bom equilíbrio (DIAS et al., 2009; APOSTOLO, 2012).
A Escala Dynamic Gait Index (Quarta Versão Brasileira) avalia a marcha através de 8
tarefas: marcha em superfície plana, mudança de velocidade da marcha, marcha com
movimentos horizontais da cabeça, marcha com movimentos verticais da cabeça, marcha e
giro sobre o próprio eixo corporal, passar por cima de obstáculos, contornar obstáculos, subir
e descer degraus. Cada uma das tarefas recebe uma pontuação. 3 = marcha normal, 2 =
marcha com comprometimento leve, 1 = marcha com comprometimento moderado, 0 =
marcha com comprometimento grave. A pontuação máxima da escala é de 24 pontos. 19
pontos ou menos prediz risco de queda (CASTRO, M. S. et al., 2006).
Os dados foram coletados em junho de 2019, sendo tabulados e processados no programa
Excel 2013, da Microsoft, para análise descritiva.

RESULTADOS
Foram avaliados cinquenta e quatro idosos. Desses, dezessete tinham idade menor que
setenta e seis anos, por isso foram excluídos por não se encaixarem nos critérios de
elegibilidade, ﬁcando uma amostra de trinta e sete idosos. Desse total, oito não atenderam aos
comandos verbais; dois eram dependentes de cadeiras de rodas para a locomoção; dois
deambulavam com auxílio dos cuidadores; e vinte tiveram pontuação menor que 61 na escala
de Barthel, o que representa dependência moderada, sendo retirados do estudo devido aos
critérios de exclusão. Dos cinco idosos restantes, um não quis dar continuidade às avaliações
de equilíbrio e marcha por alegar não gostar de atividades com esforço físico. No total foram
excluídos cinquenta voluntários, resultando em uma amostra ﬁnal de quatro idosos.
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Figura 1 - Fluxograma do recrutamento dos voluntários
Idosos Residentes nas ILPIS
(n = 54)
17 idosos excluídos pela idade

Idosos longevos
(n = 37)

Excluídos:
- Não atendem aos comandos verbais (n= 8);
-Utilizam cadeira de rodas ou dispositivo de marcha (n =
2)
-Necessitam de auxilio de outra pessoa para andar (n =2)

Idosos elegíveis
(n = 5)

- Pontuação na escala de Barthel menor que 61 pontos
(n=20)

1 descontinuidade:
- Voluntário desistiu de
participar da pesquisa.

Amostra ﬁnal:
(n= 4)
Fonte: elaborado pelos autores

Com a avaliação socioeconômica dos quatro idosos que compuseram a amostra foram
obtidas informações como a idade, sexo, estado civil, número de ﬁlhos, escolaridade, doenças
e número de visitas recebidas (Tabela 1). Na avaliação foi possível veriﬁcar que dois idosos
sofreram quedas no último ano, o que representa 50% da amostra. Três idosos são do sexo
feminino, representando 75% da amostra, e dois idosos apresentaram nível de escolaridade de
ensino superior, correspondendo a 50% da amostra.

Tabela 1 - Descrição dos dados socioeconômicos:
Variáveis
Idade
Média 82,25

Total

%

Sexo
Sexo Masculino

1

25%

Sexo Feminino

3

75%

Estado Civil
Casado
Solteiro
Viúvo

1
1

25%
25%

2

50%

3

75%

Possui Filhos
Sim
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Não

1

25%

Escolaridade
Ensino Fundamental
Segundo Colegial
Ensino Superior

1
1

25%
25%

2

50%

Recebe Visita de familiares
Sim
Não

3

75%

1

25%

2
2

50%
50%

Apresentou queda no último ano
Sim
Não
Fonte: elaborada pelos autores

Na segunda etapa da pesquisa foi realizada a avaliação do nível de independência,
utilizando a escala de Barthel. Foi observado que dos trinta e sete idosos longevos apenas
cinco tiveram pontuação máxima, classiﬁcando-os como independentes.
Na terceira etapa desta pesquisa foi realizada a avaliação do equilíbrio, utilizando a
Escala de Berg.

Foi observado que um idoso (25% da amostra) marcou 34 pontos,

apresentando equilíbrio aceitável (24 a 40), e três idosos (75% da amostra) marcaram acima
de 41 pontos, apresentando um bom equilíbrio (41 a 56), conforme o gráﬁco 1.
Na Escala de Berg os pontos que apresentaram comprometimentos foram: sentado
para de pé, em que o idoso tenta se levantar sem utilizar as mãos; posição em pé para sentado,
em que avalia se o mesmo se senta com segurança, utilizando o mínimo das mãos;
transferência em pivô, que avalia se o idoso faz transferência com segurança, utilizando o
mínimo das mãos; alcançar a frente com os braços estendidos, permanecendo de pé, avaliando
se avança à frente com segurança; pegar um objeto no chão, a partir da posição de pé,
avaliando se é capaz de pegar o objeto com facilidade e segurança; virar-se e olhar para trás,
por cima dos ombros, avaliando se olha por cima dos dois ombros, com boa distribuição de
peso; girar 360 graus, avaliando se o idoso gira com segurança em 4 segundos ou menos;
colocar os pés alternadamente sobre um banco ou degrau, avaliando se o mesmo consegue
ﬁcar de pé, de forma independente, com segurança, e completar 8 movimentos em 20
segundos; permanecer em pé, sem apoio, avaliando se é capaz de colocar um pé na frente do
outro, de forma independente, e permanecer por trinta segundos; permanecer em pé sobre uma
perna, de forma independente, por mais de 10 segundos.
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Gráﬁco 1 - Classiﬁcação do equilíbrio avaliado pela Escala de Berg

Classiﬁcação do equilíbrio na escala de Berg
80%

75%

70%
60%
50%
40%
25%

30%
20%
10%
0%

0%
0 -20 prejuizo no
equilibrio

21-40 Equilibrio
aceitavel

41-56 Bom equilíbrio

Fonte: elaborado pelos autores

A marcha foi avaliada através da escala Dynamic Gait Index Quarta Versão Brasileira,
sendo observado que os quatro idosos apresentaram comprometimento leve da marcha, o que
aumenta os riscos de quedas. O escore se dá pelas avaliações de cada uma das tarefas,
podendo ser classiﬁcada em marcha normal, marcha com comprometimento leve, marcha
com comprometimento moderado e marcha com comprometimento grave. Todos tiveram
pontuação entre 21 e 23 em uma escala máxima de 24 pontos. Os pontos que tiveram
comprometimento foram: marcha com movimentos horizontais da cabeça, em que é avaliado
se o idoso faz as rotações da cabeça suavemente, sem alterar a marcha; passar por cima de um
obstáculo, avaliando se o idoso é capaz de passar por cima de uma caixa, sem alterar a
velocidade da marcha e sem apresentar desequilíbrio; subir e descer degraus, avaliando se o
idoso alterna os pés e não usa o corrimão.
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Gráﬁco 2 - Pontuação da Escala DGI
Pontuação dos Idosos na escala DGI - Quarta Versão Brasileira
23,5
23

23

23
22,5
22
22
21,5
21
21
20,5
20
Idoso A

Idoso B

Idoso C

Idoso D

Pontuação

Fonte: elaborado pelos autores

DISCUSSÃO
O estudo transversal é deﬁnido por pesquisa observacional que analisa dados
coletados em um corte no período de tempo. Este tipo de estudo pode ser aplicado a uma
população amostral ou subconjunto predeﬁnido, conhecido como estudo de prevalência
(CAMPANA, A., 1999).
Dos cinquenta e quatro idosos institucionalizados, trinta e sete se classiﬁcaram como
idosos longevos, representando um total de 68%. Isso corrobora com o estudo de MAIA et al.
(2014) que avaliou o perﬁl dos residentes de uma ILPI, em que 60% dos idosos eram
longevos. Dentre as possíveis causas de haver mais idosos longevos em relação aos idosos
jovens nas ILPI’s, pode-se destacar a melhora das condições de saúde, pois os idosos jovens
conseguem viver por mais tempo, mesmo dentro das ILPI’s, atingindo idades superiores a 76
anos. Com o aumento da idade os idosos se tornam mais dependentes, devido ao declínio
funcional, precisando de cuidadores. Os familiares optam pelas ILPI’s. O fato das mulheres
terem ingressado no mercado de trabalho pode explicar também o aumento da
institucionalização dos idosos, pois antigamente era papel das ﬁlhas mulheres cuidar dos pais
na velhice. (GONÇALVES et al., 2010).
Dos quatro idosos avaliados três são do sexo feminino, representando 75% dessa
amostra. ARAUJO et al. (2007) relatou que 74% dos idosos residentes em ILPI eram do sexo
feminino, o que conﬁrma os dados da presente pesquisa. A prevalência de mulheres idosas
pode se dar pelo fato das mulheres cuidarem mais da saúde do que os homens. O índice de
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mortalidade é menor em mulheres, fazendo com que atinjam idades mais avançadas
(SOARES, 2015; CAMARANO, 2003).
Quanto ao estado civil, observou que 50% dos idosos são viúvos. Esses dados
reforçam o estudo de HOEPERS et al. (2013) em que 40% dos idosos eram viúvos e 30%
solteiros. Em relação ao estado civil, uma das hipóteses é que a expectativa de vida das
mulheres é maior quando comparado a dos homens e a diferença de idade do casal é uma
questão cultural, pois os homens eram mais velhos que suas esposas (CAMARANO, 2003).
Dos idosos avaliados, 50% cursaram o ensino superior, o que corresponde a uma
realidade bem diferente quando comparado ao estudo de MAIA et al. (2014) em que 60% dos
idosos eram analfabetos e nenhum deles chegou a concluir o ensino fundamental. Essa
diferença exacerbada pode ter interferências socioeconômicas. O presente estudo foi realizado
em duas instituições particulares enquanto o estudo citado acima foi realizado em duas
instituições ﬁlantrópicas.
Ao analisar se os idosos recebiam visitas dos familiares foi possível veriﬁcar que
apenas três deles recebem visitas, representando 75% da amostra. Dos quatro idosos
selecionados para este estudo, dois sofreram queda neste último ano, o que corresponde a
50% da amostra. Na literatura existem estudos que relatam a alta incidência de quedas em
idosos institucionalizados e eles costumam desenvolver medo de novas quedas, além da
síndrome pós-queda. A contenção adotada pelos enfermeiros e cuidadores como medida de
prevenção das quedas pode inﬂuenciar negativamente no risco de novas quedas, pois a
restrição excessiva aumenta as chances de novas quedas, limitando e acelerando o declínio
funcional dos idosos promovendo, consequentemente, maior dependência (FITZGERALD et
al., 2016; PADILLA et al., 2016; SOARES, 2015).
Todos os dados socioeconômicos citados são deﬁnidos na literatura como fatores de
risco para o declínio da capacidade funcional e contribuem para o surgimento de doenças
como depressão, déﬁcit cognitivo e síndromes demenciais (NOGUEIRA et al., 2010).
Ao observar os resultados obtidos na Escala de Barthel, que avalia o nível de
independência, os quatro idosos apresentaram independência total para realizar as atividades
da vida diária. Porém, foi alto o número de idosos excluídos da pesquisa por apresentarem
dependência grave e dependência total, sendo este fator comum em idosos longevos
residentes nas ILPI’s (ARAÚJO, 2007).
Além das doenças crônicas e degenerativas, a inatividade física de idosos residentes de
ILPI’s contribui de forma negativa, diminuindo o nível de independência. Outro fato é que
cuidadores e enfermeiros de instituições de longa permanência não estimulam os idosos ao
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autocuidado e a desempenharem as AVD’s. É comprovado na literatura que os estímulos à
autonomia nesses idosos são indispensáveis para a manutenção da sua independência física e
comportamental (DOUMA et al., 2017 ; ARAÚJO, 2007).
Através da Avaliação de Equilíbrio de Berg foi observado, na presente pesquisa, que
três idosos apresentaram o escore de bom equilíbrio e um idoso apresentou equilíbrio
aceitável. As quedas sofridas pelos idosos podem ocorrer por consequência da diminuição da
força muscular dos membros inferiores, diminuição do equilíbrio e lentidão nas respostas
eferentes e aferentes do sistema nervoso central que prejudicam na reorganização de respostas
para manutenção do equilíbrio (PADILLA et al., 2016).
Outra questão é a infraestrutura do ambiente: pisos irregulares, falta de pisos
antiderrapantes, ausência de corrimãos e barras de apoio, má iluminação e uso de calçados
inapropriados. Existem vários fatores que proporcionam quedas em idosos e há uma
diﬁculdade na sua prevenção. Uma solução importante para a prevenção seria a assistência
multidisciplinar para elaboração de estratégias e condutas para evitar as quedas e suas
complicações (SOARES, 2015).
Na aplicação da Avaliação Dynamic Gait Index foi observado que todos os idosos
apresentaram comprometimento leve da marcha, o que aumenta os risco de queda, porém
todos marcaram acima dos 19 pontos. RODRIGUES et al. (2016), em seu estudo, utilizou
algumas escalas para avaliar a capacidade funcional dos idosos institucionalizados e não
institucionalizados. Seu trabalho mostrou que os idosos institucionalizados tinham maior
comprometimento de equilíbrio e maior risco de quedas quanto ao grupo de idosos da
comunidade.
Apesar dos idosos longevos terem apresentado bons resultados (independência para
realizar suas atividades de vida diária, um equilíbrio classiﬁcado de aceitável a bom e
apresentarem marcha com comprometimento leve), este estudo apresenta limitações que
devem ser consideradas: amostra pequena (apenas quatro idosos longevos), pouco tempo para
coleta de dados (devido aos trâmites de aprovação do Comitê de Ética) e avaliações realizadas
em apenas duas instituições particulares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados deste estudo, pudemos observar que a maioria dos
residentes das ILPI’s são idosos longevos. Dos avaliados, quatro possuíam independência
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total; três apresentaram um bom equilíbrio; um idoso apresentou equilíbrio aceitável; e na
deambulação todos os idosos apresentaram comprometimento leve na marcha.
Dentre alguns fatores que impactam a capacidade funcional estão as condições
socioeconômicas, suporte familiar e quedas. As condutas da equipe de saúde quanto à
restrição e estímulos dos idosos podem também inﬂuenciar no declínio funcional e no quadro
de dependência. Apesar das limitações encontradas durante a execução desta pesquisa, foi
veriﬁcado que os idosos longevos apresentam uma boa capacidade funcional, e que precisam
ser estimulados para retardar os declínios associados à idade.
Os achados nesse estudo podem contribuir para pesquisas futuras com o objetivo de
promover melhora da capacidade funcional e de medidas preventivas sobre o declínio
funcional dos idosos longevos que residem em instituições de longa permanência.
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EDITORAÇÃO: O PAPEL DO BIBLIOTECÁRIO NA CONSTRUÇÃO DE UM
LIVRO

Eline Isobel da Cunha Souza1

RESUMO
A construção de um livro vai desde a movimentação entre a entrega do manuscrito até a
chegada do produto ﬁnal nas livrarias e aﬁns . É um processo que envolve diversos
proﬁssionais, entre eles o bibliotecário. Este trabalho tem por objetivo mostrar que a
editoração de livros é um campo de trabalho também do proﬁssional formado em
biblioteconomia. A pesquisa é de caráter exploratório e foi desenvolvida por meio de estudo
bibliográﬁco que visou apresentar resultados qualitativos. Ao conclui-lo, veriﬁcou-se que o
bibliotecário é um proﬁssional indispensável na produção de um livro para que ele tenha
qualidades físicas e informacionais.
Palavras-chave: Editoração. Normalização. Bibliotecário. Biblioteconomia.

Data de submissão: 21/11/2019
Data de aprovação: 05/12/2019

INTRODUÇÃO
Os livros são construídos através do processo de editoração, se adaptam às ideias do
autor, e se transformam em informação acessível e útil para as pessoas. Editorar pode ser
compreendido como o processo de administrar e preparar a divulgação das obras de natureza
periódica e eventuais (ARAÚJO, 1986).
De acordo com o dicionário de Rios (2000, p. 305), editar é o “ato ou efeito de
editorar; publicar livros, revistas, jornais, etc.; supervisionar ou dirigir a preparação de textos
para publicação em livros, jornais ou revistas”. De acordo com Knapp (1986, p. 10), pode-se
dizer que a editoração “(...) é um pouco indústria, um pouco comércio, que faz parte da
cultura e obviamente inﬂui na educação”. Apesar de ser uma deﬁnição muito abrangente,
apresenta uma série de conceitos do que se constitui a prática editorial. Em Dumont et al
(1979, p. 156), podemos encontrar uma deﬁnição mais concreta sobre editoração, sendo esta
“o conjunto de teorias, técnicas e aptidões artísticas e industriais destinadas ao planejamento,
feitura e distribuição do produto editorial ﬁnal”.

1
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Knapp (1986) ainda aﬁrma que editoração também pode ser entendida como o
processo de construção de um livro, que possui várias etapas, desde a entrega do manuscrito
até a distribuição para as livrarias e aﬁns.
Segundo Souza (2017, p. 14),
A atividade editorial, tanto de publicações impressas quanto as eletrônicas, reúne
proﬁssionais ligados à produção dos livros, desde a entrega do manuscrito até a
ﬁnalização. Depois que é analisado e decidido sobre a publicação, o documento
percorre um caminho extenso até o produto ﬁnal.
Figura 1 - Processos editoriais

Fonte: UFSM, 2015.

Assim, podemos aﬁrmar que para que se concretize o processo editorial deve-se iniciar
um planejamento do manuscrito (do autor para o editor), desenvolvimento (editoração), até
chegar à conclusão, envolvendo proﬁssionais diversos com o objetivo de apresentar um
produto ﬁnal – o livro.

PROCESSOS EDITORIAIS
Baseando-se em Knapp (1986) e na Figura 1 (processos editoriais), observamos que
para as ideias de um autor se transformarem em um produto consumível para os leitores há
cinco etapas principais, podendo variar de acordo com o método de trabalho de cada editora.
Originais (ou manuscritos). Para que um livro seja publicado e vendido é necessário
que o autor entregue o manuscrito original ao editor, que pode fazer as mudanças necessárias
para a publicação da obra, uma vez que a maioria dos manuscritos apresentados pode não
apresentar os requisitos exigidos para publicação, apresentando uma série de defeitos criados
pelo próprio autor. No caso de autor falecido, a obra permanece praticamente inalterável; já
para autores vivos o texto se sujeita aos padrões da editora, podendo o autor defender a
integridade de seus escritos, sempre que for necessário (PINTO, 1993, p. 11).
Revisão (ou preparação dos originais). Segundo Robredo (1981), a atividade de
revisar um manuscrito deve ser feita por um proﬁssional experiente, uma vez que ele deve
tomar decisões que podem alterar o original do autor e seguir determinada política editorial.
O processo de revisão de manuscrito deve ocorrer porque
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Um bom escritor, bem familiarizado com as técnicas editoriais é uma rara avis2 que
não se encontra facilmente. O que é ainda pior é que a maioria dos autores acredita
que seus textos são perfeitos e não precisam de qualquer tipo de revisão. É claro que,
em muitos casos, os eventuais conﬂitos que resultam, entre o revisor editorial e autor
do texto, poderão ser evitados mediante um diálogo entre ambos, visando a dar ao
texto ﬁnal a melhor forma para atingir seus objetivos e seu público (ROBREDO,
1981, p. 34).

É na revisão que são feitas as correções ortográﬁcas e gramaticais; a normalização,
seguindo as regras da editora; padronização na ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas); ou ainda sugestões de mudanças de texto para o autor. A importância da re visão é
cada vez maior para que haja uma uniformização nas publicações de uma editora.
Diagramação (ou paginação). Segundo o dicionário de Rios (2000, p. 293),
diagramação é o “esquema ou projeto de confecção de uma página que serve de modelo para
a paginação na oﬁcina tipográﬁca”. A diagramação de um manuscrito, para que se torne um
livro, pode ser entendido como um conjunto de técnicas e procedimentos, visando distribuir
ao miolo (espaço limitado da página) do livro elementos gráﬁcos que facilite e torne
agradável a leitura. É também na diagramação que é escolhido o estilo de cabeçalho e cabeço,
paginação, rodapé, títulos e subtítulos, página capitular, notas de rodapé, divisão de texto por
lauda, fonte tipográﬁca, entre outros. Segundo Morissawa (2008, p. 21) “um maior cuidado na
escolha de critérios para a edição de livros, em termos tanto do que acabamos de expor quanto
dos ligados à legibilidade”.
Aprovação (ou revisão ﬁnal). A revisão ﬁnal se inicia após a ﬁnaliz ação do processo
de diagramação. Geralmente o revisor utiliza o livro já diagramado e o original
correspondente para confrontar ambas as versões.
Segundo Moraes (2008, p. 46),
A qualidade do original, isto é, a maneira como foi trabalhado pelo preparador de
originais, constitui fonte de segura orientação do revisor de provas. Esse original
deve apresentar obrigatoriamente todas as marcações necessárias, com todos os
destaques, assim como deve encontrar-se normalizado de forma coerente, dentro dos
padrões de nossa língua e de acordo com as normas da editora.

O processo de revisão envolve algumas etapas mais ou menos ﬁxas, como revisão
técnica e a última leitura do autor. O setor de composição/produção gráﬁca executa a
primeira, a segunda e a terceira, esta última destinada também ao preparador de originais:
A primeira prova destina-se à primeira revisão, na qual se aponta o maior número
possível de erros. Anotados todos os equívocos e erros da composição/formatação, a
prova é devolvida para a sua correção;
A segunda prova, corrigidos os erros da primeira prova, retorna ao revisor para que
veriﬁque, ainda em leitura acompanhada, a incidência de erros cometidos pelo
compositor/formatador e as correções solicitadas;
A terceira prova, corrigidos os erros da segunda, é enviada ao revisor, para o
confronto com a prova anterior; ao programador visual, para a revisão técnica; ao
autor, para eventuais alterações; e ao preparador de originais, para uma última
2

AVE RARA, em latim.
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revisão, silenciosa. De acordo com a quantidade de emendas nessa terceira prova, é
recomendável gerar uma quarta prova ou quantas necessárias, obedecendo sempre o
mesmo processo (MORAES, 2008, p. 49).

Para executar essas três etapas o revisor de provas gráﬁcas deve ter memorizado certo
número de sinais que ultrapassam uma centena, cuja normalização é internacional (MORAES,
2008, p. 48). As marcações com os sinais têm a função gráﬁca de marcar possíveis erros no
texto para que sejam corrigidos pelo editor e pelo autor antes da impressão ﬁnal.
Impressão. Para impressão de um livro há três tamanhos padrões que as editoras
costumam adotar:
a) 14×21 - Formato mais econômico, melhor aproveitamento do papel;
b) 16×23 - Indicado para livros com maior quantidade de páginas;
c) 21×28 - Formato para revistas ou livros maiores e com mais conteúdo.
Também podem ser encontradas as versões de livro de bolso que são indicadas para
publicações mais econômicas. Costumeiramente, as letras têm fontes em tamanhos menores e
textos integrais. Esse tipo de impressão é largamente utilizado para reimpressão de clássicos
literários.
A encadernação (ou empastamento) é o revestimento que cobre o miolo do livro.
Atualmente, utilizam-se três técnicas:
a) Brochura - Formato mais comum, com a lombada quadrada;
b) Grampo - Acabamento estilo revista, ideal para publicações com poucas páginas;
c) Capa dura - Livros de arte, comemorativos, com acabamento nobre.
Para a impressão existem duas opções: impressão digital e impressão offset que são
utilizadas de acordo com a tiragem da edição. Para tiragem de poucas unidades (abaixo de
1.000), geralmente se usa a impressão digital. O custo-benefício do preço por unidade ﬁca
mais em conta quando a quantidade de impressão é maior (a partir de 1.000 unidades, por
exemplo). Para a editora ﬁca mais acessível, em relação ao custo-benefício, a impressão
offset. As duas opções possuem características diferentes, entretanto, não são comparadas
como inferiores ou superiores uma a outra (FERREIRA, 2016).

O BIBLIOTECÁRIO E A EDITORAÇÃO DE LIVROS
A editoração de um livro, ou seja, o trabalho de transformar o manuscrito no produto
ﬁnal para o consumidor advém da atuação de diversos proﬁssionais importantes como o
editor e o bibliotecário. Neste processo, caberia ao bibliotecário executar as atividades como
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normalização, e os demais proﬁssionais, executam várias etapas: “(...) produção artística ou
fotográﬁca, planejamento visual e gráﬁco, coordenação editorial, projeto gráﬁco, editoração
eletrônica, diagramação, formatação, normalização, copidesque e revisão” (SOUZA, 2017, p.
15). No que diz respeito aos proﬁssionais envolvido no editorial:
Supervisor editorial: responsável em avaliar, ajustar, revisar, checar, elaborar,
conferir todo o documento para divulgação;
Revisor: encarregado em corrigir os erros ortográﬁcos e padronização dos textos;
Bibliotecário: proﬁssional incumbido da normalização das referências e citações, de
acordo com as normas da ABNT, produção das ﬁchas catalográﬁcas, solicitação do
ISBN e pesquisa dos termos para indexação;
Programador visual: especialista em criar e planejar os aspectos visuais e revisar
os documentos da diagramação/publicação/edição;
Guardião da marca: indivíduo designado em revisar a aplicação da marca da
editora;
Formatador: responsável por detectar erros topográﬁcos, posicionamento das
ﬁguras, tabelas, legendas, elementos do sumário de acordo com a paginação e nota
de rodapé (SOUZA, 2017, p. 16, grifos nossos).

O processo de editoração e as atividades relacionadas na construção de livros
conﬁguram-se novas possibilidades de atuação para o proﬁssional bibliotecário, segundo
Funaro, Ramos e Hespanha (2012). No que diz respeito à atuação do proﬁssional formado em
biblioteconomia no ramo editorial, estão incluso: diagramação, indexação de ﬁchas
catalográﬁcas, normalização, catalogação na fonte, revisão textual, edição de texto e
adequação às normas da ABNT, entre outras. Faz-se necessário o uso das normas com a
ﬁnalidade de que o livro tenha um bom padrão de qualidade, padronização e organização
(SOUZA, 2017). Além disso, a realização do trabalho se faz necessário para destacar as
relações do universo da editoração de livros, o sistema de produção e comunicação do
conhecimento e a formação do bibliotecário na atualidade. As características das relações
apontadas podem sinalizar os aspectos e efeitos que demonstrem não somente a importância
do bibliotecário, mas também que possibilite a compreensão do seu papel na sociedade, face
às novas demandas da indústria de produção e comunicação do conhecimento em um mundo
globalizado.
O bibliotecário que trabalha no processo editorial de um livro pode desempenhar
atividades como a catalogação e a indexação de ﬁchas catalográﬁcas, revisão textua l, edição
de texto e adequação às normas da ABNT, entre outras. Essas normas são essenciais para que
o produto ﬁnal adquira um bom padrão de qualidade, organização e rigor técnico, através das
regras que garantem as orientações, modelos ou características especíﬁcas para a concepção
de um produto bem elaborado (SOUZA, 2017).
É importante registrar o papel do bibliotecário como proﬁssional responsável pela
parte da normalização da publicação, do registro junto à Biblioteca Nacional ou ao IBICT,
dependendo do tipo de publicação, preparação da ﬁcha de catalogação na publicação, zelando
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pelo cumprimento das normas e preceitos de controle bibliográﬁco e registro da obra no
Escritório de Direitos Autorais (BRASIL, 2010).
A normalização de publicações é tarefa que demanda atenção e costuma ser árdua,
pois existem normas especiﬁcas para cada parte que compõe uma obra. A inserção de um
bibliotecário no corpo editorial de um livro faz com que o produto ﬁnal tenha maior
qualidade, já que dispõe de uma padronização e qualidade superior aos demais livros onde
não ocorreram tais processos.

