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RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS E DIREITOS HUMANOS

05 

Pe l o  s i n t e � c a m e n t e  a q u i  e x p o s t o ,  o 
reconhecimento de diplomas de mestrados e 
doutorados estrangeiros, e em especial do 
Mercosul, é um direito legí�mo e inequívoco de 
todo cidadão brasileiro, amparado por 
leg is lação espec ífica  v igente  e  com o 
reves�mento do que propõe a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.

Que todos busquem e façam valer esse direito !.
É assim, tendo como pano de fundo a questão da 
educação como um direito humano, com um 
recorte especial para a questão dos cursos de 
pós-graduação stricto sensu no Mercosul, que 
aqui teceremos breve comentário.

Vivemos novos tempos e não podemos 
entender que perdure um modelo de pós-
graduação stricto sensu que remonta a 1965, 
quando foi ins�tucionalizada a pós-graduação 
no Brasil através do parecer MEC /CFE / CES nº 
977 / 1965, do Professor Newton Sucupira. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
traz, no bojo de seu prólogo, que “cada indivíduo 
e cada órgão da sociedade, tendo sempre em 
mente esta Declaração, se esforce, através do 
ensino e da educação, por promover o respeito 
a esses direitos e liberdades”. (grifo nosso)

Tal prá�ca, de indeferimentos abusivos em 
processos de reconhecimentos, quando 
ocorrem por parte das universidades brasileiras 
vai também confrontar com o que preceitua a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 
quando esta afirma no seu ar�go 26 – item 2 que 
“A educação será orientada no sen�do do pleno 
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p e r s o n a l i d a d e 
humana.. .][ . . .A educação promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre 
todas as nações.”

Há de se entender que os cursos de mestrados e 
doutorados no âmbito do Mercosul, se 
apresentam como uma alterna�va qualita�va 
de ascensão acadêmica, amparados não só 
pelos Direitos Humanos, mas também pela 
filosofia integradora que deve nortear um bloco 
econômico e como viés convergente com os 
princípios atuais da universalização da 
educação.

Historicamente a educação se insere no amplo 
espectro dos direitos humanos, não encerrando 
em si mesma a sua importância mas sim o que 
pode oferecer como garan�a ao exercício de 
uma cidadania em sua plenitude.

Essa mesma Declaração, surge em 1948 como 
um marco mundial em favor da paz universal, 
após pouco mais de três anos do final da 2ª 
guerra mundial e aproximadamente quatro 
anos depois da liberação do terrível campo de 
concentração de Auschwitz. Eis dois fatos 
históricos contribuindo para a criação da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Carlos Estephanio
(presidencia@abposmercosul.com.br)

Presidente da ABPÓS MERCOSUL
Mestre em Educação Tecnológicia

Doutor em Educação
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ATUALIZAR
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APRESENTAÇÃO

Ilustres leitores, estamos apresentando a nossa 
décima sexta edição da Revista IDEARIO, com 
ar�gos em diversas áreas do conhecimento.

A mesma, com quase uma década de 
existência, vem contribuindo para o 
engrandecimento dos nossos pesquisadores, 
facilitando a divulgação de diversos estudos e 
contribuindo com informações para a 
comunidade.

Solicitamos que divulguem a nossa revista, 
para os seus grupos e listas de contato, pois a 
busca da revista, no site, é um dos critérios 
para obter a indexação.

Agradecemos aos autores pelo envio dos 
ar�gos e também pelas mensagens de 
incen�vo, que temos recebido a cada edição 
publicada.

O corpo editorial se sente feliz pela publicação 
de mais uma edição.

Ricardo De Bonis
PD, PhD, MBA, DDS

Coordenador do Ins�tuto IDEIA
Responsável pela produção da Revista
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ARTIGOS 

ABUSO SEXUAL INFANTIL - REFLEXO NA APRENDIZAGEM 

ANDRÉA LUIZA DE SOUZA CARDOSO PIEROTT (andreapierott@gmail.com) - Pedagoga da 
EMEB Alzira Gomes – Vargem Alta/ES, Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Educação 
Regional Serrana, Especialista em Psicopedagogia Institucional pelo Instituto Superior de Educação e 
Cultura Ulysses Boyd - BR, Aluna do programa de Mestrado em Ciências da Educação pela 
Universidade Columbia del Paraguay, em parceria com o Instituto IDEIA-BR. 
VALESKA REGINA SOARES MARQUES ALMEIDA (valeska_br@hotmail.com) - Doutora em 
Saúde Pública pela Universidade Americana. Graduada em Medicina Veterinária pela UFRRJ. 

RESUMO: Vivemos em uma sociedade cada vez mais voltadas para seus interesses, não se 
importando com o outro, o importante é saciar seus desejos e anseios, mesmo que isso envolva uma 
criança. Percebe-se que cada vez mais os índices de violência vem aumentando e em relação ao 
abuso sexual de crianças não é diferente, esse assunto já foi segregado na sociedade algo que hoje 
passou a ser tema de discursões em larga escala envolvendo cada vez mais familiares e entes que 
deveriam zelar pela sua segurança. O reflexo dessa agressão é imediato na escola mais 
especificamente em sua aprendizagem, crianças completamente doentes tanto física como 
psicologicamente. Esse tema tem por objetivo propor discursões em torno do assunto afim de despertar 
nas pessoas o interesse de ajuda essas crianças a se libertar desse calvário que muito das vezes são 
encaradas como algo normal, propor o fim do silêncio, sem medo ou culpa. 

PALAVRAS-CHAVE: Abuso Sexual, Violência, Família, Aprendizagem. 

RESUMEN: Vivimos en una sociedad cada vez más centrada en sus intereses, sin preocuparnos unos 
de otros, lo importante es satisfacer sus deseos, incluso si se trata de un niño. Se observa que las 
tasas de violencia aumentan cada vez más y en relación con el abuso sexual de niños no es diferente, 
este tema ya ha sido segregado en la sociedad, algo que hoy se ha convertido en el tema de discursos 
a gran escala que involucran a más y más miembros de la familia y seres que deben cuidar su 
seguridad. El reflejo de esta agresión es inmediato en la escuela, más específicamente en su 
aprendizaje, niños completamente enfermos tanto física como psicológicamente. Este tema tiene como 
objetivo proponer discursos sobre el tema para despertar en las personas el interés de ayudar a estos 
niños a deshacerse de esta prueba que a menudo se ve como algo normal, para proponer el fin del 
silencio, sin temor ni culpa. 

PALABRAS CLAVES: Abuso Sexual,Violencia,Familia, Aprendizaje.
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ARTIGOS 

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo se fará através de 

pesquisa bibliográfica, mormente em 

doutrinas, artigos científicos, monografias e 

internet, objetivando transcorrer sobre um 

tema muito decorrente na sociedade como 

um todo. 

É no seio da família que a criança tem seus 

primeiros contatos físicos e emocionais, ao 

nascer já se inicia o contado físico ao se 

amamentar consequentemente o de carinho, 

atenção, zelo e assim sucessivamente 

mediante as suas necessidades de 

desenvolvimento como um todo. Em um 

determinado tempo definido pelos pais a 

criança inicia-se seu contato direto com a 

escola onde a criança passa a ter outro 

vínculo significativo em sua vida diretamente 

ligada a ela, a família e a escola. Infelizmente 

é nesse processo de transição que 

verificamos uma serie de entravos na 

aprendizagem, crianças desmotivadas, 

completamente apáticas sem nenhum 

interesse pela aprendizagem, devido a 

violência social e familiar que vive e vivencia 

lugar onde deveria ter amor e proteção só 

tem destruição física e emocional. 

Watson (1994) define abuso sexual como 

qualquer atividade ou interação onde a 

intenção é estimular e/ou controlar a 

sexualidade da criança. Segundo esse mesmo 

autor, três fatores precisam ser observados, 

para diferenciarmos os atos abusivos dos 

não-abusivos. 

̵ Um poder diferencial, implica em que uma 

das partes exerce controle sobre a outra e 

que a relação não é mutuamente concebida 

e compreendida; 

̵ Um conhecimento diferencial devido à 

idade cronológica mais avançada do 

agressor, a um maior avanço 

desenvolvimental do mesmo ou a uma 

inteligência superior à da vítima; 

̵ Uma gratificação diferencial, reconhecendo 

que o propósito da relação é a satisfação do 

agressor e que qualquer prazer por parte da 

vítima é acidental e de interesse para o 

prazer de quem abusa; 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória 

com análise bibliográfica acerca do tema 

apresentado. Utilizou-se a revisão 

bibliográfica, a fim de trazer fundamentação 

científica às discussões realizadas.  

Buscaram-se como material bibliográfico, 

artigos científicos encontrados no banco de 

dados do Google Acadêmico e Scielo. A busca 

bibliográfica deu-se no período de 1990 a 

2015. As referências foram selecionadas por 

data, incluindo-se uma palestra publicada em 

2014.  

Os artigos foram previamente 

selecionados através da leitura de seus títulos 

e posteriormente foi realizada uma leitura 

crítica e reflexiva dos resumos a fim de 

eliminar os artigos que não correlacionavam 

com o objetivo deste trabalho 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao nascer a criança tem seu primeiro 

contato com o mundo exterior, local onde vai 

crescer e ter seus referenciais e seus 

conceitos, conceitos esses que vão gerir toda 

sua etapa de desenvolvimento até atingir a 

vida adulta que segundo Piaget se dá em 

quatro estágios: 

1. Período Sensorimotor (0-2 anos), 

2. Período Pré-Operacional (2-7 anos). 

3. Período Operacional de Concreto (7-

11), 

4. Período Operacional Formal (11 e mais, 

até cerca de 19 anos). 

De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – LEI Nº 8.069, DE 13/07/1990, 

é dever da família, do Estado e toda sociedade 

protegê-la e no Art 4° afirma que: 

É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. Parágrafo único. A garantia 

de prioridade compreende: 

a) Primazia de receber proteção e 

socorro em quaisquer 

circunstâncias; 

b) Precedência de atendimento nos 

serviços públicos ou de relevância 

pública; 

c) Preferência na formulação e na 

execução das políticas sociais 

públicas; 

d) Destinação privilegiada de recursos 

públicos nas áreas relacionadas com 

a proteção à infância e à juventude.  

Portanto o que se vê na sociedade é uma 

realidade bem diferente, as leis de proteção 

existem mas na prática não são eficazes dão a 

garantia de uma proteção que só existe no 

papel de um cuidar que infelizmente não 

acontece, diariamente temos conhecimentos 

pelas redes sociais, tele jornais, revistas, 

jornais, etc relatos de abusos contra crianças, 

principalmente os sexuais, cometidos por 

familiares ou em torno deles, pessoas que 

muito das vezes não despertam a menor 

desconfiança, muito das vezes instaladas no 

seio da própria família tidas como de 

“confiança”. 