O BIBLIOTECÁRIO NA NORMALIZAÇÃO DE LIVROS
As normas têm como ﬁnalidade a padronização dos livros e documentos, seguindo um
modelo padrão da NBR (Normas Brasileiras) e ABNT3 para que o livro contenha, de maneira
uniforme, os elementos estruturais para não apresentarem diferenças uns dos outros. Seu uso
“permite uniformização, garantindo maior qualidade às informações registradas, e facilita o
intercâmbio bibliográﬁco manual ou em meios eletrônicos” (BRASIL, 2010, p. 35). Porém, o
responsável na execução desse trabalho deve ter cautela para que não haja alteração no
conteúdo textual do autor, devendo então ser um proﬁssional qualiﬁcado e conhecedor das
normas, como um bibliotecário que adquiriu tais habilidades e competência para essa tarefa.
• Livros e folhetos (NBR 6029)
“Esta Norma estabelece os princípios gerais para apresentação dos elementos que
constituem o livro ou folheto. Destina-se a editores, autores e usuários” (ABNT, 2006,
p. 1).
• Referências (NBR 6023)
Esta Norma estabelece os elementos a serem incluídos em referências; Esta Norma
ﬁxa a ordem dos elementos das referências e estabelece convenções para transcrição
e apresentação da informação originada do documento e/ou outras fontes de
informação (ABNT, 2002, p. 1).

• Numeração progressiva das seções de um documento escrito (NBR 6024)
Esta Norma especiﬁca os princípios gerais de um sistema de numeração progressiva
das seções de um documento, de modo a expor em uma sequência lógica o interrelacionamento da matéria e a permitir sua localização. Esta Norma se aplica à
redação de todos os tipos de documentos, independentemente do seu suporte, com
exceção daqueles que possuem sistematização própria (dicionários, vocabulários
etc.) ou que não necessitam de sistematização (obras literárias em geral) (ABNT,
2012, p. 1).

• Sumário (NBR 6027)

3

Entidade responsável pela normatização técnica no Brasil, fundada em 1940.
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“Esta Norma estabelece os requisitos para apresentação de sumário de documentos que
exijam visão de conjunto e facilidade de localização das seções e outras partes” (ABNT,
2003, p. 1).
• Índice (NBR 6034)
“Esta Norma estabelece os requisitos de apresentação e os critérios básicos para a
elaboração de índices” (ABNT, 2005, p. 1).
• Citação (NBR 10520)
Esta Norma especiﬁca as características exigíveis para apresentação de citações em
documentos.
Citação: menção de uma informação extraída de outra fonte;
Citação de citação: citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso
ao original;
Citação direta: transcrição textual de parte da obra do autor consultado;
Citação indireta: texto baseado na obra do autor consultado;
Notas de referência: notas que indicam fontes consultadas ou remetem a outras
partes da obra onde o assunto foi abordado;
Notas de rodapé: indicações, observações ou aditamentos ao texto feitos pelo autor,
tradutor ou editor, podendo também aparecer na margem esquerda ou direita da
mancha gráﬁca;
Notas explicativas: notas usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações,
que não possam ser incluídos no texto (ABNT, 2002, p. 1-2).

NÚMERO DO ISBN
Através da padronização e normalização é gerado o número de ISBN (International
Standard Book Number) com dados importantes para comercialização dos livros. O número
de ISBN “é um identiﬁcador internacional único para publicações monográﬁcas; a a tribuição
de um número substitui a manipulação de extensos registros descritivos, poupando tempo e
custos com pessoal e reduzindo erros de cópia” (INTERNACIONAL, 2011, p. 1).
Figura 2 - Constituição do número do ISBN

Fonte: ÍTACA, 2014.
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Estrutura do ISBN
O ISBN é fornecido pela Biblioteca Nacional, composto por 13 dígitos. “O ISBN está
dividido em cinco elementos, três dos quais de comprimento variável. O primeiro e o último
têm comprimento ﬁxo” (INTERNACIONAL, 2011, p. 1).
• O elemento do preﬁxo:
O primeiro elemento do ISBN é um número de três dígitos, disponibilizado pelo
GS1, antigo EAN internacional. Os preﬁxos já postos à disposição pelo GS1 são o
978 e o 979, mas poderá ocorrer futura atribuição de preﬁxos, caso neces sário para
assegurar a capacidade do sistema ISBN (INTERNACIONAL, 2011, p. 1).

• O elemento do grupo de registro:
O segundo elemento do ISBN identiﬁca o país, a região geográﬁca ou a área
linguística participante no sistema ISBN. Alguns membros do sistema formam áreas
de linguagem; outros membros formam unidades regionais. O comprimento deste
elemento varia, mas pode compreender até cinco dígitos (INTERNACIONAL, 2011,
p. 1).

• O elemento do editor:
O terceiro elemento do ISBN identiﬁca um editor em particular, ou uma edição no
âmbito de um grupo de registro em particular. O comprimento deste elemento varia
na direta relação da antecipação do número de títulos de um dado editor, e pode
compreender até 7 dígitos (INTERNACIONAL, 2011, p. 1).

• O elemento de edição:
O quarto elemento do ISBN identiﬁca uma edição especíﬁca, feita por um editor
especíﬁco. O comprimento deste elemento varia na relação direta do número de
edições que se calcula seja a capacidade do editor, e pode ir até 6 dígitos. Os
editores com maior número esperado de títulos recebem os elementos de publicação
maiores, e vice-versa (INTERNACIONAL, 2011, p. 1).

• O dígito de controle: “o quinto elemento do ISBN é o dígito de controle. É calculado
usando um algoritmo de módulo 10” (INTERNACIONAL, 2011, p. 1).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As regras existentes para a padronização de livros ajustam-se para que haja uma
uniformidade entre as publicações, mesmo que alguns deles não obedeçam a todos os critérios
estabelecidos, o que pode variar de acordo com o gosto e estilo editorial. As determinações
para a publicação de uma obra são importantes e convenientes, tornando-se eﬁcazes para a
normalização dentro da própria editora.
Os processos para a construção de um livro, necessariamente, devem passar pelas mãos
de um bibliotecário com competência para trabalhar nos processos de normalização,
contribuindo proﬁssionalmente para a produção do conhecimento em editoras. A inserção do
bibliotecário no processo editorial colabora para que possamos visualizar o universo de
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trabalho dos proﬁssionais de biblioteconomia em uma amplitude que ultrapasse os espaços
das bibliotecas tradicionais.
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EMPRESA FAMILIAR: GARGALOS NA GESTÃO DE UMA EMPRESA DE
CALÇADOS
Camila Santana da Silva1
Iraneide Ferreira da Silva Gomes2
Tarciana Borges Ferreira 3

RESUMO

As empresas familiares estão presentes na sociedade há décadas e são grandes
impulsionadoras da economia do país. Estudos sobre essas empresas têm sido intensiﬁcados
nos últimos tempos devido a sua importância para a economia do Brasil e do mundo. Na
gestão de empresas familiares há muita subjetividade envolvida no processo de decisão
gerencial. Esta pesquisa é considerada de característica bibliográﬁca e de campo, com
ﬁnalidade aplicativa, utilizando o método de análise propositiva com abordagem qualitativa e
teve como objetivo fazer um diagnóstico, por meio de um estudo de caso, de uma empresa
familiar localizada na cidade de Ribeirão, estado de Pernambuco, no ramo do comércio
varejista de calçados.
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INTRODUÇÃO

Com base nos relatos do mercado empresarial, as empresas familiares estão presentes na
sociedade há décadas e são grandes impulsionadoras na economia do país. Estudos sobre
essas empresas têm sido intensiﬁcados nos últimos tempos devido a sua importância para a
economia do Brasil e do mundo. Na gestão de empresas familiares há muita subjetividade
envolvida no processo de decisão gerencial que muitas vezes não são compreendidas por
aqueles que não pertencem à família proprietária (GRZYBOVSKI, 2002).
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Como pequena e média empresa familiar, uma das principais características é a
utilização em larga escala de mão de obra familiar, tendo em vista que durante a fase inicial
de criação da empresa a participação da família tem papel fundamental. No entanto, nas fases
de crescimento e maturidade da empresa essa condição se modiﬁca.
De um modo geral todas as empresas estão sujeitas às ameaças e constantes mudanças
em seu ambiente empresarial, como as alterações na economia, governo, concorrência e dos
clientes que inﬂuenciam em seu modo de operar. Já as empresas familiares estão submetidas a
problemas e ameaças próprias, que afetam não só a sobrevivência da organização em si, mas
que também reﬂetem no âmbito familiar, envolvendo questões como gestão proﬁssional,
sucessão, capitalização e outros.
Devido a esses aspectos, as empresas familiares apresentam certas vantagens, como o
comprometimento e a lealdade de seus membros, que podem levá-la a crescer e se tornar uma
grande organização; mas também apresentam muitas desvantagens e desaﬁos que, se não
forem enfrentados de maneira adequada, podem causar o seu fechamento por tempo
indeterminado. Estudiosos como Barbosa e Teixeira (2003) citam que quanto menor a
empresa, mais importante é a estratégia para geri-la.
Foi realizado um diagnóstico de uma empresa familiar, do ramo de comércio varejista
de calçados, localizada na cidade de Ribeirão, estado de Pernambuco, por meio de um estudo
de caso, com o propósito de analisar os desaﬁos e falhas enfrentados pelos gestores e
compará-los com base nas teorias conceituais ao modelo de gestão de empresa familiar.

EMPRESA FAMILIAR
A empresa familiar, como toda e qualquer empresa, é uma criação humana que tem por
ﬁnalidade a atuação econômica por meio da organização de iniciativas, de procedimentos e de
fórmulas que visam empreender uma atividade com sucesso. De acordo com levantamento
feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatísticas), mais de 90% das empresas
brasileiras são familiares.
Há mais de um tipo de empresas familiares. As principais são: tradicional, híbrida e
empresária. A Tradicional, normalmente como as empresas familiares, nascem com capital
fechado, pouca transparência administrativa e ﬁnanceira, além de muita confusão entre
domínio familiar e da empresa. A híbrida, com capital aberto, tem a família ainda no controle.
A empresária, em que a família ainda tem muita inﬂuência nas decisões, embora as ações já
estejam no controle do mercado (LETHBRIDGE, 1994).
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Na encomia brasileira há várias características sobre empresas familiares, pois elas são
benéﬁcas e sustentam o tecido econômico do Brasil, nos quais elas são muito representativas.
Hoji (2012) retrata que “o objetivo econômico e ﬁnanceiro de uma empresa familiar é
também de longo prazo e não difere, em sua essência, do conceito aplicado em empresas que
não possuem parentes próximos”. Podemos então deﬁnir que o objetivo econômico e
ﬁnanceiro de uma empresa familiar é o planejamento ﬁnanceiro de longo prazo .
Atualmente, a visão dos estudiosos em relação às empresas familiares mudou muito.
Não devemos esquecer que em nosso país foram raros os momentos em que tivemos uma
estabilidade econômica. Quando vivíamos mergulhados em crises, desestabilidade da moeda e
alta inﬂação era muito difícil uma empresa familiar sobreviver nesse cenário de indeﬁnição.
O termo empresa familiar é empregado com conotação negativa. Em muitos casos, existe um
poder concentrado nas mãos de seu fundador; em outros, faltam aos seus dirigentes uma
adequada proﬁssionalização na condução dos negócios. Não é raro vermos empresas que vão
à falência simplesmente porque não são bem administradas. (OLIVEIRA, 1999, p. 78).

A gestão de empresas familiares
Segundo Passos (2006), a empresa familiar é marcada por ser controlada por sócios,
estes pertencentes a uma ou mais famílias. Este tipo de controle societário da organização
pertence aos seus fundadores ou seus descendentes. Tem-se também a empresa multi-familiar,
que é composta por duas ou mais famílias de diferentes origens, mesmo havendo aﬁnidade ou
complementaridade proﬁssional apresentada em sua constituição. Donnelley diz que:
Os laços de família constituem um fator, entre outros, que determina a
sucessão nos cargos administrativos: esposas ou ﬁlhos dos atuais ou antigos
dirigentes máximos encontram-se no conselho administrativo; as ações
praticadas por um membro da família reﬂetem-se na reputação da empresa,
independentemente de sua ligação na administração; a posição do parente na
ﬁrma inﬂui em sua situação na família; cada membro da família precisa
chegar a um acordo quanto às suas relações com a empresa ao determinar sua
própria carreira a seguir (DONNELLEY, 2010 , p. 6).

Gersick (1997) cita que as empresas familiares e sua cultura, em sua primeira fase de
vida, são determinadas pelos traços típicos do fundador que geralmente são tradicionalistas e
conservadores. Além disso, muitas vezes o proprietário é quem possui o conhecimento, desde
o processo produtivo até o controle ﬁnanceiro, além de tomar as decisões, executar as funções
de controladoria e deﬁnir as estratégias necessárias para os negócios. O fundador, com seus
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valores, regras práticas e suas crenças, faz parte dos alicerces básicos da empresa e interfere
nos negócios e nas decisões.
Neste contexto, observamos que o fundador da empresa pesquisada simplesmente não
quer delegar poder. Logo, surgem os problemas de proﬁssionalismo. Se não houver delegação
não há possibilidade de proﬁssionalização da empresa, pois tal situação gera um desempenho
medíocre da organização com o consequente decréscimo de sua rentabilidade e possível
transferência de proprietários ou de seu fechamento. O dilema, no entanto, é o alto número de
empreendedores que não se planejam para a sucessão e acabam acarretando mais um
problema para a organização do que propriamente um processo de sucessão.
Conforme o modelo dos três círculos de Gersick (1997), observado na ﬁgura 1, pode-se
identiﬁcar quatro setores onde se inserem os diferentes elementos de uma organização,
conforme sua classiﬁcação: setor 1 – membro da família e proprietário; setor 2 - membro da
família e também proprietário; e setores 3 e 4 – funcionários que não são proprietários e nem
membros da família.
Este modelo padrão permite adaptar e viabilizar a compreensão das empresas familiares
em três dimensões, de acordo com Gersick, nos paradigmas da propriedade, família e
empresa. Há uma dimensão separada de desenvolvimento e cada um desses subsistemas segue
uma sequência própria de estágios. Cada etapa se transforma em seu tempo e sequência
próprios. Cada um desses eixos possui seus próprios desaﬁos e dilemas.
Figura 1 - O modelo dos três círculos

Propriedade

1
2
Família

4
3

Empresa

Fonte: adaptado de Gersick et al. (1997, p. 6)

No modelo adaptado aos membros da empresa pesquisada temos a proprietária
controladora cujo principal desaﬁo está na capitalização da empresa. Em seguida vem a
sociedade com o esposo, na qual o mesmo assume o papel de líder. No terceiro círculo
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encontram-se as funcionárias que realizam a venda dos produtos, sem um planejamento
estratégico nem o uso de ferramentas de marketing. Ainda nesse terceiro subsistema tem a
ﬁnalização da venda que ocorre direto no caixa, onde a funcionária oferece as diversas
facilidades de pagamentos, além da troca, caso seja necessário.
Veriﬁcamos, no estágio inicial, que a empresa apresenta uma estrutura organizacional
informal. O principal desaﬁo do empresário é a sobrevivência da empresa, ou seja, a entrada
no mercado, o planejamento de negócios e o ﬁnanciamento, analisando constantemente a
proposição de realidade versus o sonho do próprio negócio.

Administração de conﬂitos
O termo conﬂito tem a sua etimologia no latim conﬂictos que signiﬁca desacordo,
choque. Dametto (2007, p. 65) apresenta uma visão mais moderna e moderada da expressão
conﬂito, reforçando que “atualmente, na visão interacionista, há a convicção de que o conﬂito
não é somente uma força positiva em um grupo, como também seja necessário para que seu
desempenho seja eﬁcaz.” O conﬂito, se bem administrado, pode ser utilizado como uma força
de alavancagem do desempenho das organizações.
Existem diferentes tipos de conﬂitos e a sua identiﬁcação pode auxiliar a detectar a
estratégia mais adequada para administrá-los.
Os tipos de conﬂitos variam em decorrência da forma como as pessoas se comportam
diante delas. Perceber esses comportamentos pode auxiliar na identiﬁcação da melhor
estratégia para lidar com eles:
a) Conﬂito assumido: os envolvidos reconhecem e assumem as diferenças e se
manifestam abertamente;
b) Conﬂito omitido: os envolvidos optam por fazer de conta que ele não existe,
preferindo ignorá-lo.
c) Conﬂito sentido: os envolvidos sofrem em decorrência das emoções e dos sentimentos
negativos gerados por suas diferenças. Não há diálogo aberto, os ressentimentos são
percebidos nas entrelinhas e nos sinais. Cada um acredita que sofre mais do que o
outro.
d) Conﬂito generalizado: as partes conquistam adeptos. O envolvimento de terceiros
torna o conﬂito mais amplo e complexo.
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Lidar com o conﬂito é extremamente diﬁcultoso e , quando se trata de empresa familiar,
as decisões são mais trágicas. Por isso o ideal é estabelecer estratégias de negociação para a
resolução de conﬂitos e tentar romper alguns dos estereótipos vigentes nas organizações,
considerando que essas mesmas estratégias deverão ser repetidas periodicamente.
Na realidade da empresa familiar, Kobielski (2015) fala que há 5 principais motivos que
levam aos conflitos dentro de uma empresa dessa natureza. Dentro destes motivos ele alega
que há riscos que podem causar desestruturação da empresa devido a esses conﬂitos. São eles:
a) Falta de diálogo;
b) Protecionismo;
c) Rivalidade entre irmãos;
d) Ciúmes do negócio;
e) Conﬂitos de gerações.
METODOLOGIA
Este trabalho teve como modelo principal um artigo publicado pela CONVIBRA com o
tema da gestão de uma empresa familiar no ramo de confecções. Esta pesquisa é considerada
de característica bibliográﬁca e de campo, com ﬁnalidade aplicativa, utilizando o método de
análise propositiva com abordagem qualitativa. Segundo Gil (1999), a vantagem da pesquisa
bibliográﬁca está relacionada ao fato de proporcionar ao investigador a cobertura de uma
gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.
Tem também natureza descritiva, pois relata a gestão de uma empresa familiar no ramo
de calçados; além de ser exploratória, por buscar descobrir maiores informações sobre um
determinado assunto, facilitando a compreensão do tema.
O sujeito da pesquisa será a proprietária e gestora de uma empresa do comércio varejista
de calçados, situada na cidade de Ribeirão/PE, conforme autorização e consentimento da
mesma. A exploração da pesquisa foi realizada no universo da loja e a amostra foi extraída da
entrevista com a própria gestora.

ESTUDO DE CASO
A empresa Kimodas surgiu no ano de 1992, tendo como atividade principal o comércio
varejista de confecções e calçados. A princípio, a parte física da empresa era pequena. Iniciou
suas atividades na cidade de Barreiros, expandindo seus negócios e ﬁrmando-se em outras
cidades do interior de Pernambuco. Desde sempre a empresa teve cunho familiar. O senhor
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Claudemir, juntamente com sua esposa, trabalhavam com seus irmãos e alguns funcionários.
À medida que seus ﬁlhos foram crescendo, formando suas personalidades e se atualizando
com o mundo do comércio varejista de calçados, foram sendo criados conﬂitos, pois o Sr.
Claudemir trabalha com um modelo de gestão obsoleto, e por estar no mercado há muitos
anos, ainda enxerga algumas mudanças como “desnecessárias”. Com os ﬁlhos já adultos, sua
ﬁlha, formando-se em administração, ﬁcou responsável pelo setor operacional (trabalho direto
com os funcionários), além do setor de compras. Seu ﬁlho mais novo era o responsável
ﬁnanceiro e atuava nas compras, juntamente com sua irmã.
A partir deste momento ocorreram muitas desavenças, disputa de poder por parte do pai
contra os ﬁlhos, e por diversas vezes faltava o respeito. O chefe tinha extrema necessidade de
demonstrar seu poder e precisava reaﬁrmar isso com frequência, fazendo com que seus ﬁlhos
se sentissem humilhados e desrespeitados.
Além disso, externava situações e problemas pessoais e familiares aos seus funcionários
e também fornecedores. Incomodados com a maneira como eram tratados e confrontados, no
ano de 2018 houve uma grande mudança na empresa. Com a conclusão da graduação de sua
ﬁlha mais velha, ﬁcou ainda mais difícil o relacionamento proﬁ ssional entre eles. Foi quando
ele decidiu desligá-la do grupo, deixando uma ﬁlial sob sua responsabilidade. Seu ﬁlho mais
velho entregou o cargo de diretor ﬁnanceiro e entrou para o índice dos desempregados.
Depois de muita insistência, no mês de dezembro de 2018, seu ﬁlho retornou a trabalhar com
ele, porém não mais como diretor ﬁnanceiro, e sim como supervisor. Atualmente a Kimodas
tem ﬁliais nas cidades de Escada e Palmares. A ﬁlial de Ribeirão foi desligada do grupo
comercial em maio de 2018 e em breve mudará seu nome para Edvaldo Sarmento de Gusmão
Neto Calçados – ME, com o nome fantasia Vitrine Calçados.
A partir dos relatos dos proprietários elaborou-se a seguinte estrutura organizacional
(Figura 1), a qual não se encontrava documentada ou formalizada na empresa. Vale destacar
que a empresa possui a ﬁgura de uma gestora (proprietária-controladora), muito forte, sendo
responsável pela administração e pelos processos operacionais, além de realizar as atividades
administrativas e ﬁnanceiras e, eventualmente, atender aos clientes mais importantes da
empresa.
O organograma da empresa é composto por dois proprietários: Dayana (direção
ﬁnanceira e administrativa, além de assumir o RH da empresa) e Edvaldo (diretor
operacional). Há cinco funcionárias: quatro vendedoras e uma operadora de caixa
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Figura 2 – Organograma da empresa

Diretoria
Financeira/Adm

Diretoria
Operacional

Caixa

Vendedor 1

Vendedor 2

Vendedor 3

Vendedor 4

Fonte: as autoras

De acordo com a classiﬁcação atribuída a eles, após associá-la à teoria, encontram-se
distribuídos da seguinte forma: no setor 1, como membros da família, a Dayana (proprietária)
gerencia as atividades administrativas e ﬁnanceiras; no setor 2, encontra-se seu esposo
(Edvaldo), sócio e também proprietário, que cuida da parte operacional. O setor caixa conta
com apenas uma funcionária, responsável pela ﬁnalização da venda dos produtos. Já no setor
de vendas há quatro colaboradoras que, assim como a funcionária do caixa, não são
proprietárias e nem membros da família. Elas são responsáveis pelo atendimento direto aos
clientes e pela comercialização dos produtos que a loja oferece.

A empresa no modelo dos três círculos e no modelo tridimensional
Após o diagnóstico realizado na empresa em questão, foi possível inserir a mesma no
modelo de três círculos, proposto por Gersick. Desta forma, de acordo com a classiﬁcação
proposta a eles, após assemelhar a teoria dos três círculos de Gersick (1997), comparando
com a ﬁgura 1, os membros da empresa encontram-se distribuídos da seguinte forma:
a) Setor 1: membros da família que são diretores da empresa, setor administrativo e
ﬁnanceiro;
b) Setor 2: membro da família que também é diretor e faz parte do setor operacional;
c) Setor 3: funcionários que não são proprietários nem membros da família. Incluem-se
nos setores de caixa e de vendas, isto é, a força de trabalho contratada pela gerência.

Já no que se refere à teoria demonstrada no modelo padrão de gestão, insere-se o
desenvolvimento ao longo do tempo aos três círculos, apresentando, assim, por meio deste
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modelo, como se dá o desenvolvimento da empresa familiar de forma dinâmica. Estudo que
foi desenvolvido por Gersick (1997) e foi aplicado à realidade da empresa.
Neste estágio a empresa, inicialmente, manteve a gestão nas mãos dos dois sóciosproprietários: um, controlando a parte administrativa; e o outro, operacional, que se refere
também ao comercial. Este controle, atualmente, concentra-se apenas na proprietária 1, a qual
pode ser considerada uma proprietária-controladora, por centralizar grande parte das decisões
relacionadas à empresa. Ao demonstrar também uma força psicológica dentro de sua família,
a gestora desenvolveu um ambiente paternalista, tratando a empresa como uma família,
buscando a harmonia e o comprometimento de todos os seus membros.
Vale ressaltar que as empresas familiares, de forma geral, buscam adequar-se ao tipo de
ambiente em que estão inseridas ao longo de toda a sua trajetória de vida. A cada fase da vida
empresarial elas vivenciam momentos particulares e característicos de cada etapa como o
nascimento, crescimento, desenvolvimento ou envelhecimento.
Além de buscar o equilíbrio entre as ﬁnanças da família e da empresa, a diretora evita
retiradas que prejudiquem a saúde ﬁnanceira da instituição. Ela estabelece a possibilidade de
reinvestimentos de capital e de continuidade, além de apresentar algumas características de
empresa madura, por ser uma marca com tradição na região e ter uma base de clientes estável.
Tendo em vista o objetivo de postergar a estabilidade das vendas e o declínio do ﬂuxo
de caixa na margem da empresa, a diretora 1, constantemente, investe em novas linhas de
calçados e em produtos diferenciados para atender aos novos mercados e desejos de seus
clientes, evitando adentrar no estágio de declínio.

A proﬁssionalização da empres a
Na empresa estudada a proﬁssionalização já está sendo aplicada. A diretora 1 formou-se
em Administração de Empresas, trazendo uma visão mais ampla de gestão proﬁssional para a
organização. Durante sua trajetória universitária ela pôde tirar dúvidas com os professores e
passou a empregar técnicas administrativas, buscando implementar ferramentas mais
modernas e eﬁcazes de gestão, preocupando-se em expandir sua rede de calçados fora da
cidade.
De acordo com Bernhoeft (1999), “proﬁssionalizar-se” possui várias conotações. Tem
seu início por uma postura dos próprios empresários que precisam entender quais são os
riscos decorrentes de um processo de crescimento desordenado. Muitas empresas brasileiras
têm desaparecido, depois de um rápido crescimento, porque não estabeleceram claramente sua
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vocação, o que permitirá ﬁxar os limites do seu crescimento que não viesse comprometer sua
sobrevivência e seu futuro.
Portanto, é essencial a proﬁssionalização daqueles que deverão comandar os negócios.
Eles precisam entender que o negócio familiar tem suas próprias características. E este
preparo somente poderá ser feito no dia a dia dentro da empresa. Os diretores devem estar
atentos aos fatores a considerar para que tenham sucesso no desaﬁo de dirigir um processo de
transição tão delicado quanto é a proﬁssionalização da empresa familiar.