Concordo com Watson quando diz que "O 

abuso sexual deixa a maioria das pessoas 

incomodadas. É triste pensar que adultos 

causem dor física e psicológica nas crianças 

para satisfazer seus próprios desejos, 

especialmente quando esses adultos são 

amigos ou confiáveis membros da família." 

(WATSON, 1994, p.12). 

A violação aos seus direitos é gritante e 

vemos que nem sempre são encaradas com 

seriedade principalmente por parte dos 

órgãos competentes, a omissão por parte do 

poder público é muito grande. 

A exploração sexual infantil envolvendo 

meninos ou meninas, viola seus direitos 

sexuais pois estão em atividades improprias 
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para sua idade, porém essas atividades 

movimenta um mercado cada vez mais 

explorado por aliciadores que intermedia 

com o cliente, muitas vezes também são 

moeda de troca por recompensa por 

alimentos, moradia, roupas, diversão, 

presentes entre outros.  

Segundo (Kaplan & Sadock,1990),” O 

abuso sexual e a exploração sexual de 

crianças vêm se tornando um tipo de maus-

tratos na infância cada vez mais difundido, 

com implicações psicossociais, legais e 

médicas”.  

O adulto quando abusa da criança 

submete a mesma uma situação de 

humilhação e desprezo sem nenhum 

sentimento de valor, visa satisfazer seus egos, 

impõe seu querer estimulando-a por 

imposição, força física, ameaça ou sedução. 

O abuso sexual de crianças leva a mesma 

a uma situação de desconforto, desconfiança 

e retraída, sua socialização torna-se difícil 

devidos seus traumas torna-se retraída e 

muito das vezes sente-se culpada.  

Concordo com o autor (Furniss, 1993) 

que diz “O sentimento de culpa, soma-se o 

dano secundário de estigmatização, devido à 

acusação por parte dos pais e da família. 

Para Furniss (1993), o abuso sexual da 

criança pelo pai ou por figuras paternas 

origina-se do fato de um poder maior e mais 

nas maiores capacidades físicas, sociais, 

psicológicas e legais que eles utilizam 

irresponsavelmente.  

1.1. CARACTERISTICA DA FAMILIA 

QUE COMETE ABUSO 

Para Furniss (1993) as principais 

características das famílias que cometem o 

abuso são:  

1. O afeto é veiculado de forma erotizada. 

2. A comunicação não é aberta, 

instalando-se um complô de silêncio 

cômodo ao agressor, no qual a criança 

vítima se cala enquanto os demais 

membros se negam a enxergar a 

realidade. 

3. O ideário e as práticas familiares 

incluem como regra: respeito, sem 

discussão, à autoridade paterna, 

obediência necessária dos filhos, 

discriminação entre papéis de gênero, 

mantendo a mulher-criança como objeto 

sexual do poder masculino. 

4. Há falta de limites claros em termos 

internos ou intergeracionais; 

5. Assumem um funcionamento e 

estrutura característicos: 

 Grande confusão ao nível de fronteiras 

intergeracionais e das identidades de 

seus membros; 

 Fronteira organizacional muito pouco 

permeável ao exterior; 

 Relações familiares rígidas, 

estruturadas do princípio da 

homeostase; 

 Família resistente a mudanças; 
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 Organização fundada num segredo que 

persiste de geração em geração; 

 Parente coesão – família desunida-

reunida pelo abuso; 

 Ditadura familiar – poder concentrado 

na figura paterna ou no seu 

representante: discricionário em relação 

aos mais fracos dependentes; 

imprevisível (regras são impostas e 

transcritas de acordo com a vontade do 

ditador); 

 “Terror da revelação” e terror do 

abandono. 

O abuso sexual de crianças afeta o 

comportamento social das vítimas tanto a 

curto como a longo prazo, sendo que um 

efeito muito comum é a dificuldade de confiar 

nos outros (HAY, BERG, & SAFNUK, 1995; 

WATSON, 1994).  

Flores & Caminha (1994) apresentam um 

estudo, segundo o qual as crianças abusadas 

possuem menos comportamento pró-social: 

compartilham menos, ajudam menos, e se 

associam menos a outras crianças, quando 

comparadas com crianças não abusadas 

Para (Flores & Caminha, 1994), as 

famílias nas quais acontece o incesto algumas 

características são decorrentes de abuso 

intrafamiliar, como:  

 Violência doméstica; pai e/ou mãe 

abusados ou negligenciados em suas 

famílias de origem; 

 Pai alcóolatra 

  Pai autoritário demais ou 

excessivamente moralista; 

 Mãe demasiado passiva e ausente; 

 Cônjuges com relação sexual 

inadequada; 

 Famílias reestruturadas (presença de 

padrasto ou madrasta);  

 Pais que acariciam seus filhos ou 

exigem determinado tipo de carícias dos 

mesmos, violando a privacidade sexual; 

 Pais que permanecem muito tempo a sós 

com seus filhos; 

 

Filhas promíscuas ou que apresentam 

comportamento autodestrutivo; crianças 

isoladas e retraídas, com poucos 

amigos, ou crianças que apresentam 

comportamento sexual inadequado para 

sua etapa de desenvolvimento. 

 Além disso, essas famílias costumam 

assumir atitudes de hostilidade diante de 

pessoas desconhecidas e os pais 

dificilmente autorizam a entrevista de 

um profissional a sós com sua filha. 

Sobre esses aspectos percebe-se que os 

aspectos estão intrinsecamente ligados a 

dinâmica do contexto familiar.  

As relações familiares em que ocorre o 

incesto são caóticas, a divisão de fronteiras é 

nebulosa e há inversão de papéis (FLORES & 

CAMINHA, 1994; KAPLAN & SADOCK, 1990; 

WATSON, 1994; WRIGHT & SCALORA, 1996).  
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Furniss (1993) também aponta para 

esses mesmos fatores, acrescentando que 

esse sistema dificulta a revelação do abuso e 

criam-se situações de confusão extrema para 

a criança. 

1.2. CONSEQUÊNCIAS DO ABUSO 

SEXUAL 

Segundo Blanchard (1996), algumas 

consequências do abuso sexual, são de 

especial importância para compreendermos 

a real dimensão dos impactos físicos, 

emocionais e psicossociais causados pelo 

abuso sexual: 

Ter vivido um trauma físico e 

psicológico faz com que a vítima 

questione sua capacidade de defender-

se... Ela aprende a odiar seu corpo 

porque ele a faz lembrar de más 

experiências. Ela tem respostas 

dissociadas, apresenta dificuldade de 

intimidade e é emocionalmente distante. 

Ela aprende que não pode controlar seu 

corpo e que outra pessoa pode tocá-la 

sem o seu consentimento. Ela não confia 

na sua memória, nos seus pensamentos e 

no seu senso de realidade. Essas 

consequências afetam não só a vítima, 

mas também a sociedade em geral 

porque uma criança traumatizada torna-

se eventualmente um adulto que pode 

adotar comportamentos agressivos ou 

passivos para resolver as situações e o 

estresse. (BLANCHARD, 1996, p.7) 

O autor descreve as consequências do 

abuso sexual como múltiplas (Blanchard, 

1996), sendo que seus efeitos físicos e 

psicológicos podem ser devastadores e 

perpétuos (KAPLAN & SADOCK, 1990). 

Knutson (1995) ressalta que entender as 

consequências do abuso sexual é um trabalho 

árduo e inseguro devido à falta de estudos 

longitudinais e à ausência de grupos de 

controle apropriados. Portanto, antes de 

caracterizar a sintomatologia do abuso sexual 

infantil, faz-se necessário citar os fatores que 

influenciam o dano psicológico causado por 

essa experiência.  

Segundo Furniss (1993) e Knutson 

(1995), o grau de severidade dos efeitos do 

abuso sexual varia de acordo com: 

 A idade da criança no início do abuso 

sexual: não se sabe em qual idade há 

maior prejuízo; 

 Duração do abuso: algumas evidências 

sugerem que maior duração produz 

consequências mais negativas; 

 O grau de violência: uso de força pelo 

perpetrador resulta em consequências 

mais negativas tanto a curto como a 

longo prazo; 

 A diferença de idade entre a pessoa que 

cometeu o abuso e a vítima: quando 

maior a diferença, mais grave são as 

consequências; 

 A importância da relação entre abusador 

e vítima: quanto maior a proximidade e 

intimidade, piores as consequências - 

também apontado por Kendall-Tackett, 

Williams e Finkelhor (1993); 
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 A ausência de figuras parentais 

protetoras e de apoio social: nesses 

casos, o dano psicológico é agravado; 

 O grau de segredo e de ameaças contra 

a criança. 

Wright e Scalora (1996) descrevem 

alguns fatores que ocorrem devido o abuso 

sexual: 

a) Saúde emocional prévia - crianças 

com saúde emocional positiva antes 

do abuso tendem a sofrer menos 

efeitos negativos; 

b) Tipo de atividade sexual - abuso mais 

intrusivas, como a penetração, 

resultam em mais consequências 

negativas. 

c) Reação dos outros - resposta negativa 

da família ou dos pares à descoberta 

do abuso acentuam efeitos negativos 

(família, amigos e juízes atribuindo a 

responsabilidade à criança); 

d) Dissolução da família depois da 

revelação; 

e) Envolvimento com a corte jurídica; 

f) Viver em uma família disfuncional 

durante a interação abusiva; 

g) Criança responsabilizando-se pela 

interação sexual, quando a vítima 

recebe recompensa pelo abuso e o 

abusador nega que o abuso 

aconteceu. 

A complexidade é grande devido ao fato 

em si pois o abuso acontece e as 

consequências ficam enraigados nas vítimas, 

onde na maioria precisam de tratamento 

psicológico. 

Muito das vezes ou em sua maioria dos 

casos é na escola que as crianças se 

posicionam e demonstram sistematicamente 

seus sintomas, os mais comuns são: medo, 

depressão, ansiedade, raiva, hostilidade e 

comportamento sexual inapropriado.  

Porém observa-se que certos 

comportamentos são característicos da sua 

etapa de aprendizagem e idade: 

Na Educação Infantil (0 a 5 ANOS): 

ansiedade, pesadelos, transtorno de stress 

pós-traumático e comportamento sexual 

inapropriado. 

No Ensino Fundamental I (6 a 10 anos): 

Os sintomas mais comuns: medo, distúrbios 

neuróticos, agressão, pesadelos, problemas 

escolares, hiperatividade e comportamento 

regressivo. 

No Ensino Fundamental II (11 a 14 anos): 

Os sintomas comuns são: depressão, 

isolamento, comportamento suicida, 

autoagressão, queixas somáticas, atos ilegais, 

fugas, abuso de substâncias e 

comportamento sexual inadequado.  

Existem fatores comuns nas três etapas 

de ensino como: pesadelos, depressão, 

retraimento, distúrbios neuróticos, agressão 

e comportamento regressivo. Mulheres 

adultas, sexualmente abusadas quando 

crianças, manifestam: depressão, 
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comportamento autodestrutivo, ansiedade, 

sentimentos de isolamento e estigmatização, 

baixa autoestima, tendência à intimação e 

abuso de substâncias.  

As consequências são imensas de largo 

alcance tendo em vista sua gravidade 

principalmente aos danos psicológicos, “O 

sentimento de culpa, soma-se o dano 

secundário de estigmatização, devido à 

acusação por parte dos pais e da família” 

(FURNISS, 1993), e os físicos, gravidez, 

doenças sexualmente transmissíveis e 

trauma físico (WRIGHT & SCALORA, 1996). 

Portanto caso a criança não apresente 

sintomas do abuso sexual, não significa que a 

mesma não tem problemas e nem terá 

problemas, os efeitos poderão aparecer 

futuramente dessa experiência 

demasiadamente traumática, principalmente 

emocional, as consequências podem estar 

ocultas vindo assim sofrer posteriormente, 

desencadeando gradativamente tendo em 

vista sua evolução como pessoa, começando a 

entender e se posicionando perante a 

sociedade, expressando verbalmente ou não, 

dependendo do seu grau de estres, a mesma 

fica em situação de risco. 

Os riscos são variados desde pesadelo, 

falta de apetite, timidez, falta de 

concentração, dificuldade de aprendizagem, e 

até mesmo transtorno de personalidade, 

entre outros, porém é raro uma criança abusa 

sexualmente não apresentar sintomas. 

1.3. ABUSO SEXUAL NA INFÂNCIA – 

HISTÓRIA 

Pesquisas e estudos feitos por autores 

renomados alegam que sofrer abuso sexual 

na infância causa impacto e pode contribuir 

no desenvolvimento da pedofilia na vida 

adulta (ALMEIDA, 2014; BALTIERI ET AL., 

1999A; BALTIERI, 2013; BOHN, 2012; 

FURLAN ET AL.,2011; GOSLING& ABDO, 

2011; MAGALHÃES ET AL., 2011; MARSDEN, 

2009; OLIVEIRA-JUNIOR, 2015). 

Porém segundo Baltieri (2013) não há 

consenso sobre esse aspecto ou clareza sobre 

como esse evento da história de vida 

predisporia uma pessoa ao transtorno 

parafílico. Segundo ele alguns autores 

sustentam que essa vivência não é condição 

suficiente ou necessária para o transtorno. 

Embora o autor ressalte que não há 

concordância sobre o efeito da história de 

abuso sexual na infância sobre o 

desenvolvimento de pedofilia e da 

psicopatologia do abusador. 

A vivência do abuso sexual na infância foi 

citada por Marsden (2009), Carvalho (2011), 

Baltieri (2013) e Almeida (2014) como uma 

das experiências que influenciariam no 

desenvolvimento de comportamentos 

sexuais inapropriados na vida adulta. As 

outras experiências relacionadas por estes 

autores foram: negligência, violência 

intrafamiliar e carência de supervisão 

parental.  

Misaka (2014), embasa essa teoria ele 

“afirmou que a criança vítima de abuso tem 
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alta probabilidade de apresentar problemas 

com a sexualidade. 

Ainda a este respeito, Gosling & Abdo 

(2011) citaram que o abuso infantil interfere 

no desenvolvimento de diversos transtornos 

na vida adulta e apontaram a pedofilia como 

um desses transtornos. Indicaram maior 

prevalência de história de abuso sexual 

infantil em pacientes pedófilos, quando 

comparados a grupos-controle e sustentaram 

que esses dados têm sido verificados em 

estudos realizados nas últimas duas décadas.  

Estudos mostram que o comportamento 

sexual envolve aspectos, biológicos, 

cognitivos e afetivo, as condições de vida, 

como culturais, meio de convívio, conceitos 

morais e éticos, tudo soma para essa tão 

inegável realidade, alguns casos denunciados 

outros não, omissões e complacentes com 

familiares.  

Meio de convívio, padrões de 

comportamento história de vida são 

situações e aspectos que precisam e devem 

ser estudados e investigados para melhor 

compreensão de atitudes inadequadas.  

Baltieri explica que de 20 a 30% dos 

abusadores de crianças tem o transtorno 

pedofílo, a maioria são pessoas que se 

aproveitam de uma situação de poder ou de 

oportunidade para cometer o abuso. 

1.4. PEDOFILIA: DEFINIÇÃO 

A palavra pedófilo é originada da língua 

grega Logo, παιδοφιλια (paidophilia) quer 

dizer: παις (pais, "criança") e φιλια (philia: 

"amizade", "afinidade", "amor", "afeição" ou 

"atração"). 

Segundo o descrito do Manual 

Diagnóstico Estatístico dos Transtornos 

Psiquiátricos (DSM, 5aEdição, Associação 

Americana de Psiquiatria, [APA],2013) e 

Catálogo Internacional de Doenças (CID, 

10aEdição, Organização Mundial de Saúde 

[OMS], 2007), a pedofilia é um termo 

classificatório médico para um tipo de 

transtorno parafílico, isto é, transtorno 

psiquiátrico de preferência sexual. 

Segundo Wielewicki (2017, p. 13), “o 

pedófilo, indivíduo identificado com o 

transtorno, não se constitui necessariamente 

em abusador, embora seja constantemente 

retratado pelas mídias com tal”.  

Concordo com a autora Lisboa, (2012, p. 

33) quando diz: 

[...] o pedófilo deverá ser considerado 

abusador quando tiver interagido com 

criança ou pré-púbere com finalidade 

sexual, pois abusador é aquele que em 

posição de poder em relação à vítima, 

obtém vantagens sexuais que 

independem do consentimento do outro, 

e a ação se constitui judicialmente em 

crime de estupro. 

Segundo o DSM (APA, 2013), para ser 

caracterizada a pedofilia, é necessário que a 

pessoa apresente fantasias sexuais 

recorrentes envolvendo crianças e pré-

púberes, por um período mínimo de seis 

meses, que tenha idade a partir de 16 anos e 
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diferença de pelo menos cinco anos de idade 

com a criança com a qual fantasia e, seus 

impulsos devem produzir sofrimento para si 

próprio. DSM (APA, 2013) ressalta, no 

entanto, que a pedofilia pode ser 

diagnosticada a despeito do relato de 

sofrimento se houver evidências de 

comportamento recorrentes por pelo menos 

seis meses ou se notadas dificuldades 

interpessoais decorrentes do quadro clínico. 

A OMS (2007) destaca que também será 

caracterizado abuso quando o nível de 

desenvolvimento da criança não for 

suficiente para que ela possa consentir ou 

quando a ação quebre leis ou tabus da 

sociedade.  

1.5. CARACTERÍSTICA DE UM 

PEDÓFILO 

As características de um pedófilo ficam 

inclusas pois não possuem um perfil definido, 

qualquer um indivíduo pode ser, vivem na 

sociedade com uma pessoa ditas como 

normais elas podem ser as mais variadas 

possíveis, em muitos casos demonstram ser 

amigos, geralmente tem bom 

relacionamento, boa oralidade, em sua 

maioria não despertam nenhuma 

desconfiança ou suspeita. Não se tem um 

gênero definido pode ser tanto homem como 

mulher independentemente de suas crenças, 

profissões, raça, cor, nacionalidade.  

Em sua maioria os pedófilos possuem 

históricos de abuso na infância, outros 

possuem problemas mentais, distúrbio de 

humor ou personalidade. 

De acordo com Freitas e Meneses (s.d. 

apud Instituto Ibihpec, 2014) “os pedófilos 

são conhecidos como predadores em função 

da forma como escolhem suas vítimas: 

observando e selecionando as menos 

integradas em um grupo ou as que aparentam 

ser as mais frágeis e carentes”.   

Elas destacam detalhadamente o perfil 

destes criminosos e apontam alguns sinais 

que podem servir de alertas para 

monitoramento e ações preventivas.  

O abuso sexual de menores pode ocorrer 

de forma discreta pelos pedófilos 

abusadores; de forma impulsiva, 

invasiva e violenta no caso dos pedófilos 

molestadores situacionais, mas é 

extremamente cuidadosa e premeditada 

no caso dos pedófilos molestadores 

preferenciais, que usam a manipulação 

como arma para ganhar a confiança de 

suas vítimas e são extremamente 

eficazes em conquistar o controle sobre 

elas”, revelam as especialistas, já 

indicando os diferentes perfis de 

criminosos. 

Segundo as mesmas existem pedófilos 

masculino e também feminino.  

Porém, pesquisas apontam que o índice 

de ocorrência entre as mulheres é muito 

inferior aos dos homens. Traçando um perfil 

baseado na maioria dos casos envolvendo 

mulheres pedófilas, geralmente, elas abusam 

de crianças com menos de seis anos, muitas 

vezes os próprios filhos ou parentes, 

apresentando características de sadismo. Em 

determinadas situações, as mulheres podem 
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ser coadjuvantes, participando da prática 

criminosa junto com seus companheiros. 

Os homens, que dominam os casos 

identificados de pedofilia, podem ser 

divididos em abusadores e molestadores. 

Abusadores tendem a ser superficiais, sem 

praticar o crime de forma evasiva, sem 

contato com as vítimas, é aquele que se 

contenta com fotos e vídeos. Já os 

molestadores podem ser divididos em:  

Situacional - Que não procura pela criança 

e o Preferencial - QI abaixo da média, classe 

social mais baixa, ás vezes, comete outros 

tipos de crime, impulsivo. 

Preferencial - Esse sim vai atrás de suas 

pequenas vítimas - QI acima da média classe 

social mais alta, não comete outros tipos de 

crime, compulsivo. 

Como medidas preventivas e protetoras, 

Andrea e Silvana lembram sobre a 

importância de buscar conhecer quem se 

aproxima das nossas crianças; manter-se 

presente no dia a dia dos pequenos, 

comparecendo constantemente nas 

atividades extracurriculares, deixando a 

garotada menos vulnerável; atentar-se para 

as probabilidades e sinais, e evitar situações 

de alto risco. 

4. CONCLUSÃO  

Infelizmente o abuso sexual contra 

criança acontece desde as civilizações 

antigas, os casos envolvendo meninos 

abusados na infância são alarmantes, esse 

comportamento aumenta o risco de se 

tornarem abusadores no futuro.  Pesquisas 

apontam que a criança tende a reproduzir 

aquilo que vivencia, vê e convive e isso pode 

proceder de forma empírica em sua mente, 

reproduzindo atos subsequentes na vida 

adulta, tornando algo normal e talvez um 

possível ciclo vicioso.  

É uma vertente que aconteceu e sempre 

acontecera no seio da sociedade, por isso a 

importância de falarmos sobre o tema desse 

artigo e colocar-se em prol de um assunto tão 

difícil e delicado de ser resolvido, observa-se 

que esse é um problema multidisciplinar que 

requer atenção de diversos profissionais, em 

diferentes áreas de atuação que tenham 

conhecimento dos aspectos criminais, 

psicológicos e de proteção à criança.  