As relações entre família e empresa
Desde que a família foi incluída no âmbito proﬁssional não houve mais diferença entre
as relações. Tudo sempre se tratava de trabalho. O Sr. Claudemir sempre tratou os ﬁlhos
como funcionários e, na maioria das vezes, esquecia que ali também tinha um vínculo entre
pai e ﬁlho.
Tudo envolvia trabalho. Não havia atividades em família, lazer, momentos de
descontração. O trabalho sempre acabava participando ou interferindo em tudo. A maioria das
viagens só eram feitas a trabalho. As poucas que aconteceram, quando não eram viagens de
negócios, tinham alguma ligação com a empresa ou qualquer outra coisa para atrapalhar.
A hierarquia foi outro ponto que atrapalhou bastante essa relação. Na vida adulta, ao
invés de os ﬁlhos tornarem-se aliados, foram vistos como ameaças. Brigas constantes por
demonstração de poder eram presenciadas por clientes e funcionários, até que um dos ﬁlhos
entrou em comum acordo e assumiu a gestão da ﬁlial menor.

Desaﬁos e superação da empresa
Alguns pontos positivos merecem destaque nesta relação: regalia com horários
ﬂexíveis, salários mais altos que a média, transporte próprio, além do grande aprendizado no
dia a dia. Os horários ﬂexíveis também eram um ponto negativo, tendo em vista que não
havia horário de almoço e muitas vezes era necessário ir muito além do expediente. Em
relação aos funcionários, também podemos destacar pontos positivos e negativos. Alguns
sempre agiam de acordo com as ordens dos ﬁlhos, não desprezando a ordem suprema do pai.
Outros iam além da hierarquia e não davam o respeito necessário aos ﬁlhos, muitas vezes
descumprindo as ordens dos mesmos. Em se tratando de ordens, acredita-se que o principal
ponto negativo é uma ordem contrária em cima de outra ordem passada em momento anterior.
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Além da extrema falta de respeito era retirada a moral e a autoridade do outro, fazendo
com que, algumas vezes, os ﬁlhos fossem motivo de chacota ou piada. O maior desaﬁo foi,
sem dúvida, quando houve a descoligação de uma das ﬁliais do grupo empresarial.
A partir desse modelo organizacional e da gestão que se mostra na empresa estudada,
pode-se identiﬁcar que ela passa por alguns dilemas que são comuns na maioria das empresas
familiares. De qualquer forma, o processo depende de múltiplos interesses e capacidades, os
quais decorrem da forma como a sucessão foi (ou não) planejada e como se organizou a
estrutura interna da empresa para promover a mudança desejada. Assim, diferentes opções se
apresentam e cada uma delas traz os valores e os interesses peculiares ao momento.
Apesar disso, ambos têm a consciência de que alterar total e bruscamente a forma de
gestão e implantá-la sem um planejamento não é o melhor caminho, podendo trazer muito
mais prejuízos do que benefícios à empresa.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Neste tópico serão apresentados os resultados da entrevista realizada com a gestão da
empresa de comercio de calçados, situada em Ribeirão/PE. Segundo a gestora, os problemas
da empresa acabaram se tornando problemas pessoais, dificultando o andamento do
empreendimento, pois ocorreram muitas desavenças, disputa de poder por parte do pai contra
os ﬁlhos e por diversas vezes a falta de respeito. O chefe tinha extrema necessidade de
demonstrar seu poder e precisava reaﬁrmar aquilo com frequência, fazendo com que seus
ﬁlhos se sentissem humilhados.
Essa questão é um problema comum às empresas familiares. Pacheco (2017) deixa bem
claro que o gestor deve tratar os colabores de forma igual, sendo eles familiares ou não. Não
se deve favorecer a ninguém e os procedimentos administrativos devem ser aplicados a todos
para o bem da organização. Deve-se ressaltar a importância de dominar as emoções. É preciso
entender a importância de separar a empresa da família para manter um ambiente
organizacional saudável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresentou os resultados de um estudo de caso realizado na empresa Edvaldo
Sarmento de Gusmão Neto Calçados – ME, de nome fantasia “Kimodas”, sediada em
Ribeirão – PE, o qual abordou as diﬁculdades na gestão de uma empresa familiar do setor
varejistas de calçados. O objetivo desta pesquisa foi identiﬁcar as diﬁculdades encontradas na
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gestão pela diretora 1. Foi realizado o diagnóstico organizacional da empresa, através de uma
entrevista com a mesma, a qual apontou a existência de algumas falhas na gestão antiga e
como ela se adapta na gestão atual.
Através de um conjunto de procedimentos administrativos, tais como planejamento
estratégico, análise e controle das atividades, chegamos a um entendimento por meio das
informações coletadas. De acordo com a literatura e relatos iniciais sobre a gestão do Sr.
Claudemir, o primeiro fundador, constatamos alguns erros na direção da empresa. O gestor
possuía atitudes inadequadas e enxergava o fato de trabalhar com familiares como uma
desvantagem, pois ele considera mais difícil aplicar regras e procedimentos a estes. Diante do
exposto, sugere-se estabelecer uma relação proﬁssional com familiares e deixar bem claro que
a empresa é um fator e a família é outro. Com esse problema já existente, observamos que o
retorno mais eﬁcaz poderia ser realizado por meio de um regulamento interno para realizar
reuniões periódicas, reajustando as questões não resolvidas e acatando opiniões e ideias de
melhorias por parte dos funcionários. Foi preciso deixar bem claro que todos os funcionários
são iguais, independente do grau de parentesco, e que os procedimentos administrativos serão
aplicados a todos, de forma igual, inclusive para que a empresa esteja de acordo com as regras
do Ministério do Trabalho e do sindicato que a rege. Outro ponto analisado foi a falta de
controle na separação entre as ﬁnanças empresariais e pessoais. Este é um erro muito comum
que a maioria das empresas familiares não consegue administrar. O desfecho disso é o
descontrole ﬁnanceiro, o que provoca diﬁculdades em analisar lucros ou prejuízos, alterando
os resultados do exercício. Esse fato é tão sério que pode até levar uma empresa à falência.
Ainda em relação à antiga gestão, notamos a diﬁculdade em se adaptar às mudanças e,
principalmente, à tecnologia, pois todos os processos eram realizados manualmente. Com a
nova gestão isso ﬁcou no passado. Foram implantados sistemas de estoque e controles
ﬁnanceiros para todos os setores da empresa, proporcionando mais segurança e agilidade nos
processos. Também foi criada uma rede social com divulgação dos produtos, além do contato
direto com a empresa. Isso a aproximará mais de seus clientes, fazendo com que o
consumidor tenha mais conﬁança e credibilidade, trazendo retorno no crescimento das vendas
e aumentando a ﬁdelização.
Os resultados da pesquisa mostraram que a atual gestora utiliza suas experiências de
trabalho anteriores para gerir a atual, agregando mais aos seus processos e a sua gestão
empresarial, apresentando um ágil gerenciamento na medida em que administra os conﬂitos
de forma apropriada. Seus resultados nem sempre são satisfatórios, mas com todo o
conhecimento adquirido na convivência, trabalhando com seu pai e na caminhada
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universitária, ela já institui metas e planejamento estratégico para lidar com as questões
emocionais e ﬁnanceiras da família dentro da empresa. No momento atual a empresa é
considerada nova no mercado, mas o sobrenome da família tem grande reconhecimento na
região onde atua.
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Apêndice A – Entrevista

A coleta de dados foi realizada através de entrevista com a gestora Dayana, envolvida
direta na questão sucessória, utilizando-se o método de observação clínica, diretamente no
campo de trabalho.

P: De modo geral, quais foram as principais mudanças e atitudes tomadas pela nova
gestão?

R: Quando eu assumi a empresa dada pelo meu pai, tive toda aquela euforia, principalmente
de poder gerir, única e exclusivamente, do meu jeito. Recém-formada em Administração,
queria pôr em prática aquilo que tinha aprendido na teoria. Mas não é dessa maneira que as
coisas acontecem. Minha primeira barreira foi sem dúvidas o CNPJ. Em meu nome eu tinha
um CNPJ antigo, utilizado ainda pelo meu pai, e que eu solicitei a troca de endereço das
razões. Pedi minha razão para o meu endereço (Ribeirão) e mandei o CNPJ dele para a loja
dele (Barreiros). Tudo isso precisa de autorização na JUCEPE. Levei cerca de 180 dias para
conseguir isso. Mas no decorrer dos primeiros 60 dias procurei outro contador. Prontamente
ele me sugeriu abrir uma nova razão social, pois, além de herdar o tempo do CNPJ (algo em
torno de 13 anos), eu também poderia herdar dívidas e problemas ﬁscais. Em 20 dias eu já
tinha uma nova razão social. Era ali que de fato comecei a escrever minha história, e onde,
também, sofreria as consequências de uma empresa familiar. Tudo meu era associado ao meu
pai. Comerciante antigo, conhecido por vários fornecedores. Levei cerca de 6 meses até os
mesmos começarem a entender que a partir de certo momento eu estava caminhando com
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minhas próprias pernas. Caminhada árdua, por sinal. Após o problema com o CNPJ, tive um
problema ainda maior o qual enfrento até os dias atuais: funcionários. Acontece que a
empresa foi herdada de boca. Não há documentação legal que informe qualquer alteração ou
responsabilidade da empresa anterior. Em outras palavras, aconteceu a chamada sucessão
empresarial.

P: Quais as principais diﬁculdades de uma nova gestão?

R: Minha empresa ﬁcou responsável por tempos e direitos trabalhistas de pelo menos 4
funcionárias. Tive de arcar com despesas de FGTS e tempo de trabalho. Comecei com tudo
pronto, mas sem crédito. O ramo de calçados é um ramo de moda. Os produtos têm alto giro e
as tendências mudam rapidamente. Logo, a mercadoria que você tem de 6 meses atrás já não
vai agradar seu cliente com 1 mês à frente. Até porque as estações também mudam e as
necessidades são divergentes. Em época de calor, é preferível algo mais fresco, mais leve. Em
épocas chuvosas, calçados fechados. Também adquiri uma vasta carteira de clientes, dos quais
a maioria eu já conhecia, pois, antes de ser a proprietária, trabalhei por 4 anos naquele lugar.
Mas, diante dessas diﬁculdades iniciais, tive diﬁculdades ainda mais complexas. Com a
empresa recém-aberta, não é possível conseguir crédito em lugar algum. Bancos, prazos de
fornecedores, tudo tem que ser antecipado. E os impostos que são recolhidos são antecipados
também.
Nos últimos meses aprendi o que não aprendi em 4 anos de faculdade, nem em 10 anos
trabalhando na área. Quando se há o domínio de uma área é descomplicado o desenrolar do
trabalho. Porém, quando você tem que gerir uma empresa e todas as áreas são de sua
responsabilidade, só é possível aprender com a prática. E nessa prática, sem sombra de
dúvidas, há muitos erros. Seis meses de empresa, sem crédito e sem fundo de emergência.
Ainda há muito o que aprender. No interior, o crediário da casa é algo muito comum. E essa
modalidade é responsável por cerca de 60% a 70% do nosso faturamento. Há clientes bons,
clientes ﬁéis, mas sofremos bastante com a inadimplência. Logo, as compras à vista se
tornavam vendas a prazo para recebimento com até 180 dias. Porém, em cidade pequena, que
sobrevive quase que exclusivamente de prefeitura e comércio, o atraso no pagamento dessas
pessoas nos afeta diretamente, pois elas deixam de pagar e nós deixamos de receber, o que
gera atrasos nos salários dos nossos funcionários, que também atrasam suas contas pessoais.
Resumindo: é um ciclo vicioso onde todos saem prejudicados.
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P: Paradigmas de uma empresa familiar?

R: Apesar de ter herdado a empresa e não fazer mais parte do grupo empresarial do meu pai,
minha empresa não deixou de ser familiar. Atualmente trabalho junto com meu esposo, que
nunca trabalhou em comércio e não tinha ideia das diﬁculdades diárias que comerciantes
passam. Pagamentos, falta de movimento, atraso nos pagamentos. Tudo contribui para a falta
de dinheiro em casa. O que também contribui para conﬂitos maiores, pois não estamos mais
lidando com relação de pai e ﬁlho, mas sim, matrimonial. E quando um têm vivência e o
outro que não tem não aceita essa experiência, ﬁca quase que impossível o convívio. É
necessário muito jogo de cintura para que os problemas do trabalho não afetem o casamento.
Porém, mesmo com todas essas diﬁculdades e estresse, eu não voltaria a trabalhar com
o meu pai. O ambiente dele é tóxico. Atualmente a empresa está passando por muitos
problemas ﬁnanceiros, os quais estamos recuperando gradativamente, mas nada se compara a
trabalhar em um local onde há muitos conﬂitos e discussões diárias.
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GESTÃO DO CONHECIMENTO E SUAS TRANSFORMAÇÕES EM UMA
ABORDAGEM ESTRATÉGICA
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RESUMO
Este artigo propõe apresentar o processo de transformação do conhecimento e suas
conversões para criação de novos conhecimentos, sendo este estudo fundamentado no modelo
“Espiral do Conhecimento” de Nonaka e Takeuchi (2008). O texto aborda os conceitos
básicos de conhecimento, suas dimensões, as conversões entre eles e sua propagação em todo
o ambiente corporativo, bem como o fortalecimento do capital intelectual para o processo de
inovação organizacional, sua incorporação aos processos estratégicos e aumento da vantagem
competitiva frente ao mercado. Este trabalho propõe ainda uma discussão a respeito da gestão
do conhecimento, uma vez que vem sendo um fator exponencialmente necessário à
sobrevivência das organizações, disponível internamente, mas que muitas não sabem onde
nem como usá-la no alcance e na maximização de resultados, inclusive econômicos. Portanto,
este tema é necessário a toda organização que deseja seguir no mercado com excelência e
destaque para que possa saber como administrar, mapear, incorporar à sua cultura
organizacional e traçar estratégias inovadoras para o sucesso.
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Organização. Conversão do conhecimento.
Espiral do Conhecimento.
Data de submissão: 06/08/2019
Data de aprovação: 20/09/2019

INTRODUÇÃO
Diariamente nos deparamos com grandes empresas se destacando entre seus
concorrentes, mesmo estes oferecendo ao cliente um produto ou serviço muitas vezes bem
semelhantes. Mas o que faz com que a empresa A seja bem mais competitiva que a sua
concorrente B? Pois bem, a realidade atual é que as empresas estão cada vez mais inovadoras
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e fomentando a ideia de aprendizagem corporativa e transformação do conhecimento como
fortalecimento de suas competências dentro e fora da organização.
Notoriamente, sabemos que o maior bem que uma empresa pode ter, de fato, são as
pessoas que ali trabalham e desenvolvem suas expertises para a execução de suas tarefas. A
questão é que estas pessoas trazem consigo uma bagagem de conhecimentos que adquiriram
durante toda sua vida em conjunto com suas experiências proﬁssionais. Logo, saber como
administrar

estes

conhecimentos

pessoais

e

transformá-los

em

consonância

aos

conhecimentos organizacionais é de suma importância para que a empresa tenha resultados
extraordinários.
Diante do exposto, é imprescindível falar que o conhecimento organizacional é um
ativo intangível da empresa e como tal é difícil de ser mensurado e/ou copiado por seus
concorrentes, ao passo de que se bem utilizado pode enaltecer o desempenho da organização e
de seus colaboradores. Além disso, podemos dizer que o conhecimento é um ativo que se
multiplica ao ser adquirido, disseminado e aplicado no dia a dia, e é por este motivo que
devemos difundir cada vez mais a ideia da gestão do conhecimento, tema central do presente
artigo.
No decorrer deste estudo nos enveredamos em alguns conceitos básicos para o total
entendimento e detalhamento do que vem a ser o conhecimento organizacional em uma
Gestão do Conhecimento (GC). Trabalharemos a formação do conhecimento partindo dos
conceitos básicos de dados e informações, mostrando como podemos transformar o que temos
em conhecimento organizacional, explorando os conhecimentos tácitos e explícitos.
Abordaremos ainda, com base nos estudos de Nonaka e Takeuchi (2008), a Espiral do
Conhecimento: um método de transformação de conhecimento tácito-explícito, explícitoexplícito, explícito-tácito; tácito-tácito. Desta forma, o principal viés deste método é a
internalização do conhecimento e a articulação entre os colaboradores para então tornar a
organização uma “incubadora de conhecimentos”.

CONCEITOS BÁSICOS
Para que possamos compreender de forma mais eﬁcaz a gestão do conhecimento e
seus processos, serão apresentados abaixo alguns conceitos importantes.

Dados
De uma forma bem direta e mais popular, dados são registros de fatos que
efetivamente ocorrem na organização, podendo ou não seguir uma ordem. Segundo Abreu e
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Rezende (2003), são registros soltos, aleatórios, sem qualquer análise, sendo este um
componente da informação. Outro conceito bastante utilizado é apresentado por Davenport e
Prusak (1998, p. 2): “Dados são um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a
eventos”.
Esses dados geralmente são registrados em plataformas tecnológicas, para que todos
na organização tenham acesso, podendo ser um sistema especíﬁco, uma plataforma virtual,
pastas compartilhadas e outros, em sua maioria eletrônicos.

Informações
Quando há uma estruturação destes dados, de forma a torná-los compreensíveis e com
um maior signiﬁcado dentro de um encadeamento de ideias, é gerada a informação. Em outras
palavras, a informação pode ser considerada o processo de organização de dados aleatórios
para assimilação em um amplo contexto.
Muitas pessoas tendem a igualar os termos informação e conhecimento, no entanto,
embora estejam diretamente ligados, não são a mesma coisa. A informação, podemos dizer, é
a base para a construção do conhecimento. Como diz Euclides Neto (2011, p. 2) “A
informação é um conjunto de dados preparados para transmitir alguma ideia, mudar o modo
de pensar, convencer a tomar determinada ação.”.

Conhecimento
Já o conhecimento, podemos dizer que é o alinhamento e conexão destas informações
em conformidade com as experiências, crenças e valores do indivíduo diante de um
determinado ambiente ou situação, ou como aﬁrma Davenport e Prusak (1998), é a
informação contextualizada, com signiﬁcado e interpretada.
Rossetti et al (2008, p. 62) declaram que “o conhecimento é gerado a partir da
informação, por meio da aplicação de modelos mentais e processos de aprendizagem das
pessoas”, ou seja, faz parte da essência de cada pessoa em suas vivências e valores. Deste
modo, é fundamental ter uma boa gestão para que possa ser utilizado como uma ferramenta
estratégica para tomada de decisões.
Diante de muitas considerações e deﬁnições abordadas por diversos autores, o
conhecimento está subdividido ou classiﬁcado em duas partes: o conhecimento tácito e o
conhecimento explícito.
O conhecimento tácito, também conhecido como conhecimento prático, é aquele que
nasce das experiências de vida e intuições da pessoa, como por exemplo, o fato de uma
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cozinheira que nunca cursou aulas de gastronomia saber o tempo de cozimento de um
alimento e/ou preparos.
Matias-Pereira (2011, p. 45), a respeito do conhecimento tácito, declara:
Difícil de ser articulado na linguagem formal, é aceito como um tipo de
conhecimento mais importante. É o conhecimento pessoal incorporado à
experiência individual e envolve fatores intangíveis, como por exemplo,
crenças pessoais, perspectivas, sistemas de valor, insights, intuições,
emoções, habilidades. É considerado como uma fonte importante de
competitividade entre as organizações. Só pode ser avaliado por meio da
ação.

Por ser mais intrínseco ao indivíduo, mais subjetivo, torna-se difícil de formalizar e,
algumas vezes, interfere signiﬁcativamente em seu compartilhamento. Nonaka e Takeuchi
(2008, p. 19) declaram que “o conhecimento tácito está profundamente enraizado nas ações e
na experiência corporal do indivíduo, assim como nas ideias, valores ou emoções que ele
incorpora”.
Os mesmos autores aﬁrmam que podemos identiﬁcar duas dimensões no
conhecimento tácito, sendo uma mais técnica, abrangendo aptidões um tanto informais, e uma
segunda dimensão que seria a cognitiva, baseando-se nas crenças e modelos mentais da
pessoa.
Por estar mais voltado às práticas/ações é considerado um importante fator
competitivo no meio organizacional, uma vez que fomenta diversos tipos de ideias em seu
processo de interação. Cria-se, assim, um regime de inovação e dinamismo, trazendo para o
debate e tomada de decisões diferentes perspectivas sobre um determinado assunto,
aumentando, portanto, o valor do capital intelectual na organização.
Diferente do conhecimento tácito, o conhecimento explícito é facilmente
formalizado, “inclusive em aﬁrmações gramaticais, expressões matemáticas, especiﬁcações,
manuais etc., facilmente transmitido, sistematizado e comunicado”. (MATIAS -PEREIRA,
2011, p. 45).
Sobre o conhecimento explícito, Nonaka e Takeuchi (2008, p. 19) aﬁrmam que:
O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, números ou sons, e
compartilhado na forma de dados, fórmulas cientíﬁcas, recursos visuais, ﬁtas
de áudio, especiﬁcações de produtos ou manuais. O conhecimento explícito
pode ser rapidamente transmitido aos indivíduos, formal e sistematicamente.

Este formato de conhecimento pode ser facilmente codiﬁcado, transferível em textos,
planilhas, apresentações, deste modo comumente armazenado em um banco de dados e outros
meios físicos ou eletrônicos (SILVA , 2004).
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Vale ressaltar que não se trata de ser um ou outro - conhecimento tácito ou explícito -,
pois ambos são essenciais e é a partir deste entendimento que as organizações começam a
introduzir um processo de criação do conhecimento, convertendo o tácito em palavras e
números, auxiliando ainda na tomada de decisões futuras (NETO, 2011).

A CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO COM O MODELO SECI
A criação do conhecimento surge a partir das seguintes interações de conhecimentos:
tácito-explícito, explícito-explícito, explícito-tácito e tácito-tácito, como abordado por Nonaka
e Takeuchi (2008) em seu “Modelo SECI”, também conhecido como “Espiral do
Conhecimento”. Este processo dinâmico é baseado na combinação dos dois formatos de
conhecimento e sua aplicação nas rotinas diárias da organização.
O modelo de criação do conhecimento (SECI) formulado pelos autores evidencia
quatro processos, formando um ciclo ou espiral de conversão de conhecimento, sendo elas:
Socialização, Externalização, Combinação e Internalização. Neste processo é possível ampliar
o conhecimento organizacional com maior qualidade e quantidade, tanto a nível individual
como em grupo, engajando toda a organização.
Abaixo temos uma ilustração do processo para facilitar a compreensão de cada
conversão:
Figura 1 – Modelo SECI

É importante salientar que as conversões neste processo podem ocorrer de forma
simultânea ou uma por vez, a depender de como for estruturado os métodos pelo grupo.
Abaixo vamos explorar um pouco mais destas etapas.
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Socialização
Este processo parte do princípio da interação entre pessoas, podendo compartilhar o
conhecimento tácito de alguém para unir ao de outro. Nesta etapa é possível difundir o
conhecimento tácito para a criação de um novo conhecimento tácito, em um outro indivíduo.
Isso pode ser feito através de um diálogo sobre experiências anteriores ou um bate-papo, por
exemplo. Nas organizações podemos utilizar a técnica de brainstorming, trabalhos em equipe,
mentoring e outras técnicas que podem ser utilizadas para fazer com que o conhecimento de
um indivíduo chegue ao outro.
Um exemplo muito comum é quando há uma contratação para um determinado setor e
o novo colaborador é instruído a acompanhar e ser acompanhado por outro colaborador que
tem mais tempo de empresa, para que este possa ensinar as demandas e rotinas do dia a dia,
orientando-o de acordo com sua experiência e vivência naquele ambiente de trabalho,
exercendo uma espécie de tutoria supervisionada.

Externalização
Neste processo temos a transformação do conhecimento tácito em conhecimento
explícito. Esta etapa ocorre quando o indivíduo utiliza suas experiências, vivências e ideias
para elaborar regras, manuais, textos ou ainda através de metáforas e reﬂexão.
Nonaka e Takeuchi (2008, p. 64) aﬁrmam que esta etapa é comumente ignorada por
algumas teorias da administração, o que se torna ainda mais difícil sua aplicação nas
organizações de hoje em dia. No entanto, é o processo essencial para o fortalecimento e
criação de novos conceitos explícitos advindos de um conhecimento tácito. Os autores
revelam ainda que esta conversão pode ocorrer “no uso sequencial da metáfora, analogia e
modelo”.
Utilizando-se de metáforas o indivíduo é capaz de explicar e entender algo além do
que foi apresentado, seja por meio de símbolos, comparações ou ainda por trazer algo que não
é tão comum para uma linguagem de fácil compreensão, dando-lhe uma nova interpretação e
agregando um novo conceito que pode ser remodelado.
Neto (2011) sintetiza que neste processo o conhecimento tácito torna-se explícito ou
estruturado em conceitos, com base em ilustrações e comparações que são codiﬁcados em
uma linguagem, que na maioria das vezes é a escrita, ou por meio audiovisual como vídeos e
conferências, facilitando ainda mais o compartilhamento do conhecimento.
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Combinação
Já no processo de combinação há uma sistematização e processamento de um banco de
informações, combinando diferentes conhecimentos já registrados pela organização aos
conhecimentos explícitos de um indivíduo para a formulação de um novo conceito explícito.
Nonaka e Takeuchi (2008) aﬁrmam que uma organização não é capaz de gerar
conhecimento sozinha. Ela dependerá dos indivíduos para que isso aconteça. Logo, é
extremamente necessário que a organização incentive e implante uma cultura de inovação e
fortalecimento da participação ativa de seus colaboradores na criação e compartilhamento de
seus conhecimentos.
Frota e Pantoja (2008, p. 5) reiteram que “esse modo de conversão do conhecimento
envolve a combinação de conjuntos diferentes de conhecimento explícito” e que “a
reconﬁguração das informações existentes através da classiﬁcação, do acréscimo da
combinação e da categorização do conhecimento explícito (como realizado em banco de
dados de computadores) pode levar a novos conhecimentos”.

Internalização
Enquanto no processo de combinação a conversão acontece de indivíduo para a
organização, na internalização ocorre o processo inverso. O indivíduo cria ou amplia seu
conhecimento tácito através da aprendizagem corporativa explícita, utilizando registros
internos, leitura e análise de documentos e manuais.
Neste processo o indivíduo transforma o conhecimento explícito em conhecimento
tácito através de suas interpretações pessoais, do link com suas vivências e ainda por meio de
práticas. Logo, podemos observar uma relação muito direta de que o indivíduo aprende
fazendo, ressaltando ainda que estas experiências devem ser documentadas de alguma forma
para que outros indivíduos tenham acesso, tornando um conhecimento compartilhado com
toda a organização, a ponto de ser internalizado em sua cultura.
Neto (2011, p. 3) cita que “o conhecimento é incorporado em forma de modelos
mentais ou habilidades e experiências adquiridas, oriundos das outras três formas de interação
e conversão do conhecimento tácito e o explícito”, enfatizando assim a importância de cada
etapa do processo de criação do conhecimento apresentado pela espiral de Nonaka e Takeuchi
(2008).
Este modelo é conhecido como espiral, pois sempre há uma continuidade dos seus
processos em uma proporção sempre maior à medida que for sendo realizado. Começa no
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âmbito individual, transcorrendo para o nível organizacional em seus diversos departamentos
e processos.