Apesar das crescentes atenção por parte 

dos pesquisadores o tema Abuso Sexual, o 

trabalho ainda é muito fragmentado e 

desorganizado, o campo é fragmentado e em 

geral metodologicamente difuso.  

É preciso ter um olhar diferenciado sobre 

essas crianças vê-las como seres humanos 

dependentes com seus próprios direitos, mas 

que não podem exerce-los, precisando assim 

de proteção e do cuidado dos pais. A criança 

abusada oculta tal fato como um segredo 

absoluto muitas vezes por medo ou vergonha 

por auto se culpar. Muitas vezes não se pode 

contar nem com a colaboração da própria 

família, pois sabe-se que 70% dos abusos 

acontece dentro de casa, assim ficando quase 

impossível de chegarmos a um denominador 

comum de resolver o problema de forma 

eficaz.  

Sabe-se dos primeiros registros do abuso 

infantil, mas jamais saberemos do último. 
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ANÁLISE DO CENÁRIO DA PREPARAÇÃO DA APOSENTADORIA 

DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DENTRO DOS 
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FRAGA FILHO (HUCFF) DA UFRJ 
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pela Universidad Columbia del Paraguay. 

RESUMO: O presente estudo tem por objetivo analisar o cenário hospitalar em relação à preparação 
da aposentadoria dos profissionais de enfermagem dentro dos ambientes da clínica médica, clínica 
cirúrgica, centro cirúrgico, radiologia e CTI do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF). 
Com o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento necessita ser discutido na sociedade, 
propiciando medidas para a garantia do bem-estar do idoso. O planejamento para a transição entre o 
trabalhador ativo e inativo é importante, dado que muitos trabalhadores desejam realizar diversos 
projetos, mas quando questionados sobre a realização dos mesmos, poucos são capazes de informar 
como tais projetos seriam desenvolvidos. A pesquisa apresenta duas abordagens de análises, uma 
quantitativa e outra qualitativa de estudo prospectivo. Foi aplicado um questionário aprovado pelo 
Comitê de Ética do HUCFF. Após a aplicação dos critérios, a amostra contou com um número de 120 
voluntários. E como conclusão, foi possível traçar o perfil da equipe de enfermagem composta por 
mulheres com idade entre 51 e 60 anos das quais 57,6% possuem curso superior e 56,5% por técnicos 
de enfermagem. Apenas 23% dos voluntários possuem plano de previdência privada. Foi também 
elaborado um manual com informações referente ao planejamento da aposentadoria. 

PALAVRAS-CHAVE: Aposentadoria, Envelhecimento. Equipe de enfermagem. Previdência. 
Previdência privada. 

RESUMEN: El presente estudio tiene por objetivo analizar el escenario hospitalario en relación a la 
preparación de la jubilación de los profesionales de enfermería dentro de los ambientes de la clínica 
médica, clínica quirúrgica, centro quirúrgico, radiología y CTI del Hospital Universitario Clementino 
Fraga Filho (HUCFF). Con el aumento de la expectativa de vida, el envejecimiento necesita ser 
discutido en la sociedad, para proveer medidas para la garantía del bienestar del anciano. El 
planeamiento para la transición entre el trabajador activo e inactivo, es importante, dado que muchos 
trabajadores desean realizar diversos proyectos, pero cuando se les preguntó sobre la realización de 
los mismos, pocos son capaces de informar cómo se desarrollan estos proyectos. La investigación 
presenta dos enfoques de análisis, una cuantitativa y otra cualitativa. Para un estudio prospectivo. Se 
aplicó un cuestionario que fue aprobado por el Comité de Ética del HUCFF. Después de la aplicación 
de los criterios, la muestra, contó con un número de 120 voluntarios. Y como conclusión, fue posible 
trazar el perfil del equipo de enfermería, compuesta por mujeres, con edad entre 51 y 60 años. 57,6% 
poseen curso superior y 56,5% están compuestos por técnicos de enfermería. Sólo el 23% de los 
voluntarios tienen plan de previsión privada. También se elaboró un manual con información referente 
a la planificación de la jubilación. 

PALABRAS CLAVES: Jubilación, Envejecimiento, Equipo de enfermería, Seguridad, Previsión 
privada.
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1. INTRODUCÃO 

Com o aumento da expectativa de vida, o 

envelhecimento surge como um tema 

emergente, que necessita ser discutido entre 

sociedade, organizações, governo, 

trabalhadores e aposentados, devido às 

diversas implicações que podem ocorrer e 

para providenciar medidas de garantia do 

bem-estar do idoso. (FRANÇA et al., 2014). 

Essa necessidade é visível através do 

crescimento populacional e o aumento do 

envelhecimento da população “como 

demostrado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, em 2010, que 

era de 4,8% em 1991, chegando a 7,4% em 

2010. Esse aumento da população idosa 

relaciona-se diretamente com o aumento dos 

pedidos de aposentadoria pelas pessoas. ” 

(GVOZD, SAKAI e HADDAD, 2015). 

França et al. (2014, p. 881) exemplifica 

uma das mudanças, que devem ocorrer, 

diante da mudança do cenário. 

Apesar do aumento na média de idade 

dos trabalhadores no mercado de 

trabalho, muitas empresas, até pouco 

tempo, estimulavam a aposentadoria 

antecipada para que seus quadros de 

pessoal fossem renovados ou 

enxugados. 

Fato esse corroborado com Pavoni e 

Frighetto (2016) que afirmam que o aumento 

da expectativa de vida faz com que as pessoas 

passem mais tempo aposentadas.  

Em uma visão tradicionalista, a 

aposentadoria é a fase que se inicia com o fim 

da atividade laboral remunerada, terminando 

com a morte do indivíduo. (RAFALSKI e DE 

ANDRADE, 2017). Na maioria das vezes é 

associada com a velhice (PAVONI E 

FRIGHETTO, 2016). Porém, para Alcover, 

Topa e Fernandez (2014) a aposentadoria 

pode significar um recomeço. 

No entanto, o processo de 

envelhecimento é próprio do ser humano, já 

que, por determinação do próprio organismo, 

a pessoa começa a demonstrar sua 

fragilidade, produzindo menos hormônios, 

desacelerando o metabolismo, tornando o 

indivíduo mais suscetível às doenças. (DA 

SILVA, 2018). 

Em relação ao processo de 

envelhecimento e a chegada da 

aposentadoria, a classe de enfermagem 

apresenta uma grande preocupação quanto a 

esse processo, pois a enfermagem já é uma 

profissão desgastante, com sobrecarga de 

trabalho e suceptiveis a doenças 

ocupacionais. 

França et al. (2014) afirma que muitos 

trabalhadores, que exercem atividades 

penosas e sacrificantes, quando atingem uma 

certa idade já não possuem condições físicas 

para continuar a trabalhar. 

No que se refere à preparação para a 

aposentadoria, “os brasileiros têm o direito 

legal assegurado de preparação psicológica 

através de projetos para a transição à 

aposentadoria, tanto no setor privado, como 

no público, por um mínimo de dois anos 
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anterior ao afastamento” (BRASIL, Lei 

8.842/94, Art. 10, inciso IV, alínea “c”, de 4 de 

janeiro de 1994 apud PAVONI e FRIGHETTO, 

2016, p. 299). 

Entretanto, não é muito comum se 

observar alguma preparação para a 

aposentadoria junto a empresas públicas ou 

privadas. Com isso, é fundamental darmos 

mais atenção a percepção e a preparação para 

a aposentadoria. 

Então, o presente estudo buscou analisar 

o cenário hospitalar em relação à preparação 

da aposentadoria dos profissionais de 

enfermagem dentro dos ambientes da clínica 

médica, clínica cirúrgica, centro cirúrgico, 

radiologia e CTI do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho (HUCFF). 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi classificada como aplicada, 

de natureza observacional, exploratório-

descritivo e com abordagem mista. O mesmo 

foi realizado no Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/UFRJ).  

A pesquisa de campo se baseou na 

aplicação de um questionário estruturado 

com perguntas abertas e fechadas, junto aos 

profissionais de enfermagem, que atuam na 

clínica cirúrgica, centro cirúrgico, radiologia e 

CTI do HUCFF e que contemplaram os 

critérios de inclusão e exclusão. 

Os critérios de inclusão foram: ser 

enfermeiros, técnicos de enfermagem ou 

auxiliares de enfermagem com idade igual ou 

superior a 23 anos de idade. Foram excluídos 

da pesquisa os profissionais de enfermagem 

que estevam já aposentados no referido ano 

em que se desenvolveu a pesquisa e os 

profissionais de enfermagem atuantes que 

optarem por não participar da pesquisa ou 

não estarem presentes nos dias da realização 

da mesma. 

Após a aplicação dos critérios, a amostra 

contou com um número de 120 participantes. 

O instrumento de pesquisa, o 

questionário, foi validado através da técnica 

de pré-teste, inicialmente o questionário foi 

aplicado a oito participantes para verificar o 

seu entendimento das perguntas. Pequenos 

ajustes foram realizados no questionário, 

após sugestões dos participantes e 

posteriormente o questionário foi aplicado ao 

restante da amostra. 

A coleta de dados se iniciou após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

HUCFF em 20/09/2018 sob parecer 

2.906.819 e da autorização da Divisão de 

Enfermagem do HUCFF. 

Após o esclarecimento da pesquisa, junto 

a cada participante, foram entregues o 

questionário de pesquisa e o termo de 

consentimento livre e esclarecido – TCLE 

para que todos os participantes assinassem.  

Após a recolha dos questionários, os 

resultados foram tratados estatisticamente, 

foram tabulados e demonstrado através de 

gráficos. 
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

Nesse tópico, veremos os resultados da 

coleta de dados, no que se refere aos 

resultados encontrados na aplicação do 

questionário, instrumento de coleta, 

realizados junto à equipe de enfermagem, 

incluindo os auxiliares de enfermagem, os 

técnicos de enfermagem e os enfermeiros. 

Essa equipe de enfermagem faz parte dos 

setores de clinica cirúrgica, centro cirúrgico, 

radiologia e CTI do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho, pertencente à 

Universidade Federal Do Rio de Janeiro. 

No gráfico 1 verificamos o número de 

participantes separados por sexo e 

observamos um número maior de mulheres 

trabalhando na equipe de enfermagem, sendo 

93 mulheres (77,5%), 26 homens (21,7%) e 1 

(0,8%) participante que não declarou o sexo. 

 

Gráfico 1 - Contagem de participantes por sexo 

 

M= masculino, F= feminino, n/d= não declarado. 

Fonte: Dados do autor 

Machado et al. (2015) em sua pesquisa 

sobre o perfil demográfico da equipe de 

enfermagem destaca também a maioria de 

mulheres como profissionais de enfermagem, 

uma porcentagem de 85,1% do sexo feminino 

(Fiocruz/Cofen, 2013), apesar de afirmar que 

“Nos últimos anos, porém, parece haver uma 

tendência ao crescimento da participação 

masculina na Enfermagem” (MACHADO et al., 

2015, p. 10). 

O gráfico 2, corresponde a pergunta “Qual 

sua preocupação em se aposentar? ”. 

Podemos observar um número maior de 

participantes alegando que sua maior 

preocupação é com a “redução salarial” com 

89 participantes (74%), seguidos da opção 

“outros” motivos com 22 participantes 

(18%), além dessas também houve a opção 

“solidão” onde apenas 8 participantes (6%) 

selecionaram.
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Gráfico 2 - Qual sua preocupação em se aposentar 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Da Silva Pires et al. (2013, p. 343) 

corroboram ao afirmar que a maior 

preocupação das equipes de saúde, no que se 

refere à aposentadoria, está relacionado há 

vários fatores, sendo o principal o fator 

econômico: 

[...] foi identificado que os profissionais 

com possibilidade de aposentadoria 

permanecem no mundo do trabalho, por 

inúmeras razões, dentre as quais se 

elencam: questões econômicas, 

manutenção do sentimento de utilidade e 

produtividade, estratégia contra a 

ociosidade e o isolamento social, 

ambiente doméstico pouco atrativo, 

sentimento de pertencimento a um 

grupo, relacionamento interpessoal 

positivo no ambiente de trabalho. 

O gráfico 3, corresponde a pergunta “Você 

já ficou de licença médica com problema 

grave de saúde em função da assistência em 

enfermagem? ”. Podemos observar um 

número maior de participantes alegando que 

“não” tiveram problemas de saúde em função 

de função de sua atividade laborativa” com 58 

participantes (48,5%). No entanto, 29 

participantes (24,7%) alegaram ter sofrido 

de “stress” proveniente da atividade 

laborativa, 17 participantes (14%) alegaram 

ter sofrido problemas relacionados a 

hipertensão arterial “HAS”, 13 participantes 

(10,4%) alegaram ter sofrido de “ansiedade” 

seguidos de 2 participantes (1,6%) 

informaram ter tido “todas as opções” e 1 

participante (0,8%) marcou a opção “outros”, 

considerando outro tipo de problema de 

saúde. 
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Gráfico 3 - Você já ficou de licença médica com problema grave de saúde em função da 

assistência em enfermagem? 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Ferreira et al. (2012, p. 186) destaca em 

seu estudo as várias interferências, que 

podem afetar a saúde do trabalhador da 

enfermagem. 

“[...] desgastes físicos e emocionais, 

baixa remuneração, dupla jornada de 

trabalho, riscos ocupacionais diversos, o 

próprio ambiente hospitalar que é 

considerado estressor, falta de 

relacionamento profissional e falta de 

autonomia estão associados às condições 

de trabalho, gerando fortes emoções e a 

insatisfação pelo trabalho interferindo na 

qualidade dos cuidados de enfermagem 

prestados ao paciente, bem como 

refletindo na vida pessoal e familiar do 

profissional”.  

O gráfico 4, corresponde à pergunta feita 

aos participantes “Você possui plano de 

previdência privada? ”. Podemos observar 

um número maior de participantes alegando 

que “não” possuem plano de previdência 

privada com 92 (77%) participantes e apenas 

28 (23%) participantes alegando que 

possuem plano de previdência privada. 

Gráfico 4 - Você possui plano de 

previdência privada complementar? 

 

Fonte: Dados do autor 
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Segundo Coelho e Camargos (2012), a 

previdência privada tem sido um importante 

meio utilizado pelas pessoas que se 

encontram em sua capacidade produtiva e 

que buscam produzir e acumular recursos 

financeiros capazes de promover uma 

aposentadoria com menos turbulência em 

relação à renda e da qualidade de vida. O 

sistema público de concessão de 

aposentadoria tem se mostrado insuficiente 

para garantir o poder de compra dos 

aposentados, de modo a mantê-los nas 

mesmas condições socioeconômicas de antes.  

Diante dos resultados obtidos e para 

maior esclarecimento da equipe de 

enfermagem do HUCFF a pesquisadora 

elaborou um manual sobre ações que podem 

ser tomadas pelas pessoas, após a 

aposentadoria, com intuito de melhorar a 

qualidade de vida, visto que a preocupação 

quanto à redução salarial da saúde da equipe 

de enfermagem se mostra bem presentes nas 

falas dos participantes e estes interferem 

direto na qualidade de vida.  

No entanto, a preocupação maior é não 

esperar que a aposentadoria chegue para 

depois as pessoas tomarem ciência dos 

possíveis acontecimentos e sim preparar as 

pessoas, o quanto antes, para se preparar 

para o momento da aposentadoria. 

Abaixo segue a capa da cartilha: 

Figura 1 - Imagem da capa da cartilha 

elaborada pela pesquisadora 

 

Fonte: Dados do autor 

4. CONCLUSÃO 

Foi possível conhecer o perfil da equipe 

de enfermagem, verificamos que a maioria 

era composta por mulheres, trabalhando na 

equipe de enfermagem, sendo 93 mulheres 

(77,5%), 26 homens (21,7%) e 1 (0,8%) 

participante que não declarou o sexo.  

Verificamos que são poucos os 

profissionais da equipe de enfermagem que 

possuem plano complementar para 

aposentadoria. Observou-se que apenas 23% 

dos participantes possuem plano de 

previdência privada. 

Identificamos que a percepção da equipe 

de enfermagem em relação à aposentadoria é 

bem variada, no entanto, a grande maioria 

possui uma grande preocupação com a 

redução salarial, além da preocupação 
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referente à saúde. Outros acreditam que o 

período de aposentadoria será um período de 

descanso, de lazer, de aproveitar a família e 

de realizar outras atividades que não podem 

realizar enquanto trabalham. Outros 

possuem uma visão mais pessimista achando 

que a aposentadoria é o “fim da vida”. 

Com isso podemos concluir que os 

participantes da pesquisa se preocupam 

muito com a aposentadoria, mas a maioria 

não se planeja, não está preparada para ela, 

sendo necessário um maior debate sobre o 

tema para maiores esclarecimentos 

“desmistificação” sobre o assunto.
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ASMA - UMA DOENÇA RESPIRATÓRIA CRÔNICA 

APOLÔNIA ABREU (apolonia@hucff.ufrj.br) - Mestranda em saúde pública na Universidade 

Columbia del Paraguay. Especialista em Microbiologia, Graduada em Ciências Biológicas. 

RESUMO: Asma é uma síndrome respiratória crônica que afeta as vias aéreas sendo influenciada por 

fatores genéticos e ambientais. Caracterizada por um processo inflamatório entre as células do pulmão 

e os mediadores de citocinas por elas produzidas, que aumenta a resposta imune podendo afetar a 

estrutura do sistema respiratório. O processo inflamatório é o resultado da complicada interação entre 

as células. No Brasil em 2011 foram 160.000 internações, ocupando então, a quarta   causa de 

internação pelo SUS e terceira entre crianças e adultos, devido ao agravamento da doença no país. O 

objetivo deste trabalho é fazer com que o paciente perceba a gravidade da doença e use os meios 

disponíveis para monitorar os sintomas, melhorando assim a qualidade de vida. Trata-se de um artigo 

de revisão de literatura sobre asma onde foram utilizados artigos, periódicos, teses e livros nos 

seguintes bancos de dados: Google acadêmico, Scielo. e Ministério da Saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Asma, inflamação do sistema respiratório, orientação adequada. 

RESUMEN: El asma es un síndrome respiratorio crónico que afecta las vías respiratorias y está 

influenciado por factores genéticos y ambientales. Se caracteriza por un proceso inflamatorio entre las 

células pulmonares y los mediadores de citocinas producidos por ellas, lo que aumenta la respuesta 

inmune y puede afectar la estructura del sistema respiratorio. El proceso inflamatorio es el resultado 

de la interacción complicada entre las células. En Brasil, en 2011 hubo 160,000 hospitalizaciones, 

ocupando la cuarta causa de hospitalización por el SUS y la tercera entre niños y adultos, debido al 

empeoramiento de la enfermedad en el país. El objetivo de este trabajo es hacer que el paciente se dé 

cuenta de la gravedad de la enfermedad y utilice los medios disponibles para controlar los síntomas, 

mejorando así la calidad de vida. Este es un artículo de revisión de literatura sobre el asma en el que 

se utilizaron artículos, revistas, tesis y libros en las siguientes bases de datos: Google Scholar, Scielo. 

y Ministerio de Salud. 

PALABRAS CLAVES: Asma, inflamación del sistema respiratorio, orientación adecuada.
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1. INTRODUCÃO 

As doenças respiratórias crônicas são um 

problema de saúde mundial e estão 

relacionadas ao modo de vida, fatores 

genéticos e ambientais. Levando a 

internações e óbitos, sendo responsável por 

7% da mortalidade global e 4,2 milhões de 

óbitos anuais. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2016) 

As doenças respiratórias se dividem em 

agudas (DRA) e crônicas. A infecção 

respiratória aguda (IRA) é comum na infância 

entre crianças menores de cinco anos, 

acometem o nariz, seios nasais e orofaringe e 

laringe sendo os agentes etiológicos vírus ou 

bactérias. A infecção é de curta duração e não 

causa alteração na via aérea superior. A 

infecção respiratória crônica atinge as vias 

aéreas superior e inferior (bronquíolos e 

pulmão), por serem pacientes com 

tendências alérgicas a doença pode ser 

agravada por gatilhos: culturais ,sociais 

,exposição á alérgenos, como ácaros, contato 

com microrganismo, pólens, animais de 

estimação, fumaça em geral, alimentos, 

tratamentos inadequados, exposição ao frio, 

infecções virais, bacterianas e nível de 

escolaridade .O agravo pode causar  

modificação irreversível da via aérea inferior 

(remodelamento brônquico), uso prolongado 

de medicamento, internações, prejuízo 

financeiro e governamental (PRIEUR, 2018). 

Asma e rinite são doenças respiratórias 

crônicas não transmissíveis das vias aéreas, 

sendo a inflamação manifestação de um 

mesmo processo inflamatório. As 

modificações que acometem a vias aéreas 

estão relacionadas à inflamação. Hipótese da 

via aérea única. (ANSELMO-LIMA e SAKANO, 

2015) 

2. METODOLOGIA    

O presente artigo é uma revisão de 

literatura sobre asma, onde foram feitas 

buscas por artigos, teses e livros através dos 

seguintes buscadores: Google Acadêmico, 

Scielo e Ministério da Saúde. 

Os descritores foram Asma, problemas 

Respiratório e orientação adequada. A busca 

foi feita por publicações a partir do ano 2004 

e foram encontradas dezesseis publicações 

entre artigos e livros. 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

Asma é uma síndrome respiratória que 

ocupa um lugar de destaque no problema de 

saúde mundial. Sendo a terceira causa de 

internação no mundo. Baseado no 

Questionário internacional, o Brasil 

apresentou 21% dos sintomas entre crianças 

de treze e catorze anos, sendo responsável 

por 2,2 milhões de visitas ao pediatra por ano. 