A GESTÃO DO CONHECIMENTO
Tendo como base todo esse processo da Espiral do Conhecimento (SECI), ﬁca mais
transparente para a organização identificar quais conhecimentos são essenciais para seu
planejamento estratégico e com isso formular um modelo técnico para gerenciamento deste
ativo criando, transformando, replicando e fazendo-o circular por toda a organização
(MATIAS -PEREIRA, 2011).
Podemos então entender esse método como Gestão do Conhecimento (GC), uma vez
que a organização passa a ter ciência de todo o conhecimento que tem e consegue administrálo da melhor forma em suas estratégias empresariais, desde sua atuação no mercado e seus
concorrentes à tomada de decisão e resultados gerados a partir dele.
O processo na Gestão do Conhecimento deve ser compartilhado entre todos os
colaboradores, interligando todas as áreas da organização para que assim seja possível
identiﬁcar o conhecimento existente de todos os tipos, oportunizando novos ativos e ainda
garantindo outras oportunidades (ROSSETTI et al, 2008).
Desta forma, é possível garantir que esses fundamentos estejam tão alinhados que
passem a funcionar de forma orgânica nas pessoas, enraizando em suas essências,
assegurando a continuidade e manutenção deste ativo, por sua vez conferindo à organização
uma forte vantagem competitiva de difícil reprodução por seus concorrentes. Logo, as
organizações precisam estar bem fundamentadas no processo de criação e compartilhamento
do conhecimento, realizando e incentivando a ﬂuidez de todos os processos de conversão
como vimos anteriormente.
Sabemos que as organizações possuem bastante conhecimento interno e que este
muitas vezes não é bem trabalhado ou propagado e que, além destes conhecimentos internos,
cada indivíduo traz em si tantos outros que podem ser somados. Portanto, é extremamente
necessária a implantação da Gestão do Conhecimento para que a organização consiga mapear
o conhecimento disponível e assim possa administrá-lo juntamente ao plano estratégico.
A respeito destes mapas de conhecimentos, Silva (2002, p. 149) defende que “pode ser
feito utilizando-se questionários para perguntar aos empregados quais conhecimentos eles têm
e onde obtêm os conhecimentos necessários para realizar seu trabalho.” Com isso, é possível
gerar um catálogo de especiﬁcações importantes que possa ser utilizado posteriormente por
outras pessoas na organização. Entre outros meios para mapear este conhecimento podemos
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destacar os trabalhos em equipe, o networking, brainstorming e a técnica conhecida como
benchmark.
No entanto, para que a Gestão do Conhecimento venha a gerar resultados práticos na
organização, é crucial o engajamento de toda gestão administrativa no tocante ao
“desenvolvimento estratégico organizacional, investimentos em infraestrutura tecnológica,
fortalecimento da cultura organizacional e estímulos permanentes ao compartilhamento do
conhecimento.” (MATIAS -PEREIRA, 2011, p. 44).
Há, portanto, uma necessidade de transformação ou, como muitos autores falam,
“criação de novos modelos organizacionais”. As organizações precisam repensar suas
estruturas, modelos de gestão e seus processos internos no que diz respeito aos processos de
criação, transformação, renovação do conhecimento, fomentando o potencial de seu capital
intelectual, sendo este ponto um dos maiores desaﬁos da GC, segundo alguns autores.
Matias-Pereira (2001, p. 48) declara que:
O capital intelectual pode ser entendido como a soma do conhecimento de
todos em uma organização, o que lhe proporciona vantagens competitivas; é
a capacidade mental coletiva, a capacidade de criar continuamente e
proporcionar valor de qualidade superior.

É indiscutível o fato de que as tecnologias atuais facilitam e contribuem para o
processo de partilha do conhecimento e por sua vez a gestão, pois reúnem, armazenam,
codiﬁcam, relacionam e gerenciam de forma digital parte do conhecimento, tornando-o
disponível para diversas pessoas, independente de onde estão. Por exemplo, hoje, estabelecer
padrões de processos em todas as unidades de uma empresa é bem mais prático e rápido que
se comparado há séculos atrás, pelo crescente uso destas tecnologias voltadas à aprendizagem
organizacional como as intranets e outras.
Vale ressaltar que a Gestão do Conhecimento não foca apenas em pessoas ou
tecnologias. Para a empresa garantir boas vantagens competitivas e obter resultados
econômicos signiﬁcativos é imprescindível a interação entre as pessoas que a compõem, as
tecnologias disponíveis e as técnicas usadas nas rotinas, além de tornar o clima organizacional
propício à aprendizagem coletiva. Frota e Pantoja (2008) aﬁrmam que estas interações são
fundamentais para que a Gestão do Conhecimento possa gerar valor à organização.
Portanto, cabe à organização que almeja destacar-se no mercado e agregar valor a sua
marca, por meio da Gestão do Conhecimento, os seguintes aspectos:
● A conciliação das aptidões, capacidades e habilidades individuais dos colaboradores
aos conhecimentos da organização;
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● Instaurar em sua cultura organizacional o hábito de condutas de aprendizagem,
compartilhamento do conhecimento, processos de socialização entre diferentes
pessoas e setores;
● Valorização do capital intelectual e conversão dos conhecimentos individuais, grupais
e organizacionais;
● Incentivar o processo de aprendizagem organizacional e a promoção da aplicabilidade
e potencialização do conhecimento etc.

Diante destas diretrizes a organização adquire a capacidade de “aprender a aprender”,
em sinergia entre todos que a compõe. Desta forma, transforma sua estrutura organizacional
em uma estrutura propícia à inovação e criatividade. Frota e Pantoja (2008) complementam
que esta estrutura deve vir acompanhada por um “suporte sociotécnico” que compreenda
desde a gerência a toda organização e que estimule a evolução dos processos de gestão do
conhecimento para sua “memória organizacional”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nesta revisão de literatura, foram evidenciados os processos de
gerenciamento do conhecimento, desde sua conceituação básica até suas conversões e
aplicabilidade nos ambientes organizacionais, mostrando meios pelos quais as organizações
podem promover o desenvolvimento organizacional através do desenvolvimento do capital
intelectual, valorizando seus conhecimentos internos e o potencial de seus colaboradores.
Diante dos estudos de Nonaka e Takeuchi (2008), foram exploradas as diversas formas
de conversão do conhecimento, perpassando o conhecimento individual, o conhecimento de
grupos, da organização e todo o processo de criação do conhecimento organizacional.
É necessário enfatizar que Gestão do Conhecimento não é gestão da informação e que
vai além do simples compartilhamento do conhecimento organizacional. Na verdade, é um
conjunto de práticas e estímulos ao engajamento de líderes quanto ao compartilhamento,
armazenamento e a proteção do conhecimento, alinhados claramente aos objetivos do
negócio, seu planejamento estratégico e ainda é possível ver que a Gestão do Conhecimento
pode ocorrer de forma simples e orgânica.
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RESUMO
A Língua Brasileira de Sinais é o caminho natural pelo qual a criança surda pode desenvolver
processos dialógicos efetivos. Torna-se necessário, assim, oferecer-lhes oportunidade de
aprendizagem o mais cedo possível. Os surdos têm direito a uma educação bilíngue que
priorize a língua de sinais como sua língua natural e primeira língua, bem como o aprendizado
da língua portuguesa, como segunda língua. É importante compreender como os currículos
para a formação docente têm orientado e regulamentado a aprendizagem de Libras para estes
futuros proﬁssionais. O objetivo deste trabalho é analisar propostas de formação para o
proﬁssional da Pedagogia, contidas no currículo nacional e local, buscando compreender as
orientações quanto ao trabalho a ser desenvolvido com estudantes surdos.
Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais. Formação docente. Crianças surdas.

Data de submissão: 11/10/2019
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INTRODUÇÃO
A elaboração deste artigo partiu de reﬂexões sobre questões relativas à área da surdez,
especialmente na formação docente em Pedagogia. A criança com necessidades especiais,
segundo o Decreto 45.415/04, tem o direito de cursar uma escola, seja ela regular ou especial.
Ainda existe o preconceito contra os surdos, seja de caráter linguístico ou quanto ao grau de
deﬁciência apresentado. Felizmente, hoje, tenta-se minimizar os efeitos de tantos anos de
exclusão. Mas, será mesmo que o surdo estará incluso ao ser matriculado em uma escola
regular?
Visto que a Língua Brasileira de Sinais, segundo Moura (1993), é o caminho natural
pelo qual a criança surda pode desenvolver processos dialógicos efetivos, torna-se necessário
oferecer-lhes oportunidade de aquisição da Língua de Sinais o mais cedo possível.
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Diante disso o que ensinar primeiro: a Língua Portuguesa Brasileira ou a Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS)? Temos que ter clareza desses dois procedimentos de ensino,
pois além de serem diferentes, estamos lidando com sujeitos também diferentes. O surdo é
um indivíduo bicultural, segundo Moura (2000), ou seja, está inserido ao mesmo tempo em
mais de uma cultura: cultura surda e cultura do ouvinte.
Os surdos têm direito a uma educação bilíngue que priorize a língua de sinais como sua
língua natural e primeira língua, bem como o aprendizado da língua portuguesa, como segunda
língua.
A educação de surdos tem sido estudada há muitos anos e diversos métodos foram
colocados em prática ao longo desse tempo, mas nem todos com sucesso.
Dependendo da metodologia adotada as escolas podem se caracterizar como espaço de
integração ou desintegração das comunidades surdas, ou seja, se uma escola rejeita a língua de
sinais, as crianças surdas que estudam nesta escola não vão conhecer a comunidade surda de
sua cidade, consequentemente, não aprenderão a língua de sinais ou poderão interagir com os
surdos da sua cidade somente após aquisição da língua.
A partir do Congresso em Milão, em 1880, a ﬁlosoﬁa educacional começou a mudar na
Europa e, consequentemente, em todo o mundo. Como cita Moura (2000), o método
combinado, que utilizava tanto sinais como o treinamento em língua oral, foram substituídos
em muitas escolas pelo método oral puro, o oralismo. Os professores surdos já existentes nas
escolas naquela época foram afastados e os alunos desestimulados e até proibidos de usarem a
língua de sinais de seus países, tanto dentro como fora da sala de aula. Era comum a prática de
amarrar as mãos das crianças para impedi-las de fazer sinais. Isso aconteceu também no Brasil.
Apesar dessas repressões, as línguas de sinais continuam sendo a língua materna das
comunidades surdas por ser a forma mais natural e adequada, conforme suas possibilidades.
Hoje, há escolas no Brasil que, mesmo sem ter uma proposta bilíngue, têm se tornado
fator de integração da cultura surda brasileira porque as crianças, jovens e adultos se
comunicam em LIBRAS e muitos professores destas escolas já sabem ou estão aprendendo
esta língua com instrutores surdos.
Por outro lado, várias escolas trabalham ainda somente com uma metodologia oralista.
As crianças surdas destas escolas desenvolvem um dialeto entre elas para uma comunicação
mínima, mas estas ﬁcam totalmente excluídas da cultura surda brasileira e a maioria não tem
um bom rendimento escolar.
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Segundo Moura (2000), devido a esta metodologia oralista, há alguns surdos que,
rejeitando a cultura surda e consequentemente a Libras, só querem utilizar a língua portuguesa.
Há outros surdos que, embora queiram se comunicar com outros surdos em Libras, devido ao
fato de terem se integrado a cultura surda tardiamente, usam não a Libras, mas um
bimodalismo, ou seja, sinalizam e falam simultaneamente como os ouvintes quando começam
a aprender alguma língua de sinais.
Considerando a necessidade, o respeito e a garantia da aprendizagem da Libras por
crianças surdas; considerando ainda a escola como um dos principais espaços de socialização e
a necessidade de inclusão; é importante compreender como os currículos para a formação
docente, especialmente na Pedagogia, na qual são formados os professores que iniciam o
percurso escolar desde a primeira infância, têm orientado e regulamentado a aprendizagem de
Libras para estes futuros proﬁssionais.
Assim sendo, o objetivo desse trabalho é analisar propostas de formação para o
proﬁssional da Pedagogia, contidas no currículo nacional e local, buscando compreender as
orientações quanto ao trabalho a ser desenvolvido com estudantes surdos, ou seja, analisar
como tem sido orientada e regulamentada a formação do licenciado em Pedagogia quanto à
Libras e ao atendimento educacional destinado ao aluno surdo em salas de aulas regulares.
Para tanto, serão analisados dois documentos: um em âmbito nacional, por meio das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, e o outro em
âmbito federal, por meio do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia do
Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Nosso foco de análise
consistirá na garantia do direito pleno à educação por estudantes surdos, em conformidade com
o direito de aprendizagem em Libras como primeira língua oﬁcial, na fase de escolarização de
atuação do pedagogo: na educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e educação de
jovens e adultos. Acreditamos na relevância do tema devido aos diversos questionamentos
acerca da formação de professores para área da surdez.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A discussão teórica deste trabalho contemplará os estudos da área educacional sobre a
inclusão, o amparo legal e as diﬁculdades no processo de inclusão escolar; o desenvolvimento
de capacidades comunicativas; o domínio dos usos sociais da Língua Brasileira de Sinais e a
surdez.
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A história da educação de surdos
Ao longo da história muitos surdos foram excluídos pela sociedade, não por serem
surdos, mas pela ausência da fala. Como foi observado, o falar era confundido com a
inteligência da pessoa porque talvez a palavra falada estivesse, etimologicamente, ligada ao
verbo-pensamento-ação e não ao simples ato de emitir sons articulados. Como aﬁrma Lane
(1995, p. 24), a surdez surge como uma deﬁciência do intelecto. O “mudo” ou “surdo-mudo”
surge não só para fazer referência à mudez como também à fraqueza da mente. A história tem
seus primeiros relatos há 400 anos, sendo que no início havia pouca compreensão do
problema e os indivíduos deﬁcientes eram colocados em asilos.
A Língua Brasileira de Sinais foi desenvolvida a partir da língua de sinais francesa. As
línguas de sinais não são universais, pois cada país possui a sua. Durante muito tempo a
ﬁlosoﬁa educacional adotada para o ensino de pessoas surdas era o oralismo. A partir do
Congresso de Milão, em 1880, o método oral puro passa a ser visto como meio principal,
dando espaço para uma nova ﬁlosoﬁa como o treinamento em língua oral. Não se sabe ao
certo quando surgiu a Língua de Sinais. O que se sabe é que em Paris ela já existia antes
mesmo do professor Charles-Michel de l'Épée utilizar, pois os surdos de Paris já se
comunicavam utilizando sinais. Durante algum tempo foi proibido o uso da Língua de Sinais
e só na década de 1980 é reconhecida formalmente nas recomendações da Organização das
Nações Unidas, como destaca Klein (1999, p. 03):
Nesse caminho de garantia dos direitos dos surdos, tanto de acesso à sua língua, à
educação, à saúde, ao lazer, como também ao trabalho, as associações de surdos dos
diferentes continentes congregam-se na sua Federação Mundial de Surdos (WFD).
Articulando-se com os organismos ligados às Nações Unidas, os líderes surdos
procuram, a partir daí, interferir nas políticas e nas recomendações dadas aos
governos dos seus países. Inﬂuência decisiva teve a WFD nas recomendações da
UNESCO, em 1984, no reconhecimento formal da Língua de Sinais como língua
natural das pessoas surdas, garantindo o acesso de crianças surdas a ela o mais
precocemente possível.

Vale ressaltar que as comunidades surdas vêm ao longo dos anos lutando em pro l da
consolidação de seus direitos e buscam assegurar sua participação efetiva na vida em
sociedade.

Surdez: causas e consequências
Existem vários fatores etiológicos da surdez que podem causar perda de audição.
Dentre elas destacamos os três períodos diferentes da gestação (FALCÃO, 2018):
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a. Pré-natal: alterações endócrinas, alterações bacterianas (síﬁlis), deﬁciência da nutrição
e/ou carências alimentares maternas, pressão alta, diabetes, alcoolismo materno e
medicamentos ototóxicos, exposição à radiação, rubéola, citomegalovírus, herpes,
toxoplasmose, tentativas de aborto, grau de parentesco relativo à consanguinidade,
traumas e más-formações.
b. Perinatal: anoxia (falta de oxigenação), prematuridade, traumas do parto, icterícia
grave do recém-nascido e infecção hospitalar.
c. Pós-natal: otites, drogas ototóxicas (medicações que podem causar surdez), infecções
bacterianas (meningite, encefalite), infecções virais (caxumba, sarampo), lesões
traumáticas (exposição a ruídos internos), traumas crânio-encefálicos, insuﬁciência
vascular (surdez súbita), tumores, otoesclerose (calciﬁcação da cadeia da ossicular) e
presbiacusia (indivíduo idoso).
Os fatores pré e pós-gestacionais são componentes relevantes para o cuidado dos
recém-nascidos, mas não dispensam a atenção para os cuidados nas fases seguintes. Também
não podemos deixar de mencionar a assistência pública, sobretudo quanto à oferta de vacinas
que protegem contra doenças que podem acarretar a surdez. Outros fatores que também
podem ocasionar a surdez são aqueles ocasionados por acidentes domésticos e outras
fatalidades.
A surdez apresenta deﬁnições legais que corroboram com os direcionamentos
educacionais do indivíduo surdo:
Deﬁciência auditiva leve (21 a 40 dB), a palavra é percebida, mas há falha de alguns
fonemas; moderada (41 a 70 dB), os limiares de compreensão e de aprendizagem
são superiores ao limiar auditivo; severa (71 a 90 dB) e profunda (limiares acima de
90 dB), nestes casos as palavras não são entendidas (BARROS, 2009, p. 8).

Faz-se necessário mudar o processo de ensino dependendo do nível de decibel de cada
criança. Se a surdez for leve ou moderada o processo de ensino é semelhante ao ouvinte, mas
na condição de perda severa e profunda deve ser estrategicamente adotado o modelo
imagético gestual sinalizado inerente à cognição visual.
É de extrema importância que o professor esteja atento a essas possíveis adaptações
para melhor atender o estudante. Evidenciamos que esse atendimento é previsto por lei e
diversas instituições de ensino precisam se adaptar a essas exigências legais, portanto,
realçamos a importância da formação básica e continuada dos docentes.
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Surdez e amparo legal
No Brasil, a educação de surdos teve início durante o segundo império (1855), com a
chegada do educador surdo francês Hernest Huet, de surdez congênita. A primeira
organização surda surgiu em 1913 e foi bem recebida pelos surdos do Rio de Janeiro,
passando a ser intitulada Associação Brasileira de Surdos-Mudos.
Em conformidade com o Decreto nº 5.626, o Art. 13 explica que a Língua Portuguesa
deve ser ensinada na modalidade escrita como a segunda Língua. Portanto, a LIBRAS deve
ser ensinada como a língua materna na primeira modalidade e nunca como está sendo
ensinada atualmente.
Em 10 de novembro de 1993 criou-se a Lei Municipal nº. 2.997 que reconheceu a
Língua de Sinais no município de Campo Grande. Em 1996, a Libras foi reconhecida também
no Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Lei Estadual nº. 1.693 de 12 de setembro de
1996.
A partir da homologação da Lei nº. 10.436/2002 (conhecida como Lei de Libras), a
propagação da Língua Brasileira de Sinais é consolidada e o Programa Nacional de Apoio à
Educação de Surdos vem reaﬁrmar essa necessidade. Utilizando-se de um canal visualespacial, a língua de sinais comporta sistemas simbólicos visuais que dão sentido à
comunicação e fortalecem os discursos dos surdos.
Atualmente, a proposta educacional para o surdo é bilíngue e, com isso, há o
reconhecimento da Libras, ou seja, da necessidade de que todas as pessoas, surdas ou
ouvintes, se apropriem da Língua Brasileira de Sinais. O bilinguismo é uma proposta de
ensino que propõe acessibilidade à criança em duas línguas (Língua Brasileira de Sinais e
Língua Portuguesa) no contexto escolar. Vários pesquisadores linguistas reconhecem as
línguas de sinais de diferentes países como línguas naturais, no sentido linguístico, ou seja,
línguas que apresentam as propriedades das línguas orais. A Libras é a língua natural do
surdo. É sua forma de expressar leituras do mundo para depois se passar à leitura da palavra
em língua portuguesa.
O Congresso Nacional decretou e sancionou a Lei 12.319, de 1 de setembro de 2010,
regulamentando a proﬁssão de tradutor e intérprete da libras, atendendo aos artigos 2 e 4
(BRASIL, 2010, p. 1):
O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das duas línguas
de maneira simultânea ou consecutiva e proﬁciência em tradução e interpretação da
Libras e da Língua Portuguesa. A formação proﬁssional do tradutor e intérprete de
Libras - Língua Portuguesa, em nível médio, deve ser realizada por meio de: Icursos de educação proﬁssional reconhecidos pelo sistema que os credenciou; II -

100

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 02 - FEV/2020

cursos de extensão universitária; e III- cursos de formação continuada promovidos
por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de
Educação.

Esses dispositivos legais trouxeram mais legitimidade para a causa das pessoas surdas,
dando à Língua de Sinais mais amplitude e reconhecimento, assim como trouxe mais
visibilidade aos proﬁssionais da área, garantindo direitos e assegurando qualiﬁcação
proﬁssional.

Surdez e a sala de aula
No século XVIII, a pedido de D. Pedro II, o professor Charles-Michel de l'Épée,
educador ﬁlantrópico francês, conhecido por desenvolver a Língua de Sinais Brasileira,
enviou da França para o Brasil o professor surdo e Padre Eduard Huet para aplicar o método
aqui, criando assim o Instituto para Surdos Mudos do Brasil, hoje conhecido com Instituto
Nacional dos Surdos (INES).
Em 2003 foi implantado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) o Programa de
Educação Inclusiva no país, partindo da visão de que é direito da criança ter uma cidadania
plena fundamentada no reconhecimento de suas diferenças e na sua participação como sujeito
no processo da construção de valores, cidadania e igualdade social. Compreende-se que esta é
uma bonita dialética, porém, na prática, não acontece como deveria. A escola se
democratizou, abrindo-se a novos grupos sociais, mas não aos novos conhecimentos.
Entendemos que os paradigmas da inclusão ainda estão limitados, impedindo que a
educação avance, abrindo caminhos a novos conhecimentos nos moldes que a legislação
educacional exige. Desse modo, uma qualiﬁcação mais abrangente dos proﬁssionais da
educação constitui um fator indispensável para que sejam atendidas as perspectivas da
inclusão nas escolas do país.
O aluno com surdez precisa encontrar no espaço escolar a sua integração de convívio
social. As feições da escola em tempos de grandes transformações sociais estão mudando e os
professores precisam adquirir novas habilidades para trabalharem com o aluno. Esta é a
função do professor que atua com pessoas surdas e, em parceria do intérprete na sala de aula,
desenvolve as habilidades necessárias para atender estes alunos, os quais contam com essa
parceria na formação para a sua integração social.
É fundamental que os temas discutidos em aula sejam compartilhados com o grupo,
em LIBRAS, pois é dessa forma que as pessoas surdas se expressam espontaneamente.
Somente a partir disso será possível pensar em um processo de aprendizado da língua escrita.

101

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 02 - FEV/2020

A Libras é uma forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico é de natureza
visual espacial, com estrutura própria, que transmite ideias e fatos oriundos de comunidades
de pessoas surdas no Brasil. Portanto, precisa ser inclusa nas grades curriculares, sejam de
escolas ou faculdades, no sentido de ampliar o conhecimento do professor em formação e dos
discentes das escolas regulares, garantindo a inclusão da pessoa surda em todo processo
escolar.

METODOLOGIA
Para atender nossos questionamentos e atingir nosso objetivo (que é analisar a proposta
curricular para a formação docente em Pedagogia no âmbito das instituições) realizamos uma
abordagem de cunho bibliográﬁco que, segundo Gil (2008, p. 50), consiste em análise de
material já elaborado, cuja principal vantagem reside no fato de permitir ao investigador a
cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar
diretamente. Trata-se de um estudo documental das Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Graduação em Pedagogia e outro em âmbito federal, por meio do Projeto
Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro de Educação da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE).
Para investigar os documentos citados utilizamos a análise de conteúdo, na perspectiva
de Bardin (2004), pois organiza os dados, tendo como base apresentar a informação para a
consulta em categorias pré-construídas, voltadas para a exploração do referencial teórico dos
investigadores. Especiﬁcamente, nosso referencial para a análise dos documentos curriculares
foi o Decreto 5.626, pois é referência no processo de consolidação das normativas que
circundam a formação de professores na área da inclusão.

RESULTADOS
No quadro 1, a seguir, estão descritas as categorias de análise adotadas para investigar a
proposta curricular para a formação docente em Pedagogia a partir das orientações e
recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação

em

Pedagogia, do projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia (UFPE) e o
Decreto 5.626 de 22 de Dezembro de 2005.
As categorias foram deﬁnidas em conformidade com os dispositivos legais que
abrangem a área da surdez e suas especiﬁcidades, tendo como ponto de partida a formação
docente. Diante disso, as categorias que serão analisadas são: carga horária, ponto relevante
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em relação ao tempo de estudo necessário para aprendizado de Libras; campo de
atuação/formação, no sentido de compreender melhor as ações pedagógicas do professor
quando o mesmo se depara com estudantes surdos; formação continuada, pois a mesma é
relevante no aprimoramento das práticas pedagógicas dos docentes; e a inclusão do intérprete
de Libras, considerando a presença deste como um marco no aspecto facilitador da
comunicação entre estudantes-estudantes e estudantes-professores.
As análises dos documentos formativos em comparação ao decreto apontam
indicativos de que a formação do professor e o acompanhamento com intérprete são
garantidos legalmente. O decreto 5.626/2005 é o documento que deveria nortear as propostas
curriculares para a formação de pedagogos, considerando, principalmente, seu ano de
promulgação. Portanto, a utilização deste decreto para nossa pesquisa se torna crucial no
sentido de seguridade aos direitos já garantidos pela inclusão de surdos.
Quadro 1 - Categorias de análise utilizadas para avaliar as propostas formativas
Documentos curriculares para a formação em Pedagogia
Categorias de
análise adotadas
Diretrizes Curriculares

Projeto Pedagógico do Curso

Nacionais para o Curso

de licenciatura em Pedagogia

de Graduação em

(UFPE)

Decreto 5.626

Pedagogia
Carga
Horária
Campo de
atuação/formação

Formação
continuada

Não discriminado
À formação inicial para o
exercício da docência na
Educação Infantil e nos
anos iniciais do Ensino
Fundamental, nos cursos
de Ensino Médio, na
modalidade Normal, e
em cursos de Educação
Proﬁssional na área de
serviços e apoio escolar,
bem como em outras
áreas nas quais sejam
previstos conhecimentos
pedagógicos.
Não discriminado

90 horas

Não discriminado

Formação com base nos
princípios de respeito às
minorias sociais, às diferenças
de classes econômicas, à
diversidade sociocultural, às
diferenças de gênero, ao
respeito
das
minorias
linguísticas, às pessoas com
necessidade
educacionais
especiais e outras, consoante
as orientações dos direitos
humanos e da educação
inclusiva;

Art. 4. A formação de
docentes para o ensino de
Libras nas séries ﬁnais do
ensino
fundamental,
no
ensino médio e na educação
superior deve ser realizada
em nível superior, em curso
de graduação de licenciatura
plena em Letras: Libras ou
em Letras: Libras/Língua
Portuguesa como segunda
língua.

Não discriminado

Art. 12. As instituições de
educação
superior,
principalmente
as
que
ofertam cursos de Educação
Especial, Pedagogia e Letras,
devem viabilizar cursos de
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pós-graduação
para
a
formação de professores para
o ensino de Libras e sua
interpretação, a partir de um
ano da publicação deste
Decreto.
Inclusão
intérprete
libras

do
de

Não discriminado

Não discriminado

Art. 14. As instituições
federais de ensino devem
garantir, obrigatoriamente, às
pessoas surdas acesso à
comunicação, à informação e
à educação nos processos
seletivos, nas atividades e nos
conteúdos
curriculares
desenvolvidos em todos os
níveis, etapas e modalidades
de educação, desde a
educação infantil até à
superior.