Levando, com isso, ao absenteísmo escolar e 

interações. (ACHE, KAHAN, FITERMAN, 

2005) 

Estudos evidenciam que no ano de 2003 a 

2005 os norte-americanos tiveram um gasto 

de US$ 18 bilhões com 47.033 adultos no 
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sistema da saúde. Asma e sibilância infantil 

tiveram um custo de 5,2 milhões de euros 

para toda Europa. Em relação aos adultos, os 

custos totais foram de: 19,3 bilhões de euros 

ao se projetar por toda Europa, na Ásia -

Pacífico foi de 13 % do PIB da região, nos EUA 

2,0% do PIB. Mas a técnica usada na pesquisa 

não possibilita observar a diferença entre os 

países. Já os estudos nacionais sugerem que 

no Brasil existem 20 milhões de asmáticos. 

(COSTA et al., 2018). De janeiro a novembro 

de 2014 foram 105 internações um custo de 

R$ 57,2 milhões aos cofres públicos. 

(MACIEL, 2018). 

Existem cerca de 300 milhões de pessoas 

com asma em todo o mundo, sendo mais de 

250mil óbitos por ano. A asma causa 

sofrimento ao paciente e seus familiares, 

além de prejuízo financeiro ao paciente, 

familiares, comunidades e governo. Dessa 

forma, caracteriza-se como um sério 

problema de saúde pública, podendo levar à 

morte, gerar pagamento de benefícios, 

absenteísmo escolar e laboral, aumento dos 

serviços de emergência, ambulatório e 

hospitalização. 

A asma causa alterações posturais, 

desbalanço no sistema nervoso autonômico, 

obesidade, inflamação sistêmica, distúrbio do 

sono e, alguns casos, pode causar também 

depressão e ansiedade. (VERGANI, 2018) 

A avaliação da gravidade da asma está 

ligada à quantidade de medicamento para se 

obter o controle da doença, ou seja, a asma 

tem como característica intrínseca a 

capacidade genética de gerar uma resposta 

de hipersensibilidade imediata (tipo 1). Serão 

atópicos os que produzem IgE para mais de 

um estímulo, podendo alterar em função ao 

tratamento ou contato com o alérgeno. 

(ORLANDO PEREIRA, 2012) 

Para classificar deve-se eliminar o uso 

incorreto do medicamento, a não aprovação 

ao tratamento e a prescrição inadequada. 

Classificação da gravidade da asma 

será: 

 Persistente leve: sintomas leves com 

pausa duas vezes por semana ou menos, 

podendo ter despertares noturnos e 

necessidades de medicamento; 

 Persistente moderada: sintomas mais 

de duas vezes por semana, mas não 

diariamente, com despertares noturnos 

três a quatro vezes por mês e 

necessidade de medicamento menos de 

duas vezes por semana; 

 Persistente grave: sintomas diários, 

despertares noturnos mais de uma vez 

por semana, usos diários de 

medicamento. Pode evoluir para grau 

quatro onde os sintomas serão graves, 

persistentes ao longo do dia, frequentes 

durante a noite e várias vezes por 

semana com uso diário de medicamento 

(TINÉ, 2019). 

As causas que levam à evolução da asma 

não estão esclarecidas, porém seus gatilhos 
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podem ser culturais, sociais, exposição à 

alérgenos como ácaros, contato com 

microrganismos, pólens, animais de 

estimação, fumaça em geral, alimentos, 

tratamentos inadequados, exposição ao frio, 

infecções virais, bacterianas e nível de 

escolaridade. Devemos levar em conta a 

disciplina do paciente ao tratamento, fazer 

pesquisa de sensibilização alérgica do tipo in 

vivo e in vitro a fim de detectar a presença de 

IgE total e específica (imunoglobulina de 

classe E), (COCCO et al., 2018) fundamental 

no processo inflamatório. Os pacientes com 

asma têm componente atópico, em que o 

anticorpo IgE está em grande quantidade no 

sangue (anticorpos reaginas ou anticorpos 

sensibilizantes). As reaginas, quando em 

contato com o alérgeno (antígeno), formam a 

reação alérgeno-regina (GYTON & HALL, 

2011) O primeiro contato se faz a partir dos 

linfócitos T auxiliares (Th) que produzem 

citocinas inflamatórias e interleucinas (IL) 

13,4 e 5. Assim, ocorre diferenciação dos 

linfócitos B em plasmócitos, que então 

sintetizarão a IgE responsável pela 

sensibilização. Essa IgE se liga à superfície 

dos mastócitos ou basófilos, fazendo com que 

uns se rompam e outros liberem mediadores 

inflamatórios. Histamina, protease, 

substâncias quimiotáticas de eosinófilos e 

neutrófilos, heparinas e fatores mediadores 

de plaquetas também são recrutados, 

provocando dilatação dos vasos sanguíneos, 

aumento da permeabilidade dos capilares 

com perda de líquidos para os tecidos, 

contração das células da musculatura lisa do 

bronquíolo e secreção de muco espesso. Esta 

inflamação contribui para obstrução do fluxo 

aéreo. (ARAÚJO, 2018).  

A hiperreatividade brônquica (HRB), 

pode ser direta quando a provocação 

brônquica for com uso de medicamento para 

reduzir a inflamação (metacolina ou 

histamina) ou indireta, quando o paciente usa 

corticoide inalado reduzindo a sensibilidade 

das vias aéreas, ficando clinicamente bem por 

longos períodos. 

A redução da inflamação melhora a 

resposta do tratamento por isso, métodos 

laboratoriais como testes cutâneos (prick 

test), IgE total, além de métodos da biologia 

molecular como os testes alimentares e 

respiratórios com extratos naturais ou 

purificadas, permitiu avaliar a IgE específica. 

Dessa maneira, percebe-se como os fatores 

de risco podem levar à exacerbação da asma 

e criar programas com diretrizes a serem 

seguidas para maior orientação dos pacientes 

alérgicos, além de orientar o clínico a 

estabelecer uma prescrição mais adequada 

baseada na expressão individual de cada 

paciente. Pacientes com asma, rinite alérgica 

e dermatite atópica possuem elevados níveis 

de IgE total então, podem se favorecer com a 

investigação de IgE específica. (COCCO et al., 

2018). 

 A alergia   alimentar está em torno de 4 a 

8% da população infantil e 4% da adulta. 

Apesar de existirem tratamentos que tragam 

bons resultados e sejam relativamente fáceis, 
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existe uma falha que pode ser coberta por 

mais orientação ao paciente e entrevistas 

detalhadas sobre os hábitos de vida, moradia, 

alimentação, maneira de administrar os 

medicamentos, prescrições baseadas nesta 

entrevista, nos exames laboratoriais e 

aceitação do paciente e da família ao 

tratamento (COCCO et al., 2018). 

4. CONCLUSÃO 

Uma orientação adequada deve ser 

baseada no perfil de cada paciente alérgico, 

com programas de orientação a serem 

seguidos pelo clínico. O paciente precisa ter 

conhecimento e adesão ao tratamento. Isto 

vai conceder instrumentos ao clínico e 

qualidade de vida ao paciente, além de 

diminuir os gastos com a saúde. 
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CROSSFIT: O GRANDE VILÃO DAS LESÕES ESPORTIVAS? 
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RESUMO: A prática de CrossFit ganha mais adeptos a cada dia. Diante disso, sabe-se que todos os 

indivíduos que praticam algum esporte estão sujeitos a lesões. Estudos vem buscando entender 

melhor os principais fatores associados à frequência de lesões esportivas relacionadas à prática dessa 

modalidade. O objetivo geral deste trabalho é identificar a prevalência de lesões no crossfit em relação 

a outras modalidades esportivas. Para isso, foi feita uma revisão de literatura nas bases de dados 

PubMed, Scielo, Portal de periódicos CAPES e Lilacs, procurando artigos que trataram do tema “lesões 

no Crossfit”. Quanto aos resultados, foram encontrados 23 artigos que abordaram o tema em geral 

sobre lesões esportivas e Crossfit. O risco de se machucar ao praticar a modalidade existe, mas 

pesquisas revelam que a taxa de lesão é semelhante a outros métodos de treinamento, e menor do 

que muitos esportes de contato, como o popular futebol e o judô. A conclusão é que o crossfit não é o 

maior vilão em relação ao índice de lesões. Ele pode lesionar assim como qualquer outro esporte com 

características semelhantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Lesões; Crossfit; Esportes. Incidência. 

RESUMEN: La práctica de CrossFit gana más seguidores cada día. Por lo tanto, se sabe que todas 

las personas que practican algún deporte están sujetas a lesiones. Los estudios han tratado de 

comprender mejor los principales factores asociados con la frecuencia de lesiones deportivas 

relacionadas con la práctica de esta modalidad. Objetivo: identificar la prevalencia de lesiones en 

crossfit en relación con otros deportes.En la metodología, se realizó una revisión de la literatura en las 

bases de datos PubMed, Scielo, Portal de publicaciones periódicas CAPES y Lilacs, buscando artículos 

que trataran el tema "lesiones en Crossfit" . Resultados: se encontraron 23 artículos que abordan el 

tema en general sobre lesiones deportivas y crossfit. Existe el riesgo de lastimarse mientras se practica 

el deporte, pero la investigación muestra que la tasa de lesiones es similar a la de otros métodos de 

entrenamiento y es inferior a la de muchos deportes de contacto, como el fútbol y el judo populares. 

La conclusión es que el crossfit no es el villano más grande en relación con la tasa de lesiones, puede 

doler como cualquier otro deporte con características similares. 

PALABRAS CLAVES: Lesiones; Crossfit; Deportes; Incidencia.
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1. INTRODUCÃO 

O CrossFit é o método de treinamento que 

mais ganha adeptos no mundo atualmente. É 

um programa de atividade física que utiliza 

força, velocidade, concentração, flexibilidade 

e condicionamento cardiorespiratório em 

movimentos funcionais e feitos em alta 

intensidade. 

O Crossfit surgiu nos Estados Unidos, na 

década de 1980, criado pelo treinador Greg 

Glassman. O modelo de treinamento foi 

adotado pelas forças armadas americanas 

para melhorar o condicionamento físico dos 

seus soldados. No início dos anos 2000 foi 

difundido pelo mundo e adotado por vários 

praticantes de atividade física. 

Para DOMINSKI, o Crossfit é formado por 

três tipos básicos de movimento: os cíclicos 

(corrida, remo, pular corda e etc), os de 

levantamento de peso (levantamento de peso 

olímpico e levantamento de peso básico) e 

movimentos de ginásticas (barras, flexões, 

argolas e etc). Desse modo, busca melhorar 

todas as capacidades físicas do atleta, como a 

resistência cardiorrespiratória, resistência 

muscular, força, flexibilidade, potência, 

velocidade, coordenação, agilidade, 

equilíbrio e precisão. 