Fonte: as autoras

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Apresentamos as análises da pesquisa realizada, considerando
teórico de autores consagrados na área educacional como Lane

o
(1992),

referencial
Falcão

(2014), Klein (1995) e os regulamentos previstos na Lei 10.436, regulamentada pelo decreto
5.626. Em conformidade com o Decreto nº 5.626, no Art. 13, a Língua Portuguesa deve ser
ensinada na modalidade escrita como a segunda Língua e a LIBRAS, por ser considerada
língua materna, deve ser ensinada como a primeira língua.
Organizamos nossos dados em categorias de análise que possibilitam melhor
visualização das vertentes abordadas. A primeira é a carga horária estipulada para a disciplina
de Libras nos cursos superiores. Veriﬁc amos que tanto no Decreto nº 5.626 quanto nas
Diretrizes Curriculares Nacionais, para o Curso de Graduação em Pedagogia, a carga horária
não é mencionada, deixando a cargo das Instituições de Ensino Superior estipular esse
componente. Entendemos a necessidade de autonomia das Instituições de Ensino Superior sob
suas ementas, entretanto, reﬂetimos sobre a equivalência de ementas e também a especulação
sobre a determinação de horas para o Pedagogo absorver os conteúdos necessários para o
ensino da criança surda, ou seja, como determinar o tempo preciso desse aprendizado? Como
atestar que o Pedagogo está capacitado para tal função? Em nossa pesquisa percebemos a
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necessidade de aprofundamento futuro para essas questões no sentido de responder as
angústias dos Pedagogos que em suas salas de aula encontram diﬁculdades em trabalhar com
crianças surdas.
A segunda categoria analisada é o Campo de Atuação. Tanto as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia quanto o Projeto Pedagógico do Curso
de Licenciatura em Pedagogia (UFPE) discriminam esse ponto de forma genérica. Já o
Decreto nº 5.626 apresenta a formação do docente do ensino fundamental e médio em nível
superior, ou seja, o docente que atuar com estudantes surdos tanto no ensino fundamental
quanto no médio precisa estar formado no Ensino Superior. Sendo assim, destacamos a
importância da ﬁscalização nas escolas públicas e privadas que ofertam essa modalidade, pois
ao estudante surdo é, por lei, assegurado esse serviço tão essencial para desenvolver seu
aprendizado. Compreendemos que a garantia desse serviço não garante sua qualidade,
portanto, defendemos melhor acompanhamento dessas instituições no sentido de assegurar o
que está previsto em lei.
A terceira categoria analisada é a formação continuada. Observamos que as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia e o Projeto Pedagógico do
Curso de Pedagogia (UFPE) não dissertam acerca deste tópico, ou seja, para esses dois
documentos a formação continuada não é estimulada. Entretanto, sabemos que a continuidade
da formação docente faz parte do cotidiano proﬁssional e, muitas vezes, é fator discriminante
de qualidade. É por isso que o Decreto nº 5.626 estimula que as Instituições de Ensino
Superior ofertem cursos de pós-graduação na área. Mesmo sabendo que as Instituições
promovem esses cursos em caráter autônomo, destacamos como sugestão a possibilidade
dessa oferta ser apresentada no Projeto Pedagógico dos cursos.
A quarta e última categoria de análise é a inclusão do intérprete de Libras na sala de
aula. Esse ponto esbarra com outra lei (12.319/10) não apresentada nas categorias. No
entanto, vale ressaltar que esse serviço está assegurado legalmente. As Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia e o Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Pedagogia (UFPE) não destacam esse elemento. Já o Decreto nº 5.626
assegura esse direito nas Instituições Federais de Ensino e em todos os níveis da educação.
Percebemos a importância desse componente, pois garante acesso à comunicação.
Destacamos que só garantir a presença do intérprete não garante total acessibilidade, pois essa
última é a junção de posturas acessíveis, ou seja, é o olhar tanto da instituição quanto do
docente para um sujeito que aprende através da comunicação visual. É aqui que defendemos a

105

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 02 - FEV/2020

efetividade de formações continuadas para os docentes, no sentido de ampliar essa concepção
de aprendizado.
De modo geral, a partir dos resultados encontrados, notamos que os documentos que
efetivam as práticas de ensino caminham na contramão para uma formação efetivamente
inclusiva que garanta ao aluno surdo melhor aprendizado. A lei obriga o direito ao intérprete,
as diretrizes nacionais apenas sugerem. Apesar de defender a importância da formação do
pedagogo em Libras, essa não é a formação obrigatória desse curso. Através do proﬁssional
intérprete de Libras, inserido em sala de aula para interpretar o conteúdo exposto pelo
docente, espera-se que haja a promoção de aprendizagens para os estudantes surdos. Muitos
professores não estão preparados para atuar na educação inclusiva. Além da falta de
conhecimento aprofundado em Libras deveriam existir alternativas de formação contínua para
trabalhar com estudantes surdos.

CONSIDERAÇÕES
Podemos dizer que a educação dos surdos ainda é um tema polêmico que gera
inúmeros debates. Alguns estudos dissertam acerca da Língua de Sinais e das necessidades
dos estudantes surdos, sempre destacando a acessibilidade da comunicação na efetivação da
inclusão.
Reaﬁrma-se que a Libras permite ao surdo uma forma de comunicação diferente que
deve ser respeitada e usada, uma vez que se trata de uma língua legalmente reconhecida,
apesar de apenas uma minoria utilizá-la. Nesse contexto, cabe à escola e seus professores
compreenderem que esta constitui o elemento de identidade dos surdos.
A formação docente é um componente desse processo que necessita de ajustes e
complementos, tendo em vista que os documentos acerca da temática foram construídos com
base em contextos já desatualizados. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Graduação em Pedagogia, por exemplo, são de 2006. Considerando que na educação as ideias
se atualizam, destacamos a prudência de atualizarmos também os documentos que tratam da
temática. Contudo, sabemos do dinamismo político e educacional na construção de diretrizes
e como esses processos são penosos e custosos.
O ato educativo relativo ao contexto da escola para o aluno com surdez, no que diz
respeito ao cotidiano pedagógico, precisa ser redirecionado, construindo novas e inﬁnitas
possibilidades que levem o aluno surdo a uma aprendizagem contextualizada e signiﬁcativa,
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que valorize seu potencial e desenvolva suas habilidades cognitivas, linguísticas e
socioafetivas.
Nesse sentido, sugerimos que estudos posteriores aprofundem as categorias aqui
apresentadas, no sentido de compreender melhor as nuances da formação docente na área da
surdez.
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MÍDIAS SOCIAIS: FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS NA FIDELIZAÇÃO DE
CLIENTES
Thamires Rafaelle Bezerra de Oliveira1
Arandi Maciel Campelo2

RESUMO
Este artigo trata do uso das mídias sociais como ferramenta estratégica na ﬁdelização de
clientes na empresa Deskontão Atacado, localizada na rodovia BR 101, Barro, no Estado de
Pernambuco. O estudo teve como objetivo analisar a eﬁciência das redes sociais como
principal canal de marketing e comunicação. Entre as referências teóricas pode-se destacar
como principal fonte trabalhos desenvolvidos por Philip Kotler (1998; 2007; 2018). A
pesquisa foi centrada em 500 consumidores, que é a média diária de acesso ao portal do
campo investigativo, e teve como amostra 10% desse total, correspondendo a 50
consumidores que colaboraram com a pesquisa de campo, além do gerente geral. A pesquisa,
ocorrida nos meses de outubro e novembro de 2019, utilizou como ferramentas o questionário
e a entrevista semiestruturada. A pesquisa, de natureza bibliográﬁca e de campo, com método
de análise propositivo, na forma qualitativa, demonstrou que é reconhecida a importância das
mídias sociais como ferramenta de marketing digital pela empresa Deskontão Atacado que já
vem utilizando essa estratégia e logrando êxito junto aos seus consumidores, embora precise
ajustar alguns detalhes na sua relação com o mercado, conforme demonstra a pesquisa de
campo contemplada neste artigo.
Palavras-chave: Marketing digital. Mídias sociais. Fidelização de clientes.

Data de submissão: 14/11/2019
Data de aprovação: 16/12/2019
INTRODUÇÃO
O marketing e a internet constituem ferramentas de grande importância para o
desenvolvimento das organizações, contribuindo diretamente para o alcance do sucesso das
mesmas. A internet deixou de ser vista apenas como uma fonte de pesquisa para fazer parte do
1
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dia a dia dos seres humanos, facilitando o compartilhamento de informações, promovendo
relação entre as organizações e a sociedade de modo geral, quebrando barreiras anteriormente
existentes que impossibilitavam uma comunicação mais rápida e direta entre todos. Essa
mudança no cenário tecnológico proporcionou uma nova maneira de consumo para a
sociedade, provocando signiﬁcativos impactos no modo tradicional de se fazer o marketing
nas organizações.
É nesse cenário que surgiu a motivação para o desenvolvimento deste artigo, intitulado
“Mídias sociais: ferramentas estratégicas na ﬁdelização de clientes”, que tem como campo
investigativo a empresa Deskontão Atacado 3.

REFERENCIAL TEÓRICO
Neste item serão trazidos, ao contexto do tema central do trabalho, conceitos que tratam
de abordagens especíﬁcas necessárias à boa compreensão sobre o marketing tradicional,
marketing digital e as mídias sociais, de modo a facilitar a articulação do leitor entre a teoria e
a realidade prática consideradas no artigo.

Marketing tradicional: deﬁnições e características
Considerar a importância do marketing para o processo administrativo em geral e
conhecer seus conceitos constituem fatores imprescindíveis para compreender a realidade
prática que permeia as organizações, além dos esforços para a captação e ﬁdelização de
clientes.
Apesar de muitas pessoas entenderem o marketing apenas como uma ferramenta de
vendas e propaganda a sua real função vai muito além dessas ﬁnalidades, pois
Se o proﬁssional de marketing entender as necessidades dos clientes,
desenvolver produtos e serviços que ofereçam valor superior e deﬁnir preços,
distribuir os produtos e promovê-los de maneira eﬁciente, esses produtos serão
vendidos com facilidade (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 4).

De certa forma, Kotler (1998, p. 32) já considerava essa abordagem quando aﬁrmou que
"Marketing é um processo pelo qual indivíduos e grupos obtém o que necessitam e desejam
através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros." Nessa perspectiva, o
processo de troca envolve análise, planejamento, implantação e controle, ou seja, contempla

3

Rede atacadista genuinamente pernambucana que conta com 4 lojas no formato “cash and carry” atacarejo,
localizadas nos bairros da Imbiribeira, Casa Amarela, Ceasa e BR 101 Sul – Recife, cidade do Estado de
Pernambuco.
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uma ampla administração de marketing com o propósito de produzir satisfação para todas as
partes envolvidas no processo de oferta e demanda de produtos, sejam eles tangíveis ou não.
Em 1960, Jerome McCarthy modiﬁcou a maneira de expressar os elementos do
composto de marketing e passou a chamá-lo de 4 Ps (produto, preço, praça e promoção).
Esses conceitos ganhariam ainda mais força depois que Philip Kotler (2017) adicionou
um quinto “P” - Pessoas -, se referindo ao esforço interno e ao sucesso do marketing interno, a
partir das pessoas nessas ações envolvidas. Quanto maior o esforço de pessoas dentro da
organização, tanto maior será o sucesso. O novo marketing é focado nas pessoas e, dessa
forma, é preciso buscar novas ferramentas para maior satisfação dos clientes.

A Internet e as mudanças no ambiente do marketing tradicional – o marketing digital
Marketing digital consiste em promover produtos ou marcas por meio de mídias
digitais, através da internet. Na era digital é uma das principais maneiras que as empresas têm
para se comunicar com o público de forma rápida, direta e no momento certo. Kotler (2017) é
considerado o pai do marketing e o conceitua como "o processo social por meio do qual
pessoas e grupos de pessoas satisfazem desejos e necessidades com a criação, oferta e livre
negociação de produtos e serviços de valor com outros.”
Nesse contexto, é impossível falar de marketing, atualmente, ignorando que a população
de modo geral está conectada diariamente à internet e, quase que ininterruptamente,
interagindo e fazendo cada vez mais compras através da internet. É por isso que o marketing
digital é a principal forma de fazer, gerar e conceituar marketing na atualidade. O termo
“marketing digital” é utilizado para resumir todos os esforços do marketing, realizados no
ambiente virtual – a internet.
Assim, há fatores culturais, psicológicos, geográﬁcos e jurídicos que inﬂuenciam na
hora de comprar ou vender um produto ou serviço. Dessa maneira, cada um deve fazer o que
pode com os bens que tem para encontrar a oportunidade certa, na hora certa, gerando o maior
lucro para a organização. Meios digitais envolvem de forma direta na evolução do marketing
digital.
O grande ﬂuxo de comunicação globalizada que a internet proporciona favorece
estratégias ágeis como: Search Engine Optimization, Inbound Marketing 4 e Marketing de
Conteúdo. É nessa dinâmica que fatores culturais, psicológicos geográﬁcos e jurídicos se

4

Otimização para mecanismos de pesquisa, Marketing de entrada (tradução livre).
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mesclam e diminuem barreiras e diferenças anteriormente existentes em todas as partes do
mundo (CURADO, 2018), o que favorece as ações estratégicas do marketing digital.
Os 8 Ps do Marketing Digital
Com o avanço da tecnologia do marketing digital, conceitos do marketing tradicional
tiveram que evoluir ao longo do tempo. Exemplo disso é a metodologia 8 Ps desenvolvida por
um dos maiores especialistas em marketing digital: Conrado Adolpho Vaz.
Segundo Sousa (2013), a metodologia aborda formas eﬁcazes de marketing digital,
gerando mudanças de consumo pela internet, comportamento, relacionamento com as
organizações, desenvolvimento de campanhas e a monitorização dos resultados.
Dessa maneira, a metodologia 8 Ps contempla uma série de procedimentos que a
organização deve seguir para obter sucesso na sua estratégia digital, desde o inicio de seus
planejamentos até a obtenção de resultados esperados. Adolpho (2018) caracteriza cada "P"
como: 1º P, de pesquisa; 2º P, de planejamento; 3º P, de produção; 4º P, de publicação; 5º P,
de promoção; 6º P, de propagação; 7º P, de personalização; e 8º P, de precisão. Conceitos
imprescindíveis às ações do marketing digital, de modo a torná-lo mais eﬁciente e eﬁcaz em
seus resultados.

O Marketing nas mídias sociais
Enquanto as organizações empregam esforços na concepção e execução de seus planos
de marketing, a opinião dos consumidores está se espalhando, inﬂuenciando e sendo
inﬂuenciada, através das mídias sociais, para milhares de outros consumidores conectados
diariamente às redes sociais, afetando drasticamente as estratégias de marketing das
organizações. Para Turchi (2012, p. 131), foi "[...] a partir da evolução da internet, mais
precisamente da web 2.0 e da interatividade propiciada pelas mídias sociais que o consumidor
ganhou voz e poder de fato." Assim, as organizações devem estar, cada vez mais, ligadas e
presentes nas mídias sociais, construindo seu próprio conteúdo de forma que eleve o valor dos
seus produtos e serviços. Na mesma linha de pensamento, Torres (2009, p. 111) já destacava
que “As mídias sociais têm um enorme poder formador de opinião e podem ajudar a construir
ou destruir uma marca, um produto ou uma campanha publicitária”.
Portanto, é de extrema importância compreender como as mídias sociais atuam e avaliar
seu poder de persuasão. É preciso compreender que o marketing virtual vem ganhando força,
volume e velocidade nas mídias sociais. Se no mundo físico a opinião de um consumidor
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pode inﬂuenciar certa quantidade de pessoas, no mundo virtual essa quantidade de alcance
pode ser elevada à enésima potência (TURCHI, 2012).
Para compreender melhor o marketing nas mídias sociais é necessária a abordagem de
alguns conceitos como os de Turchi (2012, p. 113), ao considerar mídias sociais como “[...]
sites na internet que permitem a criação e o compartilhamento de informações e conteúdos
pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o consumidor é ao mesmo tempo produtor e
consumidor da informação”.
É importante lembrar que nas mídias tradicionais como a televisão e o rádio o conteúdo
é gerado por especialistas e controlado por alguns poucos proprietários desses meios de
comunicação, proporcionando uma interação mínima, praticamente de via única. Já nas
mídias sociais não há controle, pois o próprio consumidor também é produtor de informação e
julga o que vale a pena ser lido, copiado e repassado (TORRES, 2009). As mídias sociais,
diferentemente das tradicionais, possibilitam a interação do consumidor com o emissor e o
receptor da mensagem, seja concordando, discordando ou compartilhando seu conteúdo com
milhares de outros consumidores.

Mídias sociais, marketing de relacionamentos e fidelização de consumidores
O marketing nas mídias sociais permite criar um relacionamento direto com os
consumidores, com baixo investimento e alto impacto. Ele permite que as organizações
conheçam seus consumidores, mostrem sua dedicação para com eles e descubra suas
necessidades de forma rápida e, muitas vezes, antecipadamente. Torres (2009) aﬁrma que não
existe uma palavra melhor para descrever o que pode ser feito no marketing de mídias sociais
que o relacionamento. Fator importante para o entendimento da sua ligação com as mídias
sociais, vez que:
O marketing de relacionamento é o processo de garantia e satisfação contínua e
reforço aos indivíduos ou organizações que são clientes atuais ou que já foram
clientes. Os clientes devem ser identiﬁcados, reconhecidos, comunicados, indagados
em relação à satisfação e respondidos, pois esse é o fator-chave em se tratando de
criar estabilidade no relacionamento organização-cliente (TAVARES; SANTOS,
2013).

O marketing de relacionamento é uma relação de longo prazo, tendo como objetivo a
retenção de clientes e a sua beneﬁciação. Sua base está centrada na conﬁança e no
compromisso, tendo como foco a emoção e a intimidade com o consumidor (TAVARES;
SANTOS, 2013). Dessa forma, com o consumidor cada vez mais exigente, o relacionamento é
uma estratégia para ﬁdelizar. Nesse sentido, Torres (2009) já considerava o marketing de
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relacionamento como uma importante estratégia de construção de relacionamentos duradouros
com consumidores, numa perspectiva de conﬁança e credibilidade.
As organizações estão percebendo a importância de satisfazer e reter seus consumidores
através da criação de vínculos de relacionamentos. Brambilla (2010) destaca que Kotler
(1998) falava sobre a importância das organizações manterem contatos constantes com seus
consumidores, com o propósito de monitorarem suas experiências de consumo. O
mapeamento dessas experiências é o caminho para melhoria do desempenho organizacional.
É essencial conhecer as demandas e as respostas dos consumidores perante os produtos e
serviços adquiridos.
Torres (2009) aborda algumas vantagens obtidas com a implantação do marketing de
relacionamento. A primeira delas é que o consumidor, satisfeito com seu relacionamento com
a organização, percebe melhor a qualidade dos seus produtos. A segunda vantagem é que
ouvindo o consumidor é possível se tornar mais ativo no mercado – consumidor ouvido tende
a realizar suas reclamações abertamente porque sabe que algo será feito. A terceira vantagem
é que o programa de relacionamentos de consumidores estimula a melhoria contínua e a
competitividade. Quando o consumidor se relaciona com a organização se torna mais ativo e o
que seria uma reclamação passa a ser uma sugestão: o de melhoria.

METODOLOGIA
O objeto de estudo deste artigo consiste em demonstrar a importância do marketing e
das redes sociais na ﬁdelização de clientes do Deskontão Atacado. De maneira mais
especíﬁca, o que se almejou foi:
a) Identiﬁcar como o Deskontão utiliza as redes sociais em suas políticas de ﬁdelização
de clientes;
b) Analisar o retorno que as políticas de marketing, em redes sociais, têm
proporcionado à empresa;
c) Apresentar estratégias de melhor uso das redes sociais na fidelização de
consumidores.
Para o desenvolvimento deste artigo foram utilizadas pesquisas bibliográﬁcas e de
campo, com método de análise propositivo, na forma qualitativa. Como principais
instrumentos de coleta de dados tivemos um questionário semiaberto e a aplicação de
entrevista semiestruturada (apêndices A e B ).
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A pesquisa de campo foi centrada em 500 consumidores que é a média diária de
acesso ao portal da empresa Deskontão Atacado, tendo como amostra um percentual de 10%,
que correspondeu a 50 consumidores. A pesquisa também contemplou o gerente geral, através
da técnica da entrevista.

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO
Neste item são destacados alguns dados coletados em campo e que chamam a atenção
pela signiﬁcância das respostas:

Quanto ao lançamento de novidades do Deskontão nas mídias sociais

Nesse item foi registrada uma expressiva parcela de 72% daqueles que costumam
acompanhar as novidades lançadas pela empresa através das mídias sociais. Por outro lado,
considera-se oportuno que a empresa envide esforços para “provocar” a pequena minoria
(28%) a seguir seus lançamentos através das mídias sociais, por se tratar de uma ferramenta
atual, moderna e extremamente utilizada pelas pessoas na contemporaneidade.

Sobre a importância de satisfazer os consumidores por meio das mídias sociais

O percentual de 84% demonstra com clareza que o Deskontão tem valorizado bastante o
uso das redes sociais como instrumento para satisfazer seus consumidores, com informações
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agilmente atualizadas. Deve a empresa, no entanto, interagir melhor com seus consumidores,
ouvindo as críticas e sugestões, de modo a promover melhorias necessárias para cativar os
16% que avaliaram esse item negativamente.

A atualização de conteúdos no Instagram do Deskontão

Com relação à atualização de conteúdos observa-se que 32% dos consumidores
avaliaram como ótima a atualização de conteúdo no Instagram. 54% avaliaram como boa e
apenas 14% como péssima. Esses dados ressaltam a importância de realizar postagens diárias
nas redes sociais, sobretudo nesse veículo, altamente difundido e utilizado pelas pessoas,
atualmente.
Imagem de ﬁdelidade e conﬁança

Nesse item 50% dos clientes avaliaram que o Deskontão Atacado passa a imagem de
conﬁança, o que resulta em boa estratégia de ﬁdelização . 32% dizem que a empresa passa um
pouco dessa imagem. 18% dos pesquisados acham que a empresa não consegue passar uma
boa imagem de ﬁdelização e conﬁança, demonstrando a clara necessidade de melhorar esse
item na comunicação institucional.

116

REVISTA VOX

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 02 - FEV/2020

METROPOLITANA

Tempo de resposta dos colaboradores

Conforme a pesquisa, 14% dos clientes avaliaram como ótimo o tempo para as
respostas às perguntas. 46% avaliaram como bom e 40% como regular. Assim, apesar da
maioria ter avaliado esse quesito positivamente (tendo 86% entre bom e regular), é preciso
que a empresa reavalie suas estratégias de velocidade quanto às respostas demandadas por
seus clientes, através das redes sociais, pois 40% conﬁgura-se como uma avaliação que deve
levar preocupação à empresa.
No contexto da entrevista realizada com o gerente geral cabe destacar as seguintes
questões:
a) Dentro dessas estratégias de marketing qual a importância da ﬁdelização dos
clientes? “Acreditamos que clientes ﬁdelizados é certeza de consumidores ativos e
que com essa troca de informações podemos entender hábitos de consumo, tendo
assim um retorno de clientes nas lojas.”
Nesse depoimento ﬁca nítida a valorização da ﬁdelização de clientes que é dada pela
empresa, utilizando como estratégia a troca de informações para melhor compreender os
hábitos de consumo de seus clientes, como preconizado no referencial teórico deste artigo.
b) As mídias sociais e políticas de marketing geram valor para o Deskontão Atacado?
“Atualmente investir em Mídias Sociais e Marketing Digital, além de um bom
negócio, vem sendo imprescindível para alcançar clientes. Cada dia que passa uma
grande parcela de consumidores pesquisa na internet antes de tomar uma decisão de
compra e o Deskontão Atacado, pensando nesses possíveis clientes, vem investindo
cada vez mais nessas mídias.”
Aqui, o gerente geral destaca a importância de se investir em políticas de marketing
digital, através das mídias sociais, o que facilita a proposição da empresa tornar mais
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“agressiva” suas políticas de marketing digital, como de certa forma já o vem fazendo,
conforme o depoimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do contexto analisado, através da pesquisa de campo, pode-se constatar que a
empresa Deskontão Atacado vem investindo em marketing digital, através das mídias sociais
(notadamente do Instagram), mas que deve, de certa forma, estar atenta à parcela de clientes
pesquisado que demonstraram estarem sendo pouco afetados por essas ferramentas de
comunicação virtual. Nesse sentido, foi possível identiﬁcar que a empresa vem exibindo
informações sobre seus produtos e que tem alcançado a maior parcela de seus clientes,
conforme o pesquisado.
A pesquisa também evidenciou que a empresa vem logrando benefícios como o
reconhecimento da promoção de preços competitivos, a melhoria no relacionamento com seus
clientes, além do maior alcance de suas publicações junto ao mercado.
Sugere-se, no entanto, que a empresa intensiﬁque ainda mais, nas redes sociais, a
divulgação maciça de informações sobre os produtos como preços promocionais, se ainda
estão disponíveis, formas alternativas de pagamentos, entre outros, já que muitas pessoas
acompanham as mídias em busca dessas informações. Recomenda-se também que seja
designado um proﬁssional alinhado com a área de marketing digital para atender e responder,
exclusivamente, as demandas diárias de seus clientes.
Portanto, pode-se concluir que o uso das redes sociais como ferramentas de marketing
digital é uma importante estratégia que proporciona vantagem competitiva às organizações,
mas que precisam ser continuamente monitoradas, revisadas e atualizadas, de modo a que se
possa conquistar e ﬁdelizar clientes com maior velocidade e menor esforço.
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Apêndice A - Modelo de questionário para pesquisa de campo (aplicado aos
funcionários)

Este questionário tem como objetivo coletar dados sobre as inﬂuências do marketing
digital nas estruturas organizacionais do Deskontão Atacado; o marketing nas mídias sociais e
o relacionamento direto com os clientes; a utilização do marketing social na ﬁdelização de
clientes.
1. Você acompanha as novidades d o Deskontão nas mídias sociais? ( )Sim ( )Não
2. Você ac essa o perﬁl do Deskontão com que frequência?
( )Todos os dias ( )Uma vez por semana ( )Raramente
3. O Deskontão vem percebendo a importância de satisfazer os clientes por meio das
mídias sociais? ( ) Sim ( ) Não
4. A divulgação feita nas redes sociais inﬂuencia você a ir à loja e comprar algum
produto? ( )Sim ( )Não ( )Talvez
5. Você acredita que propagandas em redes sociais contribuem para a melhoria de
vendas do Deskontão? ( )Muito ( )Um pouco ( )Não
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6. Acredita que há vantagem para você, na divulgação de produtos do Deskontão, nas
redes sociais? ( )Com certeza ( )Um pouco ( )Não
7. Sobre nossas ofertas de promoções e sorteios, como as considera?
( )Ótimas ( )Boas ( )Regulares
8. Está satisfeito com a atualização de conteúdos no Instagram do Deskontão?
( )Ótimo ( )Bom ( )Péssimo
9. Como classiﬁca a qualidade de fotos e peças promocionais impressas nas redes
sociais do Deskontão? ( )Ótima ( )Regular ( )Péssima
10. Para você o Deskontão passa a imagem de uma empresa ﬁel e de conﬁança?
( )Sim ( )Um pouco ( )Não
11. Você se sente confortável e bem atendido?
( )Com certeza ( )Um pouco ( )Não
12. Como está o tempo de resposta dos colaboradores às suas demandas?
( )Ótimo ( )Bom ( )Regular
13. Indicaria o Deskontão para amigos e/ou familiares?
( )Sim ( )Talvez ( )Não
14. Em sua opinião, o uso das redes sociais como ferramenta de marketing contribui
para o trabalho de ﬁdelização dos clientes? Por quê?