Para isso, as sessões de treino seguem 

uma ordem que inicia com um aquecimento 

seguido de uma atividade para desenvolver 

força ou melhorar a habilidade em algum 

movimento específico, para somente então 

começar a etapa de condicionamento. Todos 

esses componentes juntos constituem o 

WOD, sigla em inglês para “Workout Of the 

Day” que significa “treinamento do dia”. De 

acordo com o treinamento do dia (WOD), os 

praticantes da modalidade Crossfit seguirão 

os três pilares, que são realizar movimentos 

funcionais, em alta intensidade e 

constantemente variados. ARAÚJO (2015). 

O cuidado com a incidência de lesões 

ocorre tanto entre os praticantes e atletas, 

quanto em treinadores e profissionais da 

saúde, pois altera o processo evolutivo do 

treinamento (Gentil, Costa, & Arruda, 2017). 

Para Guimarães et al. (2017) e Gentil et al. 

(2017) o esforço intenso, os movimentos 

complexos sob níveis elevados de fadiga e 

cargas extenuantes de estresse físico e mental 

pode aumentar a vulnerabilidade do sistema 

imunológico, além de dores musculares e 

articulares. 

A lesão é um acometimento indesejável e 

desagradável que se faz presente na vida dos 

atletas e praticantes de variadas modalidades 

esportivas, e é definida como qualquer 

agressão no corpo que impossibilite o 

organismo de exercer suas funções 

adequadamente. Já a lesão no esporte é 

caracterizada por qualquer tipo de lesão, dor 

ou acometimento físico que seja decorrente 

do esporte, exercício ou atividade física. As 

lesões no esporte acometem geralmente o 

sistema musculoesquelético (músculos, 

ossos, articulações, tendões e ligamentos) 

(WLAKER,2010). 

O Colégio Americano de Medicina do 

Esporte (ACSM) sugere potenciais benefícios 

do CrossFit, porém destaca significativos 
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riscos de lesão em programas de 

condicionamento extremo como este. Tais 

programas envolvem a execução de alguns 

exercícios que, se realizados incorretamente 

ou de maneira excessiva, podem ocasionar 

lesões musculoesqueléticas, lesões 

ligamentares e até rabdomiólise. 

Dessa maneira, preocupações em relação 

ao potencial risco de lesões associadas à 

natureza intensa e repetitiva do CrossFit e 

aos requisitos técnicos necessários para 

realização dos exercícios com segurança têm 

crescido no meio científico e na prática da 

modalidade. Desta forma, para a prática de 

CrossFit ou qualquer modalidade realizada 

em alta intensidade, recomendam-se 

cuidados que podem minimizar a ocorrência 

ou a gravidade da lesão. ARCANJO (2018). 

Dessa forma, os objetivos desta revisão 

narrativa são:  apresentar os estudos 

publicados até então que abordam lesões em 

praticantes de CrossFit e comparar   os   

índices   de   lesões   com   praticantes   de   

outras   modalidades esportivas.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Cada esporte tem suas características 

próprias de espaço, tempo, dinâmica e 

exigências físicas, o que pode caracterizar o 

tipo de lesão mais frequente em cada um 

deles.  

Trata-se de uma pesquisa de revisão de 

literatura onde foram analisados os estudos 

publicados originalmente nas línguas 

portuguesa e inglesa, nos anos 1999 até os 

dias atuais. Esta pesquisa foi realizada no 

período de março a maio de 2020. Para tanto, 

foram obedecidas às seguintes etapas: 1- 

busca da literatura; 2- coleta de dados; 3- 

analise crítica dos estudos selecionados; 4- 

apresentação e discussão dos resultados 

tendo como referências as bases de dados 

Scielo, Pubmed e google acadêmico. As 

palavras-chaves utilizadas foram: crossFit, 

lesões e treinamento. Os critérios de inclusão 

foram artigos que avaliaram o índice de 

lesões no Crossfit com outros esportes 

publicados em inglês ou português, e artigos 

com temática em lesões esportivas. Foram 

excluídos estudos de caso, estudos que não 

abordavam as lesões no crossfit e estudos que 

não incluíam outros esportes para 

comparação. 

Foram encontrados 23 artigos que 

abordam o tema “lesão no CrossFit. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 

sobraram 7 estudos que foram usados nessa 

revisão. 

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 

DOS RESULTADOS 

Atualmente é a modalidade esportiva que 

mais cresce no mundo. Pelo seu crescente 

número de participantes e por ainda não 

haver muitos dados na literatura, tem-se 

questionado muito os riscos de lesões desse 

esporte. Uma das críticas feitas à modalidade 

é o fato de realizar movimentos complexos 

em uma situação de elevada fadiga muscular. 

Isso poderia atrapalhar a performance do 

movimento podendo levar a uma lesão. 
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Alguns resultados ainda são conflitantes 

acerca do índice de lesões no Crossfit, 

fazendo que esse assunto precise de mais 

investigação.  

Há na literatura, comparações da 

prevalência de lesões no CrossFit com outros 

esportes. Foi demonstrado que 

aproximadamente 74% dos corredores, são 

acometidos por uma lesão moderada ou 

grave a cada ano (DAOUD et al., 2012), sendo 

bem maior do que a taxa de lesões entre os 

participantes de CrossFit (19,4%) 

(WEISENTHAL et al., 2014). Outro estudo 

avaliou as taxas de lesões em 12 jogadores de 

futebol, foi descrito que jogadores que já 

sofreram lesões anteriores apresentavam 

três vezes maiores riscos de lesionar-se 

novamente (CHACHULA; CAMERON; 

SVOBODA, 2016) 

Um estudo brasileiro realizado por Jan 

Willem Cerf Sprey, médico ortopedista e 

especialista em medicina esportiva da Santa 

Casa de São Paulo, publicado na revista 

Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 

descobriu que 31% dos praticantes de 

crossfit já sofreram alguma lesão desde que 

começaram a treinar. Ao comparar esse 

índice com modalidades como levantamento 

de peso, musculação, ginastica olímpica, 

corrida e triatlo, os cientistas perceberam 

que o percentual de atletas competitivos e 

recreacionais que se machucaram foi similar. 

Já no futebol, 60% das pessoas relataram que 

tiveram alguma lesão, e isso apenas no 

período de um ano.  

Um outro trabalho científico, publicado 

no The Journal of Strength & Conditioning 

Research, encontrou resultados semelhantes 

e apontou que, a cada mil horas de treino, 

acontecem 3,1 lesões no crossfit, enquanto no 

futebol essa taxa é de 7,8; e no judô, de 16,3. 

Um estudo brasileiro, conduzido por 

pesquisadores da Santa Casa de São Paulo e 

publicado na revista Orthopaedic Journal of 

Sports Medicine, tem números na mesma 

linha. Entre os praticantes de CrossFit, 31% 

relataram já terem tido alguma lesão 

relacionada à atividade. Para o futebol, esse 

número é de cerca de 60%. 

Praticado de forma correta, com 

supervisão e seguindo a técnica adequada, o 

CrossFit apresenta taxas de lesões 

comparáveis às de outros esportes 

recreativos ou competitivos, como 

musculação e corrida. E, por incrível que 

pareça, segundo um estudo brasileiro, a 

incidência de lesões do CrossFit é quase a 

metade do número de lesões decorrentes do 

futebol.  

 As taxas de lesões do CrossFit são 

comparadas ás de outros esportes 

recreativos ou competitivos e as lesões 

mostraram um perfil semelhante ao 

levantamento de peso, ginástica olímpica, 

musculação e corrida. (JAN et al, 2016). 

A incidência de lesões na pratica do 

CrossFit se assemelha aos índices de lesões 

de outros esportes mencionados na literatura 

nas práticas de levantamento de peso, 

ginastica olímpica, powerlifting, e esses 
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índices são menores do que os esportes de 

contato como o rugby. Porém essas práticas 

são consideradas como competitivas. No 

entanto, se compararmos o CrossFit com 

atividades como corrida, triátlon, ginástica 

geral e exercícios de condicionamento para 

adultos, os índices de lesão ainda são 

semelhantes (HAK et al, 2013). Este mesmo 

autor constata em seu estudo uma taxa de 

lesão de 3.1/1000 horas de treino. 

Sprey et al (2015), destaca em seu estudo 

que, números parecidos foram encontrados 

quando se comparou a quantidades de lesões 

em atividades de condicionamento físico 

como a musculação, corrida e triátlon. 

Sousa e Nilstad (2013, 2010 apud JAN, 

2016), ao compararem as taxas de lesões dos 

praticantes de CrossFit com os de Futebol, 

observaram que a incidência de lesões no 

futebol é quase o dobro do que é relatado no 

CrossFit. 

Reforçando esta ideia Calhoon e Fry 

(1999, apud Xavier; Lopes, 2017), divulgaram 

um estudo com a finalidade de estabelecer as 

lesões no decorrer da pratica de 

levantamento de peso nos Estados Unidos. Os 

resultados da pesquisa apontaram para 3,3 

lesões/1000 horas de treinamento, sendo 

causadas especialmente pelo excesso de 

repetições de um determinado movimento. 

Ainda nesse meio, uma universidade na 

Austrália, La Trobe Bundoora, teve como 

objetivo definir o índice, o local e os tipos de 

lesões padecidas por ginastas.  

Os resultados foram de 5,45 lesões/1000 

horas de treinamento (KOLT; KIRKBY, 1999). 

Já nos jogadores de futebol, Rodrigo (2007, 

apud Xavier; Lopes, 2017) discorre que a 

prevalência de lesões foi de 4,47 lesões/1000 

horas de jogo/treino por atleta. Em um artigo 

sobre lesões musculoesqueléticas no 

atletismo, Cristiano et al (2000), discorre 

sobre as musculaturas mais afetas na pratica 

do atletismo em níveis amador e profissional.  

Seus achados foram maior prevalência de 

lesões nas regiões da coxa, seguida, pelo 

joelho e região lombar. As modalidades de 

barreiras e velocidade tiveram maior número 

de praticantes lesionados.  

Calhoon (1999), encontrou um 

percentual de 64,2% de atletas de 

levantamento de peso olímpico que se 

lesionaram no esporte e um índice de lesão de 

3,3/ 1000h. Keogh (2006) chegou a um índice 

de 4/1000 com atletas de power lifting da 

Oceania. Caine (2005) realizou uma revisão 

de literatura sobre os índices de lesões de 

ginastas e achou resultados que variam de 0,5 

a 3,7 lesões/ 1000h de treino. Logo, percebe-

se que o índice de lesões no Crossfit é menor 

quando comparados com esses esportes. 

O risco de se machucar ao praticar a 

modalidade existe, mas pesquisas revelam 

que a taxa de lesão é semelhante a outros 

métodos de treinamento, e menor do que 

muitos esportes de contato, como o popular 

futebol, levantamento de peso e outros. 
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4. CONCLUSÃO 

Os dados mostrados aqui, confirmam que 

o CrossFit tem chances iguais ou menores de 

seus praticantes se lesionarem comparado 

com os demais esportes. 