Apêndice B - Roteiro de entrevista para pesquisa de campo (aplicado ao gerente de loja)

Esta entrevista tem como objetivo coletar dados sobre como o Deskontão utiliza as
redes sociais em suas políticas de ﬁdelização de clientes, além de analisar o retorno que as
políticas de marketing, em redes sociais, têm proporcionado à empresa.
a) Como o Deskontão Atacado utiliza as redes sociais para ﬁdelizar os clientes?
b) Foi fácil programar as políticas de marketing dentro do Deskontão?
c) Dentro dessas estratégias de marketing qual a importância da ﬁdelização dos
clientes?
d) Com a utilização das redes sociais qual a parte mais difícil: conquistar o consumidor
ou manter o consumidor ﬁel?
e) As mídias sociais e as políticas de marketing geram valor para o Deskontão Atacado?

Apêndice C - Tabulação das respostas não contempladas no item relativo ao
desenvolvimento da pesquisa de campo

1. Você acessa o perﬁl do Desko ntão com que frequência?
( ) Todos os dias ( ) Uma vez por semana ( ) Raramente
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2. A divulgação feita nas redes sociais inﬂuencia você a ir à loja e comprar algum
produto? ( ) Sim ( ) Não ( ) Talvez

3. Você acredita que propagandas em redes sociais contribuem para a melhoria de
vendas do Deskontão? ( ) Muito ( ) Um pouco ( ) Não

4.

Acredita que há vantagem para você, na divulgação de produtos do Deskontão, nas
redes sociais? ( ) Com certeza ( ) Um pouco ( ) Não
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5. Sobre nossas ofertas de promoções e sorteios, como as considera?
( ) Ótimas ( ) Boas ( ) Regulares

6. Como classiﬁca a qualidade de fotos e peças promocionais impressas nas redes sociais
do Deskontão? ( ) Ótima ( ) Regular ( ) Péssima
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7. Você se se nte confortável e bem atendido? ( ) Com certeza ( ) Um pouco ( ) Não

8. Indicaria o Deskontão para amigos e/ou familiares? ( ) Sim ( ) Talvez ( ) Não

9. Em sua opinião, o uso das redes sociais como ferramenta de marketing contribui para o
trabalho de ﬁdelização dos clientes? Por quê?
“Sim, já é comprovado que atualmente as pessoas passam grande parte do seu dia conectado,
seja em redes sociais, seja fazendo pesquisas na internet, e a decisão sobre a compra tem sido
bastante inﬂuenciada por esse novo comportamento do consumidor. Sendo assim, em tempos
de tecnologia e da grande massa de informações digitais, as empresas precisam urgentemente
acompanhar esse novo perﬁl de cliente se quiserem se manter competitivas frente a esse
mercado tão desaﬁador”.
Apêndice D - Respostas apresentadas pelo gerente geral, durante entrevista, não
contempladas no item relativo ao desenvolvimento da pesquisa de campo
Dados do questionário aplicado com o gerente do Deskontão Atacado:
a) Como o Deskontão Atacado utiliza as redes sociais para ﬁdelizar os clientes?
“Geramos conteúdos que mostram que o Deskontão Atacado tem a oferecer de melhor
para seus clientes, despertando assim a ﬁdelização e o engajamento, criando uma
relação mais próxima e mais assertiva.”
b) Foi fácil programar as políticas de marketing dentro do Deskontão?
“Estratégias de marketing nunca são fáceis de implantar, principalmente em uma
empresa familiar. Dependemos de vários fatores externos, internos, sazonalidade, mas
aos poucos estamos cumprindo com nosso calendário de marketing.”
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c) Com a utilização das redes sociais, qual a parte mais difícil: conquistar o consumidor
ou manter o consumidor ﬁel?
“Conquistar novos clientes é tão importante quanto ﬁdelizar e para essa conquista
precisamos estar sempre em evidência para sermos lembrados. A ﬁdelização de
clientes é de suma importância para qualquer empresa que deseja entender e
personalizar promoções para determinados grupos, pois o cliente ﬁel compra satisfeito
e com mais frequência.”
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OS “USOS” DA IMAGINAÇÃO SOCIOLÓGICA NA PRÁTICA DE
ENSINO DO PROFESSOR DE SOCIOLOGIA
Jorge Alexandro Barbosa1

RESUMO
A reﬂexão desenvolvida neste trabalho versa sobre a importância da “Imaginação
Sociológica”, do sociólogo Mills, como recurso metodológico à prática dos professores de
sociologia. Essa relação é feita, igualmente, tendo como referência as preocupações de
Florestan Fernandes que, já na década de 1950, atribui importância do ensino da sociologia
como preparação dos jovens ao exercício da cidadania e, até mesmo, como modo de olhar
criticamente as estruturas sociais que nos modelos capitalistas não estão sujeitas - apenas - a
mudanças rápidas, mas as crises, vistas como legitimadoras das desigualdades sociais. Para
além de um modelo “tecnicista” de educação, devemos pensar a formação a partir de uma
“nova educação” mais aberta às dinâmicas do mundo contemporâneo.
Palavras-chave: Ensino de Sociologia. Imaginação Sociológica. Recurso metodológico.
Data de submissão: 08/07/2019
Data de aprovação: 06/08/2019

INTRODUÇÃO
O perﬁl de uma “nova educação” está relacionado, segundo Fernandes, ao avanço de
uma nova classe média que a partir do processo de industrialização do Brasil - de modo
especíﬁco às regiões Sul e Sudeste - enxerga na educação possibilidades de ascensão social,
no qual passaram a exigir do Estado políticas públicas na área. Deve-se ressaltar que isto
tende a gerar problemas quanto ao modelo e ao acesso, conforme indica Florestan, já
apontando uma crítica no modelo de educação pautado apenas ao mercado de trabalho.
Fernandes (1985) demonstra que as exigências por melhorias no campo da educação, também,
se ﬁzeram presentes nos movimentos estudantis que se organizavam no âmbito do ensino
secundário (conhecido hoje como ensino médio). No entanto, o que ﬁca evidente em
Florestan Fernandes é a importância de discutir as mudanças e preparar os estudantes para os
desaﬁos de um novo modelo de sociedade. A escola, nesse caso, atua como reprodutora da
sociedade e cabe ao professor de Sociologia dialogar com essas novas perspectivas, tendo em
1
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vista ser esta ciência, também, “um produto da modernidade” (NETO, 2012, p. 19). Neste
sentido a sociologia desenvolveria um papel importante para a formação da cidadania em
contraposição a um modelo eminentemente tecnicista – o que, infelizmente, mostra-se muito
comum nos dias atuais.

DESENVOLVIMENTO
O que se pretende enfatizar ao pensar sobre a importância do ensino da Sociologia não
está relacionado apenas ao seu objetivo e/ou atendimento de uma obrigatoriedade. É preciso
trazer a importância sobre a prática do professor em sala e que deve assemelhar-se à prática
da pesquisa como algo a mais: reproduzir experiências da vida (PAIS, 2013) a partir de um
conhecimento voltado à prática do cotidiano, mas não àquela voltada apenas à preparação do
mercado de trabalho. O conhecimento sociológico deve estar imbuído de um princípio de
compromisso com o uso da razão, da liberdade e da valorização da experiência. O professor
de Sociologia deve criar a disponibilidade de abertura para encontrar a melhor maneira de
demonstrar a realidade aos seus alunos. Daí a necessidade e aﬁrmação de Pais: “o cotidiano é
uma fonte de revelação do social” (PAIS, 2013, p. 111).
A construção da pesquisa como prática de construção do conhecimento deve estar
relacionada com o ensino médio, seja por meio de sua legislação e/ou por suas diretrizes que
preveem a prática da pesquisa vinculada ao ensino. Neste sentido, faz-se necessário quebrar a
velha impressão de que pesquisa e ensino são práticas distintas. Os professores de Sociologia
não podem deixar de caminhar com as orientações e diretrizes do ensino que já apontam por
uma prática docente muito mais preocupada com a formação à cidadania. Deve-se,
igualmente, ver nos livros didáticos a possibilidade de desnaturalização de falsas noções que
só tendem a reforçar estruturas de poder e de opressão para pensarmos - a partir de sua leitura
e interpretação - a construção de um sentido à realidade local, de modo que os jovens possam
enxergar naquilo que estão estudando um real sentido à realidade social. Segundo Pais (2013,
p. 115), o conhecimento sociológico deve fazer algum sentido: “[…] os conceitos
sociológicos devem ser laboriosamente trabalhados numa relação de inteligibilidade com as
intenções signiﬁcativas que dão sentido às interações cotidianas”.
Portanto, o sentido dessas interações e, no caso especíﬁco, as explicações sobre o
fenômeno dos fatos sociais, não devem estar pautadas apenas nas imagens, ilustrações e
conceitos presentes nos livros didáticos. O despertar dessa consciência crítica volta-se ao
exercício da cidadania que se constitui em um dos pilares da imaginação.
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Além do campo da pesquisa outra proposta inclui atividades realizadas em sala de aula
que podem servir como momentos de construção do conhecimento, partindo do princípio que
essas atividades não devem ser reproduções ou repetições de conteúdos dos livros e/ou de
mensagens do professor. Pais (2013) aponta o papel da transposição entre teoria - ou
conteúdos dos manuais - com a prática, ou seja, como relacionar o que se lê nos manuais e
nos livros com a realidade? No caso do ensino desta disciplina, como “fazer Sociologia”,
aproveitando-se desses conteúdos e otimizá-los da melhor maneira possível?
A proposta de Pais é apresentar a pesquisa nos mesmos moldes de Mills, fazendo uma
releitura, mas tratando do “artesanato” como uma possibilidade, saindo do que ele chama de
“uso ingênuo e ritualista da prova na produção sociológica” (PAIS, 2013, p. 118). Por se tratar
de prova, a expressão acima se encaixa ao contexto da sala de aula e em parte ao uso
exclusivo do livro didático. Do mesmo modo que se faz a crítica ao pesquisador por seguir
cegamente uma teoria e não ser sensível às especiﬁcidades do problema, ao professor de
Sociologia no ensino médio a autocrítica pode ser o elemento de ﬂexibilidade na tentativa de
agregar valores por meio de outros recursos didáticos. Não se trata de retirar o livro didático,
pois ele tem papel essencial na consolidação do campo de atuação proﬁssional dos cientistas
sociais somado à contribuição do próprio conteúdo, mas estabelecer uma nova prática e visão
de Sociologia enquanto conhecimento importante para os jovens.
O livro didático não pode ser apenas um manual de conceitos cientíﬁcos, aos moldes da
formação de cientistas sociais na universidade, mas como uma linguagem especíﬁca que
aborda os três recortes recomendados nas orientações curriculares: conceitos, temas e teorias.
Pais (2013), ao tratar da imaginação sociológica, enquanto prática do pesquisador, menciona a
questão dos conteúdos e seus cuidados para que as informações produzidas tenham conexão
com a realidade.
Outro autor a propor os usos da imaginação sociológica é Neto (2012, p. 20). Para ele, a
partir dos contextos sociais e das possibilidades nas quais a Sociologia pode se apropriar, para
usá-la como “lugar privilegiado ao exercício da mediação educativa” cabe ao professor - para
além do que está posto nas orientações curriculares - estimular e estimular-se pela
curiosidade, ou seja, “criar novas maneiras de olhar a mesma coisa”, o que se constitui “um
exercício intelectual de distanciamento”, um esforço intelectual de pensar nossas instituições
(no caso do professor, a escola e suas políticas). Padrões e valores, num exercício à maneira
proposta em Mills (1982) em “A imaginação sociológica”, de trazer ao âmbito de sua atuação
a dimensão de nossas biograﬁas, ou seja, como pensar nossa realidade e cotidiano com as
dinâmicas da vida institucional? Seria isto apenas uma atribuição dos sociólogos? Neto vai
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apontando possibilidades como esta: “Não é necessário que a imaginação sociológica se paute
por uma leitura rígida de contribuições dadas por toda essa tradição, posto que ela não precisa
e nem deve ser domínio exclusivo dos sociólogos” (NETO, 2012, p. 32). Pensar criticamente
ou pensar criativamente são desaﬁos e sugestões aos professores de Sociologia que, em
relação aos contextos de suas práticas, podem construir possibilidades para além da realidade
- por mais precária que possa ser -, atuando como protagonistas das dinâmicas que envolvem
o ato de “ensinar” Sociologia. Portanto, cabe pensar sociologicamente.
Neste sentido, uma das primeiras sugestões que se aponta para a prática do professor de
Sociologia é trabalhar com os temas propostos pelo viés do campo cientíﬁco - sendo um
elemento indispensável ao reconhecimento -, mas que contenham contribuições para a vida.
Aliás, a mesma perspectiva apresentada por Fernandes ao tratar da importância do ensino da
Sociologia.
Um dos elementos importantes nessa proposta sociológica é a curiosidade na
compreensão dos processos históricos e como eles interagem nas mudanças e dinâmicas do
presente (NETO, 2012, p. 37). Visto como condição inseparável, o tempo e suas noções estão
entrelaçados às dinâmicas sociais nas quais nos encontramos. Para isso, cabe ao sociólogo,
também, apropriar-se metodologicamente das dimensões do contexto. Antecipando-se ao que
Neto (2012) propõe, cabe esperar uma nova postura do professor de Sociologia, ou seja,
compreender as estruturas sociais a partir de nossos elementos cotidianos como a língua, as
formas de controle social, os papéis sociais, enﬁm, as estruturas sociais e de como estas
inﬂuenciam as ações dos indivíduos. No caso deste trabalho, como os contextos sociais
inﬂuenciam os Movimentos Sociais e como todas essas questões se relacionam com a
dinâmica da vida escolar e dos estudantes? Questão que pode ser generalizada e proposta
como a adoção de uma “postura” de uma prática da atividade intelectual que o põe na
condição de professor-sociólogo.
A partir desta prática de ensino, Neto (2012) explicita:
“[...] a imaginação sociológica é visceralmente histórica, quando não, pela
necessidade de pensar em atos humanos em sucessões de gestos marcados
pela causalidade. Ou seja, não se trata apenas de atribuir ênfase à história,
mas o que ela representa para o indivíduo. Daí a necessidade de pensar o
ensino da Sociologia, contextualizando, procurando entender as dinâmicas
no cotidiano dos estudantes, sem perder a dimensão das estruturas sociais
que se fazem presentes através dos mecanismos de controle social,
instituições, elementos culturais” (NETO, 2012, p. 38).

Na prática docente não cabe ao professor de Sociologia, desde que seja realmente
pensado como um “fazer sociológico”, ser apenas um repassador de conteúdos. Atividades em
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sala de aula não deveriam ser como a reprodução dos status estabelecidos, nem muito menos
no desempenho de funções criticadas por Mills (1982), chamadas por este autor de
“conselheiro do rei”.
Nas Ciências Sociais os usos da burocracia (comuns devido aos padrões e metas
estabelecidos por instituições regulatórias) são apresentados, por Mills, como tendência,
ocasionando perda da autonomia da Sociologia – reﬂexão cada vez menor acerca das
estruturas da sociedade moderna. O excesso de preocupação com as questões burocráticas faz
com que se responda às exigências nem sempre voltadas ao objetivo que se destina a
Sociologia. Em sala de aula corre-se o mesmo risco, sobretudo quando o professor se deixa
levar pelos conﬂitos internos, com pouca preocupação nas análises possíveis e,
principalmente, quando não assume a função de agente histórico munido do conhecimento
racional, adquiridos a partir dos métodos da Sociologia.
As anotações, observações que podem ser coletadas por informantes e pessoas simples,
são recursos que podem ser utilizados na pesquisa. No caso da proposta para sala de aula, em
um processo de desconstrução e construção, as formulações das questões não devem estar
limitadas ao livro didático, mas ao reconhecimento, por parte do professor, sobre o que os
alunos sabem de determinado assunto e o que eles são capazes de pesquisar, seja nos livros
e/ou mesmo na internet - hoje o principal recurso escolar. Nesse sentido, o conhecimento
sociológico deve ser o instrumento lapidador, ou seja, é como se olhássemos por uma lente
distorcida e, com a ajuda da Sociologia, melhorássemos o foco, vendo para além do que se
estava posto e/ou mesmo fazendo novas descobertas.
Ao tratarmos do ensino das Ciências Sociais podemos trabalhar com a proposta
metodológica apresentada por Martins (1998) de uma Sociologia da vida cotidiana que indica
a necessidade de adaptar-se às mudanças sociais ocorridas com o ﬁm de grandes modelos
explicativos - a exemplo dos modelos socialistas e capitalista de Estado, com forte presença
de políticas sociais -, que perderam espaço com o neoliberalismo, em especial no Brasil
durante a década de 1990 (mas que ainda expande suas nefastas consequências). O contexto
de mudança acontece quando esses grandes modelos se dissolvem, em especial o socialismo.
Portanto, a vida social não está apenas voltada às questões estruturantes - assim como o
mundo não está mais dividido entre capitalistas e comunistas. Essas estruturas se
modiﬁcaram. O modo de organização social seguiu essa tendência, pautando-se sobre as
questões do cotidiano e, com isso, mantendo o foco no indivíduo. A força da sociedade civil e
dos Movimentos Sociais, segundo Martins (1998, p. 2), está na “eﬁcácia das vontades
individuais”.

129

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 02 - FEV/2020

O que Martins propõe não é o abandono dos estudos mais estruturais. No entanto,
caminha-se na mesma direção da proposta do “artesanato intelectual” de Mills, como
alternativa à “grande teoria”, em contexto muito caracterizado pelo excesso de
individualização e, principalmente, na tentativa de melhor compreender o imediatismo no
qual nos inserimos. Essa prática sociológica não implica pensar que as grandes
movimentações não aconteçam ou que os Movimentos Sociais perderam seu sentido.
Podemos citar o exemplo da Primavera Árabe quando um jovem, em protesto às condições de
opressão em que vivia, ateou fogo contra o próprio corpo (CASTELLS, 2013). Outro exemplo
são as manifestações de junho de 2013, nas principais cidades do Brasil, que parecem apontar
na direção de que há questões que precisam ser pensadas de modo “alternativo”.
Essa crítica se expande para além da prática do professor, ao que Fernandes (1985)
chamou de conhecimento enciclopédico - sendo tradicional (e conservador) - contrário ao que
deveria propor a Sociologia. A Sociologia exerce uma função educadora no modelo da
sociedade industrial caracterizada por crises estruturais constantes. No caso do Brasil,
segundo Neto (2012, p. 54), a construção da cidadania se constitui como desaﬁo pela
complexidade de nossa própria formação e dos aspectos do Brasil, enquanto nação. E, por
isso, se justiﬁca atribuir à Sociologia um relevante papel na desconstrução de práticas
legitimadoras de poderes e injustiças. O que Neto (2012, p. 54) aponta como instigante nesta
formação é: “[…] construir o que somos a partir do que aprendemos sobre nós mesmos;
sumariamente essa reﬂexão desemboca no problema da cidadania”.
Para Neto (2012, p. 70), o ensinamento e a construção da cidadania estão, igualmente,
relacionados com aspectos culturais da sociedade brasileira. Ele chama atenção, ainda, que
independente das perspectivas teóricas e literárias que se adote para um mesmo problema, o
que ele denomina de “a intervenção de alguma força arquetípica”, deve-se estar atento às
particularidades, importante nestes exercícios de imaginação sociológica. Como referência,
busca-se na história a explicação de que a prática da cidadania não demonstra ter sido
prioridade em nosso contexto. A própria perspectiva da história social no Brasil tem
demonstrado as causas destas desigualdades, por meio de seus intérpretes, a exemplo de
Sérgio Buarque de Holanda, com o conceito de homem cordial (2004)2; e de Florestan
Fernandes (1978)3, acerca da condição do negro no Brasil. São possibilidades, por exemplo,

2
3

Ver HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Ver FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. 3. ed. São Paulo: Ática,

1978, v.1
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que o professor de Sociologia pode utilizar como elementos de interpretação de nossa própria
realidade para contextualizar o tempo presente.
Para Neto (2012, p. 67), a desconstrução de antigos saberes deve levar os estudantes a
reﬂetirem sobre a primeira condição da formação humana como exercício da cidadania, o que
tem sido diﬁcultado em razão de uma cultura personalista que estabelece, principalmente, nas
populações mais carentes, laços de dependência e ﬁdelidade entre políticos e eleitores. Tal
fato propicia tratamento de desrespeito com setores da sociedade civil, por exemplo, com os
Movimentos Sociais, que trazem, historicamente, no Brasil, o tema da cidadania nas suas
bandeiras ou conjunto de reivindicações. Ressalta-se que não é o fazer política sobre a
perspectiva partidária e ideológica - algo que pode ser facilmente confundido com tal atitude,
embora isso não seja proibido, mas de pensar sociologicamente, com criticidade e
independência, fugindo do princípio que Mills (1982, p. 195) denominou “conselheiro do rei”,
ou seja, algo ainda mais comum quando os cientistas sociais estão empenhados nas atividades
burocráticas, o que os levariam à perda de autonomia, impedindo-os de pensar acerca das
estruturas da sociedade moderna e seus problemas.
Manter independência é acreditar na liberdade do homem, que, pelo uso da razão, pode
inﬂuir na história. O próprio Mills (1982, p. 196) aponta limitações a este ideal, ou seja,
ligado ao processo histórico construído pelos homens. Tal ideal pode não ser exatamente
como estes gostariam que fossem porque o acesso ao poder de decisão varia de acordo com o
grau de liberdade que se possui. Na maioria das vezes as pessoas se deixam conduzir por
aqueles poucos que fazem a história, deixando que suas vidas se tornem marcadas pelo acaso
e/ou pela sorte.
São argumentos que tem por objetivo romper com a lógica repetitiva de uma formação
apenas para o “mercado de trabalho”. A Sociologia, como disciplina, deve levar o estudante a
ver que “ninguém está fora da sociedade. A questão é saber o lugar que se ocupa dentro dela”
(MILLS, 1982, p. 199). O professor deve transcender intelectualmente os ambientes em que
vive. Isto é feito a partir do momento em que ele se põe a examinar as estruturas sociais que o
cercam. Não se trata apenas de uma “visão de mundo”, mas de como pensar
sociologicamente.
Seguindo essa perspectiva, Berger (2002, p. 37) aﬁrma que “o sociólogo encontra
material de estudo em todas as atividades humanas, mas nem todos os aspectos dessas
atividades constituem material sociológico”, daí o papel orientador da atividade intelectual no
ensino, no entendimento de que os fenômenos sociais são complexos. Por isso, a necessidade
de trabalhar com perspectivas sociológicas que “vejam os processos para além das fachadas,
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das estruturas sociais [...]”, para além do cotidiano e do que estabelecemos em nossas relações
e instituições. Faz-se importante passar pela prática da imaginação sociológica “para perceber
a realidade que as fachadas ocultam e, para isso, é preciso um considerado esforço
intelectual”. Portanto, no processo educativo, o professor de Sociologia deve manter como
foco de interesse os problemas sociológicos, buscando sempre “a compreensão do que
acontece em termos de interação social” (BERGER, 2002, p. 47).
Como prática, os professores de Sociologia devem levar os estudantes a pensar em
problemas de importância sociológica, a observar como as relações sociais modiﬁcam e/ou
como interagem com as estruturas sociais vigentes. Citando o próprio exemplo de Berger
(2002), ao falarmos sobre números de divórcio, o problema não será o debate do certo ou
errado, mas a compreensão de como o casamento, enquanto instituição, se modiﬁcou dentro
da estrutura social.
Berger (2002, p. 48-49) aponta que a consciência sociológica é desmistiﬁcadora ao
buscar “mergulhar” em outros níveis da realidade em que se encontram outras tramas sociais.
A ideia da desmistiﬁcação está em compreender como a ação e os pensamentos (ideologias)
podem resultar em realidades diferenciadas. Fazendo um paralelo com Weber, o autor
demonstra que a observação e o estudo da ação social devem nos levar a compreender e a
buscar consequências não esperadas dessa ação, ou seja, na perspectiva da distinção entre o
que se espera, enquanto ideia, e o que de fato acontece, enquanto perspectivas sociológicas.
Eis o que Mills chamaria de o método da “imaginação sociológica”.
Ainda sobre o material de estudo do sociólogo, Berger (2002) adverte sobre a
importância de observar a constituição de realidades que resistem a uma ordem social
estabelecida, sendo por si um fato (ou seja, mundos que existem independentes das vontades e
correntes ideológicas predominantes), do qual seu entendimento acontece por meio das
pesquisas e de um olhar sociológico, para além da metodologia. Neste sentido, o
entendimento de realidades (ou de modo mais preciso, as pesquisas) “paralelas”, tida muitas
vezes como submundo e/ou grupos que vivem à margem da sociedade, também ajuda o
sociólogo, na sua condição de professor, a explicar as formas de estruturas desta sociedade de
baixo para cima. É uma forma de reconstruir concepções de mundo e sair da obviedade
construída. Segundo Berger (2002, p. 57), “tal método sociológico constitui ipso facto, uma
rejeição do pressuposto respeitável que somente certas concepções do mundo devem ser
levadas a sério”.
Em outra fala, Berger (2002) reforça seu argumento insistindo que a consciência
sociológica predispõe uma pessoa para uma percepção de outros mundos, além da
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responsabilidade de classe média. Segundo ele, é uma percepção que já traz em si os germes
da não respeitabilidade intelectual.
A Sociologia precisa ser vista como conhecimento prático, mesmo que, dentro do
contexto da escola, seja dado um tempo mínimo ao professor para trabalhá-la em sala de aula.
Tomar como referência o livro didático e a explanação dos assuntos propostos não é apenas
recomendação das diretrizes e dos parâmetros curriculares, mas orientação básica aos
estudantes. Isso nos leva de volta aos argumentos de Martins (2013, p. 20), ao tratar de uma
Sociologia da vida cotidiana, partindo dos mesmos pressupostos da imaginação sociológica
que pode trabalhar com a “elaboração artesanal de narrativas” que estão presentes em
documentos, livros didáticos (no caso do professor), na expressão de uma visão de mundo
como fator “extra cientíﬁco ao conhecimento”, a exemplo do que ﬁzeram alguns escritores
como Gilberto Freyre, Jorge Amado e/ou mesmo os autores clássicos da Sociologia.
Martins (2013, p. 24) aﬁrma que o artesanato intelectual envolve a criação de técnicas,
de acordo com os objetivos e o objeto da pesquisa. Devem-se aproveitar os recursos
disponíveis no momento da pesquisa. De certa forma, podemos pensar essa relação com a sala
de aula. Por exemplo, ao realizar um plano de aula, nem sempre todos os recursos podem
estar disponíveis e/ou mesmo o professor pode ter que lidar com circunstâncias sociais que
alteram a vida escolar.
Ao retomar as premissas da imaginação sociológica de Mills, Martins enfatiza a
importância do conhecimento que as pessoas inseridas in loco têm para a compreensão da
realidade, do qual o pesquisador está inserido. Sobre isso não faltam exemplos, como os
dados pelo autor. O conhecimento da classe operária entre Engels e Marx era diferente.
Segundo Martins (2013, p. 28), a classe operária de Marx é uma classe operária vista pela
teoria, diferente de Engels, que chegou a visitar as vilas dos operários e até mesmo casar-se
com uma de suas informantes.
Os usos da linguagem e seus signiﬁcados podem se diferenciar de acordo com as
realidades e os objetivos empregados. O mesmo risco se pode criar com as linguagens a serem
empregadas nos livros didáticos, o que justiﬁca a necessidade do professor criar e adaptar os
conteúdos de acordo com o contexto inserido. Os sotaques, gírias e os modos como os grupos
sociais se organizam variam, o que pode levar os estudantes a não se reconhecer ou mesmo a
entender parte do sentido exposto nos livros.
Sobre esta „adaptação‟ da linguagem, Martins (2013) aﬁrma que
O sociólogo monolíngue e unidentitário terá sérios problemas para produzir
uma Sociologia minimamente consistente se não tiver condições de se
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ressocializar para os valores, concepções e orientações sociais dos grupos
que estuda e para a diversidade do país em que vive. (MARTINS, 2013, p.
32).

Ao transportar seus signiﬁcados à sala de aula, deve ser preocupação do professor de
Sociologia (e de todas as áreas do conhecimento) dar sentido aos conteúdos apresentados em
um exercício de reﬂexão, de forma permanente e sistemática. A prática da docência não
começa dentro da sala e não termina quando dela saímos. Também não é extensão das
atividades que os professores levam para casa (provas, trabalhos para corrigir). “Dialogar
objetivamente consigo mesmo” é trazer as próprias lembranças, conforme indica Martins
(2013, p. 34).
Os elementos da imaginação sociológica guardam semelhanças em seus princípios com
a perspectiva educadora de Freire (1996), no qual o professor assume uma postura pensante e
não reprodutora de conteúdos, não se abstrai apenas com a rotina burocrática da escola. O que
se pretende, a partir destes apontamentos, é relacionar o que o sociólogo faz, enquanto
pesquisador, e o quanto essa imaginação - vista como um fazer metodológico - pode transporse para a prática do professor de Sociologia, que nem sempre tem formação especíﬁca.
Com isso, percebe-se que o fazer sociológico não pode estar restrito ao campo da
pesquisa, aos centros acadêmicos, mas, igualmente, vinculado à prática proﬁssional docente.
O professor Heraldo Souto Maior (2013) deﬁne o campo de atuação do sociólogo do seguinte
modo:
Estritamente falando, sociólogo é que atende às formalidades legais e está
ensinando Sociologia, pesquisando para o desenvolvimento do campo da
compreensão da sociedade, aplicando os conhecimentos adquiridos em sua
formação proﬁssional em alguma área dessa sociedade ou algum tipo de
problema social. (MAIOR, 2013, p. 54)

Como podemos perceber “o fazer sociológico” não está restrito aos pesquisadores e
programas de pós-graduação (apesar de ser uma atividade que está predominante vinculada a
tais órgãos). “Ensinar Sociologia” abrange bem mais que uma mera reprodução de conteúdos.
Neto (2012) exalta o professor-sociólogo que em sua função precisa reconhecer o local social
e pensar sua prática de forma a particularizar os sujeitos envolvidos. Nesse caso, não se trata
de ver o estudante como símbolo de rebeldia, mas identiﬁcá-lo a partir da moda, da música,
das expressões culturais da comunidade. A preocupação do sociólogo é perceber as
diﬁculdades que os jovens enfrentam em articular elementos de sua biograﬁa com atribuição
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de um sentido, mais precisamente de um projeto do qual a escola é instrumento de grande
importância (NETO, 2012, p. 132).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da proposta do “professor-sociólogo”, alguns desaﬁos se apresentam à prática
em sala de aula, do qual destaco a seguinte reﬂexão: a partir dos conteúdos sociológicos,
como atribuir um sentido aos alunos?
Um dos caminhos sugeridos (além das orientações curriculares) é que o professor não
ﬁque apenas no âmbito do discurso. A sua práxis deve conduzi-lo ao entendimento do
ambiente escolar para uma melhor contextualização das práticas pedagógicas. Um “olhar”
sociológico que possibilite resgatar o potencial do estudante no entendimento de sua realidade
local. Cabe, igualmente, pensar na tarefa de desnaturalizar os fenômenos sociais de que
participa. Neto (2012, p. 141) aponta a necessidade da interação social no processo educativo,
levando os alunos a serem sujeitos de sua aprendizagem. Isto marca uma proximidade da
proposta educativa de Paulo Freire (1996) em um exercício de articular estes elementos com a
realidade, cabendo ao professor-sociólogo a mediação necessária na apresentação dos
conteúdos e seus signiﬁcados.
Por ﬁm, cabe na prática docente, sobre as várias possibilidades metodológicas, trabalhar
o exercício de mobilizar conforme nos indica Neto (2012):
Se a mobilização para a produção do conhecimento engendra a ideia de
provocar o aluno para dialogar com a sua realidade circundante, o professor
inicia sua empreitada como um propositor de conteúdos, que só serão
signiﬁcativos desde que se tornem concretos e sensíveis aos educandos; daí a
necessidade de estarem relacionados diretamente com sua vida. (NETO,
2012, p. 145).

Enﬁm, a prática docente para o ensino da Sociologia não está separada da condição do
sociólogo. Neste sentido, deve-se colocar este como um primeiro exercício, concepção que
não poderia estar ausente de nenhuma aula de Sociologia. “No ﬁnal das contas, o métier do
sociólogo, tomando de empréstimo a alegoria de Kundera, é „rasgar as cortinas‟ que ocultam
as realidades, que as encobrem com suas representações fraudulentas” (BAUMAN, 2015, p.
36).
No entanto, deve-se ressaltar que isto é um desaﬁo para todos, em especial quando seu
propósito é formar cidadãos críticos e conscientes de sua realidade. Em relação ao que foi
apresentado, o livro didático não deve ser visto como o único recurso. O professor de
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Sociologia deve estar atento à sua realidade e interpretá-la à luz de sua perspectiva e/ou
imaginação sociológica.
Com base nos princípios apontados pelos documentos que normatizam o ensino da
Sociologia e dos autores que apresentam possibilidades sobre a prática sociológica por meio
da educação - a exemplo de Florestan Fernandes, Mills, Paulo Freire - a ênfase do ensino da
Sociologia não deveria ser apenas tratar de conceitos, mas trazer perspectivas com a
ﬁnalidade de apresentar a importância e a complexidade dos mais diversos temas trabalhados
nas Ciências Sociais.
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE JOVENS INFRATORES COMO
ELEMENTOS DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO
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RESUMO
O mercado de trabalho atual requer, cada vez mais, pessoas com qualiﬁcações diversas para
suprir suas exigências. Desse modo, surgem barreiras signiﬁcativas para jovens infratores
desqualiﬁcados em liberdade. Iniciativas do governo e programas do estado incentivam
organizações a contratarem egressos do sistema prisional, procurando assistir no
comportamento e proﬁssionalização de tais egressos no competitivo mercado de trabalho.
Com isso, o objetivo deste artigo é identiﬁcar os diferentes subsistemas de recrutamento e
seleção para jovens infratores adentrarem no mercado de trabalho. Essa percepção denota a
importância do processo de recrutamento e seleção, fazendo com que todas as pessoas tenham
acesso às informações, facilitando assim o ingresso de candidatos que delas necessitem,
seguindo as leis dos Direitos Humanos. Foi realizada uma revisão na literatura, buscando
desenvolver um estudo mais aprofundado sobre a gestão de RH, apontando estratégias para
manter, recrutar e selecionar os jovens infratores, com a ﬁnalidade de torná-los colaboradores
de organizações e elementos indispensáveis para o bom funcionamento das empresas. Este
trabalho busca enfatizar as principais formas de recrutamento e seleção de jovens infratores,
garantindo uma segunda oportunidade no competitivo mercado de trabalho.
Palavras-chave: Gestão de pessoas. Mercado de trabalho. Ressocialização de jovens
infratores.
Data de submissão: 08/08/2019
Data de aprovação: 23/09/2019

INTRODUÇÃO
A inserção de egressos infratores no mercado de trabalho é um tema debatido e
analisado em âmbito internacional desde o século passado. Vários estudos foram discutidos
relatando a diversidade dos locais de trabalho e a inclusão de ex-detentos, como também a
abordagem da inﬂuência de variáveis do contexto organizacional nas atitudes do empregador
em relação à empregabilidade de egressos, além da elucidação do processo de reintegração de
egressos e as implicações vocacionais em possuir uma ﬁcha criminal (ROCHA, 2013).
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As constantes mudanças no ambiente externo, que geram necessidades de
proﬁssionais mais qualiﬁcados, têm provocado impactos na área de gestão de pessoas. Essas
exigências fazem com que a falta de qualiﬁcação barre os indivíduos em um mercado de
trabalho competitivo e exigente. Com isso, a inserção dos egressos jovens infratores, junto às
empresas, se torna mais precária, pois, além de apresentarem um passado de atuação na
criminalidade, a falta de qualiﬁcação proﬁssional diﬁculta o seu ingresso no mercado de
trabalho.
Os jovens infratores que estão em liberdade deﬁnitiva ou condicional encontram
barreiras signiﬁcativas para o ingresso no mercado de trabalho, bem como para a sua
reinserção social. Iniciativas do governo e programas do estado incentivam organizações e
empresas para contratarem egressos do sistema prisional, gerando indagações e discussões
sobre como realizar bem essa tarefa.
Portanto, o objetivo deste artigo é identiﬁcar os diferentes subsistemas de
recrutamento e seleção para jovens infratores adentrarem no mercado e trabalho, além de
relatar o atual sistema penitenciário e de ressocialização, bem como as medidas
socioeducativas e os direitos individuais e garantias dos jovens infratores.
Foi realizada uma revisão na literatura nacional, utilizando revistas e artigos
conceituados para identiﬁcar as características e os objetivos indispensáveis dos subsistemas
de recrutamento e seleção, treinamento e demissão de egressos do sistema prisional
contratados pelos gestores de RH das organizações, além de discutir a realidade dos egressos
quanto às diﬁculdades no acesso ao trabalho e carência de outras oportunidades.
No entanto, surge a necessidade de desenvolver um estudo mais aprofundado sobre a
gestão de RH, apontando estratégias para manter, recrutar e selecionar os jovens infratores e
colaboradores das organizações, buscando melhores oportunidades e novas chances no
mercado de trabalho.
Foram discutidas nesse artigo as políticas e práticas de gestão, recrutamento, seleção,
treinamento e desenvolvimento; as condições do sistema penitenciário atual e sua
ressocialização; medidas socioeducativas e os direitos e garantias para os jovens infratores.

POLÍTICAS E PRÁTICAS NA GESTÃO DE PESSOAS
A gestão de pessoas tem como um de seus maiores desaﬁos atrair empregados que
agreguem e alcancem os objetivos organizacionais com eﬁciência, eﬁcácia e efet ividade
(LIMA; FERREIRA, 2011), buscando o alcance satisfatório desses desaﬁos. Devem ser
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realizadas amplas análises do objetivo da empresa e perﬁs das pessoas, pois estas são repletas
de peculiaridades que lhes tornam únicas. Dentro desta realidade a empresa deve buscar
identiﬁcar as variáveis dessas pessoas em seu cotidiano de trabalho, valorizando suas
qualidades, aprimorando seus conhecimentos e as ajudando nas possíveis diﬁculdades em se
sobressair no mercado de trabalho.
Nunca é demais lembrar que para um resultado satisfatório nessa busca de talentos a
empresa deve, na sua política de aceitação, seguir a lógica do recrutamento, seleção,
capacitação, participação, envolvimento e desenvolvimento.

Recrutamento
Para Milkovich e Boudreau (2009), o recrutamento constitui um processo de
identiﬁcação e atração de possíveis empregados que podem ajustar-se à organização.
De acordo com Araújo e Garcia (2010), uma organização pode adotar duas categorias
de recrutamento: interno e externo. O primeiro é aquele que aproveita os seus próprios
funcionários, recrutando-os para participar de um processo interno de seleção e dando-lhes a
oportunidade de promoção, transferência, entre outras possibilidades. O segundo tem o
propósito de persuadir candidatos que estão no mercado para participar do processo de
seleção. A escolha irá depender da empresa e de suas necessidades.
Para Milkovich e Boudreau (2009), o processo de recrutamento tem efeitos de longo
prazo, ou seja, a gestão de uma empresa deve preocupar-se em contratar indivíduos que
demonstrem capacidade de desenvolvimento e crescimento, propiciando o retorno esperado
desse complexo e oneroso processo.
No processo de recrutamento há o interesse da empresa em atrair e conhecer o
candidato à vaga e o interesse deste em obter maior conhecimento sobre o trabalho ao qual
está se candidatando. É o que Milkovich e Boudreau (2009) chamam de “comunicação
bilateral”. É uma forma de difundir aspectos internos da empresa tais como valores, as
expectativas e as estratégias, além das atividades que deverão ser executadas pelo candidato
para selecionar apenas os interessados que se identiﬁquem com a empresa. (LACOMBE,
2005).
Como se pode perceber o recrutamento trata de um processo de pesquisas, realizado a
partir das necessidades dos recursos humanos da organização, no qual consiste em pesquisar e
atrair candidatos para serem avaliados e, através disto, selecionar os que mais se adequarem
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ao perﬁl social e proﬁssional da empresa, vindo a contribuir com sua competência, ideias e
inovações.

Seleção
O processo de seleção tem o objetivo de escolher os candidatos mais adequados à vaga
de trabalho disponível, ﬁltrando ao máximo o número de pessoas, com o intuito de selecionar
aqueles que têm maior probabilidade de se ajustar à organização e ao cargo, como também de
alcançar um bom desempenho (LACOMBE, 2005).
O processo de seleção envolve a determinação de estratégias rigorosas com a
especiﬁcação dos critérios a serem adotados para a formação do perﬁl do candidato, a
deﬁnição das possíveis técnicas a serem aplicadas, a decisão sobre o tipo de seleção a ser
admitida (interna ou externa), como também o quanto uma organização está propícia a
investir no processo. As técnicas disponíveis para ﬁns de seleção são: formulário de inscrição,
análise curricular, pesquisa de referências e históricos, entrevistas, testes psicológicos,
dinâmicas de grupo, exames médicos, entre outros (MILKOVICH; BOUDREAU, 2009).
Como se pode notar esse processo se inicia logo após o recrutamento, atuando como
uma espécie de ﬁltro que permite conhecer melhor os recrutados, tendo como objetivo
adequar as pessoas ao cargo, de acordo com as exigências e necessidades da empresa,
podendo se manifestar através de entrevistas, testes, dinâmicas de grupos, avaliação de perﬁl
e comparação de dados.

Treinamento e desenvolvimento
No que se refere ao processo de treinamento e desenvolvimento, há uma busca por
promover a aquisição de habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em uma
melhoria da adequação entre as características dos empregados e as exigências dos papéis
funcionais (MILKOVICH; BOUDREAU, 2009). Dessa forma, o treinamento do colaborador
não deve apenas prepará-lo para o exercício de sua função, mas também para a execução de
funções mais complexas que pode levá-lo a almejar o crescimento individual e o futuro
proﬁssional. Em alguns casos, a empresa compromete-se em realizar apenas treinamentos
introdutórios que visam apresentar ao empregado o contexto em que está se inserindo
(MELO; NASCIMENTO, 2003).
De acordo com Milkovich e Boudreau (2009), ao se envolverem em um processo de
treinamento, as empresas devem motivar seus funcionários, assim como gerar recompensas
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para que os envolvidos tenham maiores chances de serem bem-sucedidos e para que todos os
esforços não se tornem perda de tempo e de dinheiro para os colaboradores ou para a
organização.
O treinamento e desenvolvimento de pessoas devem ter por objetivo desenvolver
habilidades e competências já existentes no proﬁssional para que possa contribuir no
aumento da produtividade e gerar melhores resultados no que tange a resolver problemas e
enfrentar desaﬁos, estimulando, assim, uma postura mais proativa e autônoma dentro do
ambiente corporativo.

SISTEMA PENITENCIÁRIO E RESSOCIALIZAÇÃO
No Brasil a função primordial da pena está baseada no seu caráter preventivo à prática
de futuros crimes, bem como a inibição da conduta reprovada do indivíduo em relação ao seu
ato praticado. Portanto, a pena tem como ﬁnalidade a repressão dos crimes, a prevenção,
proteção dos bens jurídicos e a ressocialização, reintegrando, através de políticas
humanísticas, aquele que se desviou, por meio de condutas reprováveis pela sociedade e/ou
normas positivadas, ao convívio social.
Não é novidade que a pena privativa de liberdade vem falhando no seu objetivo
ressocializador. Atualmente, diversas são as críticas quanto ao retorno dos reeducandos à
sociedade, onde de um lado estão as grandes deﬁciências do sistema carcerário brasileiro muitas vezes as penitenciárias tornam-se verdadeiras “escolas do crime” - e de outro, uma
sociedade que não consegue enxergar os egressos como alguém ressocializado, não se
desprendendo dos estigmas e dando uma nova chance aos anteriormente infratores.
A questão penitenciária é tão complexa que não permite que apenas o governo a
encare como um problema social e econômico, sendo necessária a reunião de esforços de
vários setores da sociedade que em parceria possam reﬂetir e debater sobre o assunto com o
intuito de alcançar soluções práticas e viáveis a serem implantadas (SILVA & INOCÊNCIO,
2005).
Essa questão do efetivo retorno à sociedade também atinge infratores menores de
idade. Estes apresentam diﬁculdades similares de reintegração quando saem dos Centros
Educacionais (CEs) - unidades prisionais de correção de jovens com idade entre 12 e 18 anos.
O papel destas instituições com os jovens que infringem a lei é atuar de forma a melhorar as
condições de vida dos menores através de medidas socioeducativas.
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Os menores que saem dos CEs não são caracterizados como egressos, como a Lei
7.210/1984 deﬁne, mas estão inseridos no mesmo contexto, pois quando passam a ser
infratores são recolhidos às instituições onde, além de serem submetidos a maus-tratos, se
aperfeiçoam nas „artes‟ do crime.
Portanto, ao ingressar em uma unidade prisional o menor é denominado infrator,
delinquente ou marginal e ao sair tem mínimas chances de mudar de vida, já que as
instituições de segurança e a sociedade não lhe dão as oportunidades necessárias (GOMIDE,
1988).
Dentro do contexto atual do ambiente de trabalho competitivo brasileiro, a tarefa de
gestão de pessoas torna-se ainda mais complexa ao ter como foco os egressos do sistema
penitenciário, pois além da discriminação e preconceito praticados, todos os egressos
encontram barreiras pessoais como habilidades e potencialidades laborais fracas, falta de
conexões e experiências recentes de trabalho, educação limitada, diﬁculdade de transporte,
histórico de uso de substâncias ilícitas e outros problemas de ordem física e mental (ROCHA,
2013).
O que, de fato, acontece na realidade brasileira é que aliado à discriminação há o fato
de que muitas empresas privadas não oferecem trabalho aos egressos, alimentadas pelo
simples preconceito e esquecimento dos mesmos, impossibilitando que se dê continuidade a
qualquer trabalho que tenha sido realizado no presídio na tentativa de reintegrar o preso.
De acordo com a lei, o egresso é detentor de alguns direitos como o de ser orientado e
receber apoio para ser reintegrado à vida em liberdade e de ter assistência social que deve
ajudá-lo na procura de um emprego.
Ante o exposto, nota-se, incontestavelmente, que para a obtenção de sucesso nesse
grande desaﬁo ressocialiador (de trazer os egressos para a sociedade), buscando reduzir os
índices de reincidência consideravelmente, há a necessidade da parceria entre o sistema
penitenciário e o sistema de gestão de pessoas das empresas. Só através de um bom trabalho
de reeducação (realizados nos Centros de Educação/penitenciárias) com treinamento e
desenvolvimento dos egressos através de recrutamento e seleção realizados pelas empresas,
esses indivíduos poderão obter um “norte” em busca das mudanças necessárias a sua vida.
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MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS
As medidas socioeducativas têm o objetivo de propiciar ao jovem infrator novas
perspectivas de vida, tornando-o um adulto pronto para conviver de maneira produtiva no
meio em que vive.
Atualmente, veriﬁca-se uma ruptura dos valores familiares, sendo possível concluir
que, para a maioria dos adolescentes que cometem atos infracionais, a relação familiar é
conﬂituosa, com ausência de imposição de limites pelos pais, que promovem uma educação
comprometida. Dessa forma, para que haja uma melhor ressocialização dos menores
infratores, torna-se indispensável a realização do resgate dos valores familiares, o que poderá
contribuir para a redução da criminalidade no meio infanto-juvenil (REBELO, 2010).
Além disso, é importante que o menor seja acolhido sem preconceitos pela sociedade e
que tenha as mesmas chances que os demais jovens, uma vez que já foram sancionados por
sua conduta delituosa. Assim, com um bom convívio social, estando em um meio agradável, o
menor poderá desenvolver sua capacidade interpessoal, melhorando seu respeito com o
próximo.
Também deve ser destacada a importância do apoio e incentivo do Estado na
ressocialização dos jovens que foram levados pelos caminhos do crime, com a criação de
projetos que reeduquem esta clientela, através da prevenção e do acolhimento.
Para que haja uma ressocialização, de fato, é importante a realização de ações que
promovam novas oportunidades para os infratores que muitas vezes cometem os atos
delituosos por necessidade e por não terem alternativas.
Dessa forma, observa-se, em vários estados brasileiros, a promoção de projetos
destinados à reeducação de adolescentes: o Projeto “Novos Rumos”, criado pela Resolução
659/2011, em Minas Gerais; o Projeto “Paniﬁcação na Socioeducação”, no Espírito Santos; e
o projeto “Começar de novo”, de 2012, no Acre.

DIREITOS INDIVIDUAIS E GARANTIAS DOS JOVENS INFRATORES
Observa-se que, diante da aplicação da medida socioeducativa de internação, várias
garantias são asseguradas ao jovem infrator. Destaca-se a importante atuação do princípio
constitucional do devido processo legal, o qual estabelece que a internação não pode ocorrer
até que se ﬁnalize o processo com sentença condenatória, com exceção dos atos infracionais
em que o agente for surpreendido em ﬂagrante delito ou por ato de extrema necessidade que
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deverá ocorrer perante ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente e
baseada em indícios suﬁcientes de autoria e materialidade. (BRASIL, 2012).
Tal garantia, exposta no Estatuto da Criança e do Adolescente, foi adaptada do artigo
5º, inciso LXI da Carta Magna, que dispõe: “Art. 5º [...] LXI: Ninguém será preso senão em
ﬂagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente
[...]”. (BRASIL, 1990).
Outro direito dos jovens infratores, quando submetidos à medida de internação, foi
adaptado do inciso LXII, do art. 5º da Carta Magna brasileira, que estabelece a comunicação
imediata aos familiares ou a quem o menor indicar, bem como ao juiz competente para o caso,
o qual deverá examinar possibilidades para encerrar tal medida, sob pena de responsabilização
por aplicação abusiva de medida socioeducativa.
Ainda sobre a medida de internação, é assegurada ao jovem infrator a proteção à sua
integridade física e moral, de acordo com o artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal. Dessa
forma, tem-se a proibição do uso da violência física em seu tratamento, bem como de pressões
psicológicas durante os atos processuais e no cotidiano do cumprimento da medida
socioeducativa.
Segundo descreve Saraiva (2010), na Justiça da Infância e da Juventude uma resposta
rápida pelo Judiciário se faz necessária, pois está associada às possibilidades de recuperação
do adolescente em conﬂito com a lei.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA AO
JOVEM INFRATOR
Sabe-se que os programas de aprendizagem são indispensáveis para a qualiﬁcação
proﬁssional, uma vez que apresentam diversos elementos para garantir o desenvolvimento
social e intelectual do indivíduo, além de resguardar direitos.
Ao procurar ensinar a um jovem infrator uma proﬁssão, e remunerá-lo por tal
atividade, o Poder Público oferece a essa pessoa a oportunidade de vivenciar uma recompensa
pelo exercício de uma atividade lícita, além de possibilitar o pleno desenvolvimento de suas
capacidades para que, quando fora do cárcere, possa ingressar não apenas na sociedade, mas
no concorrido mercado de trabalho.
Isso poderá acontecer, na prática, através da aplicação de cursos de qualiﬁcação
destinados a jovens infratores enquanto estiverem custodiados pelo sistema carcerário, onde
possam ser executadas as medidas socioeducativas mediante a oferta de formação técnico-
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proﬁssional com o oferecimento de estágios e remuneração, dando, assim, incentivo e suporte
para os reeducandos após cumprir medida socioeducativa. Dessa forma, esses jovens podem
enxergar a possibilidade de um futuro não só lícito, mas, também, digno.
Para isso é necessário que haja parceria entre Poder Público, empresas e sociedade
civil para que esses jovens se sintam incluídos e que, ao serem reinseridos socialmente, seja
devolvida sua cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inserção dos egressos no mercado de trabalho tem sido uma tarefa árdua para os
órgãos responsáveis. Convencer as organizações de que é vantajoso e socialmente responsável
contratar um ex-detento é uma tarefa complexa. Apesar de todos os incentivos e programas,
os egressos ainda saem dos presídios com poucas possibilidades de inserção no mercado de
trabalho formal devido à discriminação.
Entretanto, com a qualiﬁcação não sendo o centro dos requisitos de contratação, o
Estado tem procurado desenvolver programas para auxiliar nessa tarefa de inserção e
conscientização das organizações dessa necessidade. O grande desaﬁo está em fazer as
organizações aderirem aos projetos e também partirem sozinhas para um trabalho mais
organizado e legítimo, sem depender tanto da interferência do governo para oferecer vagas de
trabalho.
Os critérios para o recrutamento e seleção de um egresso do sistema prisional
encontram-se relacionados mais ao comportamento do que à qualiﬁcação, o que diverge da
situação atual vivenciada pelas organizações e seus funcionários que agem dentro da lei.
Observa-se que é possível identiﬁcar certas características que são exigidas pelas
organizações: boa conduta, demonstração de interesse na atividade executada e o tipo de
crime cometido pelo egresso. As empresas têm dado oportunidades aos egressos de crimes
denominados passionais, ou seja, aqueles em que o indivíduo executou por um sentimento
momentâneo e por uma situação especíﬁca, dando a entender que provavelmente não mais
cometerão este crime.
As atividades de treinamento aplicadas pelas organizações estão voltadas para a
integração na organização e a realização de tarefas mais simples, tornando praticamente
inexistentes possibilidades de efetivo desenvolvimento e futuro proﬁssional, segundo Rocha
et al (2013). Observa-se, com isso, a necessidade de maior investimento em treinamentos
voltados para as tarefas a serem executadas, não apenas para que o apenado seja avaliado na
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maneira como trabalha, mas também para ajudá-lo em sua qualiﬁcação no trabalho atual e em
atividades futuras.
Com isso, a ressocialização dos egressos é uma iniciativa social importante, mas ainda
insuﬁciente para contribuir em seu crescimento como proﬁssional apto para o mercado de
trabalho atual. As iniciativas de ressocialização têm justiﬁcativas sociais importantes, mas não
parecem suﬁcientemente estimulantes no plano econômico para as empresas privadas e sem
incentivos ﬁscais que as façam preferir um egresso em lugar de um trabalhador convencional.
Por ﬁm, parece claro que a iniciativa, para este tipo de trabalho, exige muito dos
estados brasileiros para que eles possam conduzir as autoridades superiores na busca de
direitos para os egressos, dando-lhes uma segunda chance proﬁssional, social e pessoal,
resultando em benefícios para todas as partes.
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RESUMO
Os custos da qualidade são quaisquer gastos de produção ou de serviço que excedam os gastos
de se fazer o produto correto logo na primeira vez. Esses custos podem ser reduzidos por meio
de um eﬁciente método de prevenção. A base deste estudo está no levantamento dos custos
decorrentes das falhas de uma empresa do segmento automotivo e a redução destes, por meio
de um metódo de prevenção: o treinamento. Ele consiste em um processo educacional que
visa o crescimento e mudanças comportamentais cujo foco é transmitir conhecimentos,
habilidades e atitudes em função de um determinado objetivo. O objetivo desse trabalho é
explorar a relação do treinamento na redução dos custos da qualidade, partindo do
pressuposto de que o treinamento faz parte da prevenção. Como resultado, a pesquisa apontou
que a falta de capacitação dos colaboradores acarretou em falhas que levaram a empresa a
perder cerca de 20% de seu faturamento.
Palavras-chave: Custos da qualidade. Prevenção. Treinamento.
Data de submissão: 11/05/2019
Data de aprovação: 06/08/2019
INTRODUÇÃO
Diante de tamanha concorrência no mercado as empresas encontram-se na busca de
obter melhor desempenho em seus processos. Elas empregam o uso de estratégias, ampliando
habilidades e competências no intuito de se manterem à frente da concorrência e obter
melhoria da qualidade em seus produtos e processos, visando atingir seu propósito principal
que é a maximização de lucros por meio da qualidade ao menor custo possível. Reduzir os
custos da qualidade é o oposto de trocar insumos por outros de menor preço. Melhorando a
qualidade é possível evitar falhas e, consequentemente, reduzir os custos.
Custos da Qualidade entrou no âmbito acadêmico por meio de Juran. Em um de seus
exemplares, Quality Control Handbook (1951), o autor articulou acerca das economias da
qualidade, em que se enquadrava os custos da qualidade. Assim, apareceram conceitos a
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respeito do tema. Feigenbaum (1994) conceitua:
Os custos da qualidade constituem o denominador econômico comum por meio do
qual o gerenciamento da indústria e fábrica e os praticantes do Controle da
Qualidade podem estabelecer comunicação de forma nítida e efetiva em termos
empresarias. São bases por meio das quais investimentos em programas da
qualidade podem ser avaliados em termos de melhoramento de custos
(FEIGENBAUM, 1994, p. 150).

Crosby (1986) destaca que a avaliação dos custos da qualidade é um método de
demonstrar para a alta administração que reduzir os custos da qualidade é, na verdade, uma
maneira de maximizar os lucros sem o crescimento das vendas, aquisição de novas máquinas
ou admissão de novos colaboradores. Sendo assim, a qualidade assegura o desempenho dos
recursos da organização e como resultado tem-se a redução dos custos. A ideia de que
qualidade signiﬁca custos vem da ausência de conhecimento ou da complexidade de se auferir
informações relativas aos custos alcançados com a qualidade (FEIGENBAUM, 1994).
As empresas possuem custos ocultos, de fato, como consequência da falta de
qualidade. Esses custos são, por exemplo, das vendas não sucedidas devido a falta de
treinamento da equipe, ausência de qualidade no produto e não cumprimento de prazos. Elas
possuem também outros custos identiﬁcáveis como consequência da falta de qualidade:
cancelamento de vendas por não satisfazer a necessidade do consumidor, garantias, refugo,
retrabalho na correção de falhas, além de outros que geram custos que poderiam ser evitados
(PINTO, 2010).
O investimento na prevenção é, então, bem vantajoso. É a conﬁrmação simples e clara
de que a “qualidade sai de graça”, conforme a obra de Crosby, publicada em 1979 (TEBOUL,
1991). O investimento em custo de prevenção age na solução da origem das falhas
melhorando a qualidade e, simultaneamente, reduzindo os custos correspondentes. Por isso,
quanto antes se previnir os problemas, menos custoso será para a empresa. Assim, pode-se
admitir que a prevenção é a opção ideal para aumentar os lucros da empresa (SILVA. 2001) .
A teoria do zero defeito proposta por Crosby surge do prícipio que o ser humano é
capaz de realizar serviços sem a ocorrência de falhas, o que está literalmente relacionado com
o treinamento proﬁssional e capacitação psíquica do colaborador (OLIVEIRA et al, 2001).
O treinamento de pessoas surgiu no princípio da sociedade quando os humanos préhistóricos repassavam à sua prole as intruções essênciais que possibilitavam a sobrevivência
e a sucessão da espécie humana. Os autores aﬁrmam que ao longo da segunda guerra mundial
a fase era difícil e para suprir as necessidades do crescimento produtivo e de recolocação dos
operários que chegaram para preencher as vagas devido o recrutamento militar, inciou-se
então a exploração e organização das atividades de treinamento de pessoas (BORGES E
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ANDRADE, 2006).
O interesse de progredir com o treinamento de pessoas veio no século XX, onde o
motivo fundamental era coloca-las em condições adequadas para tornarem as mesmas mais
produtivas. A partir dos anos 60 o treinamento tornou-se um dos métodos básicos da
administração de recursos humanos devido a atuação da escola clássica de administração
(GIL, 2008).
O treinamento é, certamente, a atribução de gestão de pessoas mais destacada na ciência
teórica e prática a respeito da melhoria da qualidade. Em tese, o arranjo sistêmico do
treinamento é um elemento importante para o êxito de um plano de melhoria da qualidade
(RABELO, 1995).

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Qualidade
Devido a revolução industrial, a qualidade começou a ser empregada no momento em
que a linha de produção trouxe padronização aos objetos. Entretanto, somente ao término da
Segunda Guerra Mundial as empresas passaram a entender e executar a qualidade. Com o
advento da administração cientíﬁca criada por Taylor nos anos vinte, o engenheiro acreditava
que era possível ter maior rendimento, minimizando os gastos. A qualidade começou a ser
alvo das empresas (AMORIM, 2015; TRINDADE, et al. 2012 ).
Segundo Robles Jr. (1996, p. 22): “a preocupação com a qualidade não é recente, sendo
que a qualidade do produto é preocupação desde os primórdios da era industrial” . No entanto,
o conceito da qualidade passou por mudanças no decorrer do tempo, conforme as
necessidades vindas dos diferentes momentos da história. Assim, deﬁnir qualidade não é
simples, visto que o termo pode apresentar vários conceitos que são deﬁnidos conforme as
circunstâncias (ALVES; TRINDADE, 2012).
O quadro a seguir apresenta uma análise longitudinal dos principais conceitos de
qualidade e seus respectivos autores. Esses conceitos, ao longo do tempo, foram se
complementando e convergiram para os mesmos entendimentos: “ atender e superar as
expectativas dos clientes”.
Quadro 1- Evolução dos conceitos de qualidade
Ishikawa (1949)

Rápida percepção e satisfação das necessidades do mercado, adequação ao uso dos
produtos e homogeneidade dos resultados do processo (baixa variabilidade).
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Feigenbaum
(1951)

Qualidade é sentir orgulho pelo trabalho bem feito. Aprimoramento da Qualidade eleva
a produtividade.
Qualidade é uma maneira de se gerenciar os negócios da empresa. Aprimoramento da
Qualidade só pode ser alcançado em uma empresa com a participação de todos.

Crosby (1979)

Qualidade é conformidade com especiﬁcações, e não elegância.

Juran (1988)

Qualidade é adequação ao uso.

Neto (1990)

Qualidade é sempre resultado de esforços inteligentes; Qualidade não é só para
companhias; Indivíduos podem esforçar-se por excelência em seu dia-a-dia.

English (1992)

Qualidade é medida pelo custo de fazer coisas erradas.

Imai (1994)

Qualidade é qualquer coisa que pode ser melhorada. O interesse principal aqui é a
Qualidade das pessoas.
Qualidade é uma questão de ser e não de ter.

Demo (2001)

Fonte: os autores (baseado em Costa, 2012)

Antigamente, um artesão tinha como noção de qualidade o atendimento às necessidades
dos clientes. O controle de qualidade tinha como foco o produto, não o processo
(CARVALHO, 2005). Com o decorrer do tempo, a qualidade passou por transformações. Para
acompanhar e assimilar a importância dela no mundo moderno é necessário realizar uma
comparação dos atributos dados à qualidade antigamente e atualmente. No quadro a seguir
podemos observar que os atributos da qualidade se desenvolveram simultaneamente com o
tipo de produção (JUNIOR, 2003).
Quadro 2 - Comparação entre momentos da qualidade
Antiga qualidade

Nova qualidade

Artesão

Operário

Indivíduo
Pequenos volumes
Personalizado
Custos altos (produção artesanal)
Criada basicamente por mãos hábeis
Foco em diferenciação

Sistema
Grandes volumes
Generalizado
Custos diluídos (produção em escala)
Criada por mentes inteligentes
Foco em padronização

Fonte: os autores (baseado em Júnior, 2003)

Deming (2003, p. 27) coloca que “os defeitos não são livres de custo”. Por isso, na
comparação entre a antiga e a nova qualidade, um dos pontos que podemos observar é que a
qualidade, que antes era vista como cara em termos de trabalho e dinheiro, hoje é vista como
redução de custos. No mesmo sentido, Crosby (1986) lembra que “qualidade é conformidade
com os requisitos”. Se ao efetuar o serviço ou fabricar o produto o mesmo estiver dentro dos
requisitos, logo na primeira vez, é possível eliminar os gastos e não ter despesas com a
qualidade. Ela deve evoluir baseada em quatro fundamentos:
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1) Qualidade é a execução das condições estabelecidas; 2) Prevenir é método que produz
qualidade; 3) A referência de performance é não existir falha; 4) A dimensão da qualidade é o
custo de não realizar as condições estabelecidas pelo consumidor.
Custos da qualidade
As primeiras ligações da qualidade e sua inﬂuência nos custos surgiram nos anos 50.
Juran divulgou a publicação da obra Plannning and Practices in Quality Control, na qual
exibia um modelo que continha planejamento e custos da qualidade. No ano de 1957, Crosby,
enquanto gestor da qualidade de uma empresa de materiais de construção, criou o conceito
“zero defeito”. Para ele, os sistemas de gestão deveriam estipular como referência a ausência
de defeitos (CARVALHO, 2005) .
Segundo Garvin (1992, p. 94), “Os custos da qualidade são deﬁnidos como quaisquer
despesas de fabricação ou de serviço que ultrapassem as que teria havido se o produto tivesse
sido feito ou o serviço tivesse sido prestado com perfeição da primeira vez.” Juran (1991)
acrescenta que os custos que podem ser evitados estão relacionados à prevenção e avaliação e
os custos que não podem ser evitados são aqueles que estão relacionados a não conformidade
da mercadoria, identiﬁcados dentro da empresa ou quando a mercadoria já estiver no
mercado.
Para Mattos e Toledo (1998), os custos da qualidade representam a medida dos custos
relacionados ao êxito e ao fracasso na conquista da qualidade. Estes são constituídos pela
soma dos custos evitáveis e inevitáveis. Esses custos são identiﬁcados em quatro categorias:
1. Custo de falhas externas: associado a erros praticados pelos clientes;
2. Custo de falhas internas: associado a erros que ocorrem dentro da operação;
3. Custo de avaliação: associado com o controle da qualidade para veriﬁcar se os
problemas ou erros têm ocorrido durante ou depois da criação do produto ou
serviço;
4. Custo de prevenção: causado na tentativa de evitar que problemas, falhas e erros
aconteçam.
O investimento sobre a melhoria da qualidade pode eﬁcientemente reduzir os custos.
Para Juran (1995), os custos do baixo nível de qualidade são imensos. De 20% a 40% do
trabalho de uma empresa é gasto para refazer o que não foi feito certo da primeira vez devido
à má qualidade.
Ao criar o conceito “zero defeito”, Crosby (1986) também avaliou o impacto da
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qualidade na redução dos custos e destacou que muitas empresas consomem
aproximadamente 20% de sua renda com retrabalhos e lidando com gasto de todos os tipos,
enquanto um método eﬁciente de prevenção consumiria aproximadamente 5% de sua renda.
Assim, o objetivo do “zero defeito” é “fazer certo a primeira vez” (CROSBY, 1986 ).
Para

Juran

(1991),

investir

em

custos

de

prevenção

e

avaliação

reduz

consideravelmente os custos de falhas internas e externas. Para isso, o autor desenvolveu um
modelo do custo total da qualidade em associação aos custos de inconformidade. Podemos
observar que os custos de falhas caem na medida em que se investe em prevenção e avaliação.

Figura 1 - Custo da qualidade em busca do equilíbrio

Fonte: Slack (2015, p. 536)

Em busca da melhoria da qualidade, Juran (1993) recomendou que fosse feito um
controle por meio do uso de três procedimentos globais de gestão: planejamento, controle e
melhoramento. O processo foi chamado de trilogia de Juran. A qualidade é a negativa da má
qualidade. Assim, concluímos que os custos de prevenção são substanciais no domínio sobre
os custos de falhas (ZARDO, 1999).
A melhoria da qualidade é primordial. Para evitar retrabalhos é imprescindível que a
empresa desenvolva, ultilize e preserve o conhecimento de seus colaboradores. Isso está
relacionado à gestão do conhecimento. Trata-se de um conjuto de metódos usado pelas
organizações cujo objetivo é desenvolver estratégias e formas de obter, preservar e gerir o
conhecimento necessário para se trabalhar (FORMOSO, 1996).

Treinamento
O mundo moderno trouxe às empresas facilidade tecnológica quanto ao
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desenvolvimento de seu trabalho e produto, porém, diante da notável competitividade, o
crescimento de uma organização e sua produtividade não dependem exclusivamente de suas
tecnologias e sim de suas táticas para se diferenciar.
O treinamento é um instrumento administrativo de vital importância para o aumento da
produtividade do trabalho. Para Volpe e Luroso (2009), o treinamento é um método
pedagógico de prazo não longo, posto de forma estruturada, por onde os indivíduos absorvem
conhecimentos e habilidades sob determinados objetivos dentro de uma organização, com a
ﬁnalidade de obter um aumento produtivo de maneira que não afete seus procedimentos
(BORGES E ANDRADE, 2001).
Treinamento é uma palavra muito usada no campo de desenvolvimento humano e
signiﬁca estar apto, capaz de realizar determinada tarefa e de ter habilidades. O objetivo do
treinamento consiste na aprendizagem, na melhoria de conhecimentos especíﬁcos e aptidão
para executar, em seguida, tarefas estabelecidas. Sendo assim, o treinamento está diretamente
ligado a habilidade (TEIXEIRA, 2005).
Tartuce (2007) cita em sua tese que a habilidade compete a uma particularidade
comportamental da pessoa, ou seja, é de contexo individual. Naville (1956, p. 160) diz que “ o
indivíduo hábil é aquele que sabe agir em um caso dado para obter um feito preciso”.
Além de aperfeiçoar os colaboradores em sua função, o treinamento objetiva

o

desenvolvimento de habilidade, fazendo com que as pessoas sejam mais produtivas e, em
consequência, contribuem para a conquista das metas organizacionais. Toda e qualquer
organização consegue incluir em seu plano o processo de treinar. Para isso se faz necessário
que a empresa veja o processo como sendo um investimento que é possível ser desenvolvido
por uma pessoa da própria organização ou por alguma empresa de treinamento e
desenvolvimento (FLEURY, 2002).
Chaves et al. (1987) colocam que o treinamento serve como um processo de
transformação quando empregados não treinados são transformados em trabalhadores
capazes, pelo menos quanto ao aspecto de conhecimentos.
Quais as vantagens de investir em um treinamento? Dentre as vantagens, algumas delas
seriam: maior rentabilidade, ajudar os trabalhadores a se identiﬁcar com as metas da
organização, aumento de produtividade e qualidade. Quanto a mão de obra, os treinamentos
possibilitam aperfeiçoar seus próprios colaboradores sem que a organização precise buscar
alguém de fora, além de ter a vantagem de que o proﬁssional se desenvolveria da maneira
exata que a empresa precisa (WERTHER JR. ; DAVIS, 1983 ).
O aprendizado produtivo não acaba na escola. A maioria dos indivíduos procuram
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melhorar as suas aptidões durante a sua vida proﬁssional por meio de treinamento em serviço
e em centros de capacitação formal. Da perspectiva tanto do empregado como do empregador,
o treinamento deve ser visto como um investimento. As empresas têm um incentivo para
investir na capacitação de seus empregados porque frequentemente necessitam de
trabalhadores com certas aptidões (BANCO MUNDIAL, 1995).
Existe uma crescente evidência de que os investimentos em treinamento estão
associados ao aumento da lucratividade ao longo prazo e que as empresas que reorganizam
suas operações com base em programas como trabalho em equipes e círculos de qualidade
conseguem maior produtividade se esses programas estiverem em sintonia com a educação do
trabalhador (MILKOVITCH; BOUDREAU, 2010). Além disso, o treinamento evita perdas e
despercícios que surgem devido a falta de conhecimento. Ele é um dos fatores que contribui
para a melhoria da qualidade e aumento da produtividade, conforme a ﬁgura a seguir.
Figura 3 - Reação em cadeia

Fonte: baseada em Deming (1990 p . 4)

METODOLOGIA
Essa pesquisa procurou constatar a relação do treinamento na redução dos custos da
qualidade, fundamentado no prícipio de que a capacitação proﬁssional impacta positivamente
na redução dos custos da qualidade. A empresa estudada é do segmento de importação e
distribuição de acessórios automotivos, fundada no mercado pernambucano no ano de 2010.
Possui 20 pontos de atendimento em todo o Brasil e sua matriz ﬁca localizada na cidade de
Recife. O estudo foi feito no período de janeiro a junho de 2018.

O levantamento de

dados se formou por meio de uma pesquisa explorativa, de natureza qualitativa, com
entrevista semiestruturada, conforme quadro a seguir.
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Quadro 3 – Entrevista
Perguntas
Com que frequência acontecem as devoluções de acessórios?
Quais são os motivos das devoluções dos acessórios?
Por que acontecem os erros que causam as devoluções?
Como os promotores fazem os pedidos de venda?
Todos os promotores usam o mesmo sistema?
O sistema é simples de usar?
Quando é identiﬁcado que o pedido foi feito errado?
O que acontece quando um pedido é feito errado?
O que acontece com os custos destas falhas?
Além da questão de mercadoria errada há algum outro motivo que leve o cliente a cancelar a compra?
O que mais gera custos devido a falta de capacitação?
Você acredita que a capacitação dos promotores conseguiria reduzir esses custos?
Você já recebeu algum treinamento pela empresa?
Os promotores já receberam algum treinamento pela empresa?
O que você acha que pode ser feito para reduzir esses custos?
Existe alguma outa coisa que interfere nos resultados e que também acontece devido a falta de capacitação dos
promotores?
Fonte: elaborada pelos autores

A partir da entrevista acima foi possível identiﬁcar os principais problemas e inferir
com relação à associação entre o treinamento e os problemas identiﬁcados.

ESTUDO DE CASO
Com base nas informações colhidas por meio da entrevista aplicada, observou-se que as
devoluções dos acessórios ocorrem frequentemente ao longo do trabalho. O principal motivo
é o pedido feito erroneamente pelo promotor. Por não conhecer as caracteríticas dos
acessórios, bem como o modelo e o ano do veículo ao qual se destina o acessório, comete
falhas ao efetuar a venda.
Os erros que causam essas devoluções são provenientes da falta de capacitação dos
promotores, pois ao serem contratados são destinados à loja desde o seu primeiro dia de
trabalho onde normalmente o supervisor de vendas faz o acompanhamento e presta apoio
presencial por cerca de um ou dois dias. Depois disso o promotor passa a ser apoiado por
outro promotor de outra cidade, via telefone, quando necessário, ficando sozinho para fazer os
pedidos.
Os pedidos de venda são feitos via sistema por uma plataforma que lança as
informações direto para a matriz, onde serão faturados. Todos os promotores usam a mesma
plataforma que, na opinião da colaboradora entrevistada, não é tão simples de usar porque os
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produtos são cadastrados por códigos e nomes curtos e técnicos, exigindo que o promotor
entenda qual a função do acessório e para qual veículo pode ser comercializado. Algumas
informações adicionais estão disponíveis em um ícone “ i “, e os acessórios não são
categorizados por veículo ( IX35, HB20, HB20S, CRETA) e sim por produto ( Alarme,
sensor, friso ), exigindo que o promotor tenha conhecimento sobre a compatibilidade:
acessório x veículo.
Os pedidos errados normalmente só são identiﬁcados pelo promotor no momento em
que a mercadoria chega na loja de destino ou pelo técnico, no momento da instalação no
veículo. Quando isso ocorre o promotor comunica ao setor comercial que analisa a situação,
imprime uma via da nota ﬁscal e anexa a uma solicitação de devolução; faz o levantamento
dos custos ( frete + impostos) pagos na nota e solicita ao faturista para devolver a mercadoria
para a matriz, fazendo um novo faturamento do item correto. A média de custos com retornos
é de R$1.756,40. Os valores mensais podem ser observados no quadro a seguir.
Quadro 4 – Custos de retornos

JAN
FEV
MAR
2.196,48 1.544,05 1.587,01

RETORNOS (R$) – Ano base 2018
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
1.437,07 1.405,75 1.607,92 1.681,56 2.111,51 2.236,38

TOTAL
15.807,73

Fonte: elaborado pelos autores

Além dos custos destas falhas, acrecentam-se os custos de envio ou compra de novos
acessórios. Caso não seja possivel enviar um novo acessório nem efetuar a compra local, a
empresa corre o risco de perder o cliente e estornar a venda. Isso frequentemente gera perdas
para a empresa e insatisfação ao cliente. A média de solicitação de estorno é de 11 clientes
por mês e o valor médio mensal de estorno é de R$ 9.424,23, conforme quadro a seguir.

Quadro 5 – Cutos de estornos
ESTORNOS (R$)
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
TOTAL
11.153,34 9.240,15 11.716,98 11.863,25 6.387,76 6.874,53 7.733,00 9.681,11 10.168,00 84.818,12
Fonte: elaborado pelos autores

Outro fator que contruibui para a geração de custos são os “chamados abertos” ao
suporte técnico sem necessidade. Por não dominar as informações que o sistema oferece, os
promotores tratam todas as informações desconhecidas por eles como erro e acabam
solicitando o suporte de sistema. Mesmo com a equipe comercial auxiliando os promotores,
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chegam a ser abertos por mês, aproximadamente, 4 chamados desnecessários.
Existem também os pedidos que são cancelados antes mesmo de serem faturados
porque, ao fazer uma venda, o promotor recebe o pagamento em uma máquina de cartão,
depois ele precisa lançar esse pedido no sistema. Para isso ele primeiro insere os dados do
cliente, em seguida seleciona os acessórios comprados e vai para a parte do pagamento. Como
o pagamento é efetuado em uma máquina à parte, ele precisa lançar no sistema todos os dados
necessários para comprovar o pagamento. Quando o pedido chega na matriz o faturista faz a
conferência dos dados. Se forem divergentes o pedido é cancelado, sendo necessário que o
promotor faça um novo pedido.
Uma empresa de treinamento e desenvolvimento foi contratada e os promotores
puderam conhecer o processo e endenter todos os custos gerados por uma operação falha.
Aprenderam também como prevenir que esse tipo de falha ocorra. O resultado da ação pôde
ser observado no mês seguinte, pois apresentou um leve decréscimo nas devoluções e um
queda de aproximadamente 50% nos estornos. Porém, devido a falta de acompanhamento e
troca de funcionários que, sem capacitação são direcionados ao seus postos de trabalho, os
custos estão apresentando crescimento ao longo do tempo.

Figura 4 – Retorno x Estorno
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Fonte: elaborada pelos autores

Os retrabalhos devido aos pedidos feitos errados e frequentes solicitações de estornos
também geram custos de execução para os setores de faturamento e ﬁnanceiro. Para calcular
esses custos foi dividido o valor do salário de cada função por 200 horas, divisor para
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empresas que adotam 40 horas semanais de trabalho. Em seguida foi calculado o tempo gasto
por mês para se fazer os estornos e retornos. Então, foi multiplicado o valor da hora de
trabalho pelo tempo gasto ao fazer os retornos e estornos. O que pode ser observado no
quadro a seguir.
Quadro 6 – Custos de execução

Cargo
Faturista
Aux. Financeiro

CÁLCULO CUSTOS DE EXECUÇÃO
Salário
Retornos
Custo
Salário (mês)
(hora)
Estornos (mês)
mensal
R$
R$
R$ 1.300,00 6,50
35
15,16
R$
R$
R$ 1.200,00 6,00
11
3,30

Custo total
( 9 meses )

R$

R$

136,44

R$

29,70
166,14

Fonte: elaborado pelos autores

O custo total desprendido pela empresa no período estudado foi de R$ 100.791,99.
Calcula-se que a empresa poderia ter evitado a perda de aproximadamente R$ 75.594,00 se
tivesse investido aproximadamente R$ 25.197,99 em um método de prevenção, conforme
apresentado no gráﬁco a seguir.

Figura 5 – Prevenção x perda evitável

Fonte: elaborado pelos autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os fundamentos exibidos no desenvolvimento deste trabalho revelam uma boa
possibilidade para a redução dos custos da qualidade, abordando a prevenção e o treinamento
de pessoas, apontado por Deming (2003) como um dos métodos indispensáveis para a
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melhoria contínua da qualidade. Ishikawa (apud TEBOUL, 1991, p. 12), diz que a qualidade
começa pela educação e acaba na educação. Uma empresa que progride em qualidade é uma
empresa que aprende a aprender.
Este trabalho acadêmico explorou a relação do treinamento na redução dos custos da
qualidade, evidenciando a importância do mesmo para evitar falhas. É fundamental que o
treinamento seja um instrumento de grande inﬂuência nas organizações, pois a partir desse
metódo é possível desenvolver as habilidades dos colaboradores de qualquer ambiente
organizacional. Ele contribui para a melhoria da qualidade, o que reduz signiﬁcamente os
custos.
Podemos observar por meio do estudo empírico que a falta da

capacitação dos

colaboradores os levam a cometer falhas que geram altos custos de devoluções e estornos de
compras, bem como custos de execução para os setores de faturamento e ﬁnanceiro. Os custos
perdidos pela empresa no período estudado poderiam ter sido evitados se, ao contratar um
funcionário, o mesmo recebesse capacitação a respeito dos produtos e da operação da
empresa, além de ter um acompanhamento em todo o processo de aprendizagem. Esse método
de capacitação faz parte da prevenção e, dentro das categorias dos custo da qualidade, pode
ser considerado como um investimento, visto que seu objetivo é evitar que ocorram
problemas, falhas e erros.
Assim, ﬁca constatado que o treinamento é uma relevante ferramenta para prevenção
dos custos da qualidade, uma vez que por meio do desenvolvimento de habilidades e
competências dentro da empresa, elimina-se perdas decorrentes da falta de conhecimento e de
trabalhos desnecessários.
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