Os programas de prevenção de lesões em 

qualquer esporte ainda são muito estudados 

e ainda precisam de resultados mais efetivos.  

A maior dificuldade   de   se   evitar   o   

surgimento de uma   lesão   é   o   seu   aspecto 

multifatorial, que   abrange   desde   condições   

específicas   do   indivíduo   até aspectos 

próprios da modalidade que este pratica. De 

qualquer forma, para a prática de CrossFit ou 

para qualquer modalidade realizada em alta 

intensidade, recomendam-se alguns cuidados 

que podem minimizar a ocorrência da lesão 

ou a gravidade da lesão 

A conclusão é que o crossfit não é o maior 

vilão em relação ao índice de lesões, ele pode 

lesionar assim como qualquer outro esporte 

com características semelhantes. Como já 

mencionado, o número de praticantes de 

CrossFit está em franco crescimento e 

naturalmente o número absoluto de lesões 

tende a aumentar na mesma proporção. 

 Portanto como em qualquer atividade 

física, é fundamental que o treino seja bem 

planejado, com intensidade e duração 

adequadas para que o indivíduo obtenha os 

efeitos desejáveis do treinamento com saúde. 

Sugere-se que estudos envolvendo os índices 

de lesões no crossfit sejam realizados para 

melhor abrangência do tema afim de 

comparações mais fidedignas. 
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“BORBOLETINHA FOI NA COZINHA FAZER COMIDINHA PARA A 

TURMINHA”: SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM PLANEJADA COM 

BASE NO PENSAMENTO SISTÊMICO 
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psicopedagogia pela Faculdade de Tecnologia de Cachoeiro de Itapemirim-FACI, 2015/2016  -  
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RESUMO: O presente artigo presenta a análise de uma pesquisa-ação1 entre situações de 

aprendizagens, aplicadas de maneiras diferentes que garantam a continuidade dos processos de 

aprendizagens por meio de estratégias adequadas aos momentos de transição vividos pelas crianças. 

A pesquisa é realizada com crianças de uma turma do maternal com idade entre sete meses e um ano. 

Pautada em experiências e brincadeiras propõe-se a reflexão do docente para a importância da 

formação de um pensamento sistêmico sobre suas práticas. Visto a presente dificuldade no processo 

de aprendizagem, planejamentos que partem de um pensamento sistêmico direcionam a práticas 

reflexivas que configuram um aprendizado mais significativo sobre as dimensões do objetivo almejado. 

PALAVRAS-CHAVE: Pensamento Sistêmico, Experiências e Brincadeiras, Processo de 
Aprendizagem. 

RESUMEN: Este artículo presenta el análisis de una investigación-acción entre situaciones de 

aprendizaje, aplicada de diferentes maneras que garanticen la continuidad de los procesos de 

aprendizaje mediante estrategias apropiadas a los momentos transitorios experimentados por Niños. 

La investigación se realiza con niños de una clase materna de entre siete meses y un año de edad. 

Guiada por experiencias y juegos se propone el reflejo del maestro para la importancia de la formación 

de un pensamiento sistémico sobre sus prácticas. Dada la dificultad presente en el proceso de 

aprendizaje, la planificación que se aparta de un pensamiento sistémico dirige a prácticas reflexivas 

que configuran un aprendizaje más significativo sobre las dimensiones del objetivo deseado. 

PALABRAS CLAVES: pensamiento sistémico, experiencias y travesuras, proceso de aprendizaje.

                                                           
1 É uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva de um grupo. com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo como também o seu entendimento dessas práticas e de situações onde 
essas práticas acontecem 
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1. INTRODUCÃO 

Nas escolas, principalmente dentro das 

salas de aulas, não é diferente do que 

apontam as pesquisas e escritas de autores 

como Senger1 (2006 p.18) que já ouviu 

educadores que disseram que metodologias 

como as cinco disciplinas 2são ótimas, mas 

que ainda ficam sem saber o que fazer na 

segunda-feira, ou se vale a pena tentar isso ou 

aquilo com os alunos ou ainda o que fazer 

com as pressões que vem de fora. 

Profissionais que não sabem por onde ou 

como começar. Professores ainda tem 

dificuldade em reconhecer e responder às 

diversas necessidades de seus alunos, não 

conseguindo atender aos ritmos diferentes de 

aprendizagem. 

Frente a essa constatação, como 

encontrar a metodologia ou a prática para a 

situação de aprendizagem dita adequada? 

Uma ação realizada em uma situação, 

certamente por muitas das vezes não trará o 

mesmo resultado para uma outra situação, 

logo não há receita. O que cabe aqui é a 

reflexão para aprender a aprender de 

maneira a sistematizar os resultados e traçar 

                                                           
1 Peter M. Senger, Engenheiro, estudou filosofia. Mestre em Modelos de Sistema Sociais. Autor renomado do 
livro A Quinta Disciplina 
2 A cinco Disciplinas é um conjunto sistematizado de posturas comportamentais descrito por Peter Senger 
como a chave do sucesso das Organizações 
3   Obra de Paulo Freire - Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários a Prática Educativa. 
4   Obra de Peter M. Senger – Escolas Que Aprendem: Um Guia da Quinta Disciplina para Educadores, pais e 
todos que se interessam por educação. 
5   Apontado por Peter Senger como a quinta disciplina, é uma abordagem que compreende o 
desenvolvimento humano sobre a perspectiva da complexibilidade, lançando um olhar não somente para o 
indivíduo isoladamente, mas considera também seu contexto e relações estabelecidas. 
6   Principal obra de Peter M. Senger - The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization. 

o plano de ação submetido em constante 

supervisão, avaliação e monitoramento 

sujeito a adequações conforme as 

modificações do meio. 

O artigo partiu da busca de uma tentativa 

de solução para uma problemática comum. 

Logo partindo de fundamentos que enfatizam 

a reflexão sobre o comportamento e as 

relações humanas com o meio traz uma 

perspectiva de que “Nesse sentido, quanto 

mais solidariedade exista entre o educador e 

educandos no trato deste espaço, tanto mais 

possibilidades de aprendizagem democrática 

se abre na escola.” Afirma Freire (2002. 

p.60)3 . Senger acrescenta (2006.p.25)4 que 

“Todos os aprendizes constroem o 

conhecimento a partir de uma estrutura 

interior de experiência, propósitos 

individuais e sociais e muito mais.” 

Estruturando a formação de um pensamento 

sistêmico5 sob as relações e ações humanas. 

As mudanças socioeconômicas 

impulsionam a necessidade de adaptações e a 

busca constante por novos aprendizados. 

Partindo do pressuposto de que as pessoas é 

o principal meio de alavancar mudanças, 

Peter Senge (1990)6 propôs uma 
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aprendizagem organizacional fundamentada 

em cinco disciplinas baseadas no potencial 

humano. Com seu leque de ferramentas a 

quinta disciplina (Pensamento Sistêmico) de 

Senger, revolucionou o gerenciamento 

empresarial na década de 90 alavancando o 

sucesso de várias organizações o que tem 

despertando o interesse de organizações de 

vários segmentos, incluindo o da Educação. O 

pensamento sistêmico é apontado por Senger 

como o conjunto da teoria e a prática sem 

uma visão separa de cada um. Constitui na 

formação de um ciclo continuo de aptidões e 

habilidades, conhecimentos e sensibilidades, 

atitudes e crenças capaz de desenvolver 

inter-relações capazes de influenciar e 

modelar o comportamento dos sistemas.  

Normalmente o que se apresenta, são 

professores ensinados e acostumados a 

trabalharem isoladamente sem considerar 

que a qualidade dos relacionamentos 

humanos, contribuem para os resultados. O 

que segue é a necessidade de uma 

aprendizagem contínua em tempo afim para 

que os envolvidos aprendam novas formas de 

ensinar, de se envolver com o grupo, 

desprendendo-se de velhos hábitos. A 

trajetória do processo educativo enfoca cada 

vez mais a necessidade que o profissional tem 

de se conectar ao multiculturalismo social. 

Paulo Freire em sua perspectiva progressista 

acrescenta que (2002. p.11.) “A reflexão 

crítica sobre a prática se torna uma exigência 

da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria 

pode ir virando blábláblá e a prática, 

ativismo”. Logo reafirmando a necessidade 

de pensar em uma pedagogia de ação-

reflexão-ação ao educador sob uma prática 

democrática em uma ação político 

pedagógica. 

2. METODOLOGIA 

Diante das problemáticas de transição 

vividas pelas crianças na e da educação 

infantil, foi realizada duas situações sob 

planejamentos com pontos de vista 

diferentes, sendo uma delas planejada como 

de costume pela maioria dos profissionais, e 

a outra com base nas teorias de Paulo Freire 

e Peter Senger sob as perspectivas da 

pedagogia reflexiva e na formação do 

pensamento sistêmico. 

Esplanada pelo percurso pedagógico da 

escola, a proposta de trabalho era 

desenvolver situações de aprendizagens a 

partir da literatura ou da cantiga de mesmo 

nome e contexto: “Borboletinha” ( Podendo 

ser o livro de Andreia Moroni – sugerido pelo 

próprio ministério da Educação) . Para fim de 

análise sob uma pesquisa-ação, a mesma 

professora (a autora desse artigo) realiza 

duas situações sob diferentes propostas de 

planejamento. Com o propósito de obter uma 

evolução positiva no comportamento das 

crianças de sua turma para melhorar o 

processo de aprendizagem, todo processo é 

sistematizado, registrado em fotografias e 

avaliado sob os resultados obtidos em cada 

situação de planejamento e prática do que 

fora planejado para cada situação de 

aprendizagem. 
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SITUAÇÃO 1: Durante o planejamento, a 

professora pergunta aos outros docentes e 

busca na internet alguma proposta sobre o 

tema a ser abordado e decide a confecção de 

um cartaz coletivo utilizando o contorno das 

mãos das crianças afim de ilustrar a 

personagem - “A Borboleta”. 

Descreve como objetivos de 

aprendizagens para essa situação: 

 O aprimoramento da percepção tátil. 

 O aprimoramento da coordenação 

motora. 

1º momento: A professora posiciona as 

crianças em um semicírculo, canta a música 

“Borboletinha” e realiza alguns gestos 

seguindo a letra do que diz a música. 

2º momento: A professora organiza 

sobre a mesa algumas folhas de papel 

cartolina dupla face de cores diferentes. 

Convida cada criança, uma por vez para 

posicionar a mão sobre o papel e a professora 

realiza o contorno da mão da criança. Repete 

essa ação com cada criança individualmente 

em quanto as demais estão entretidas 

manuseando alguns brinquedos. 

3º momento: A professora recorta o 

contorno de cada mão que fora traçado, e 

utilizando material reciclado, junto as mãos 

recortadas, confecciona sobre uma folha de 

A2 algumas ilustrações dos personagens 

representando cada criança.  

4º momento: O Cartaz é exposto fora da 

sala ao lado da porta. 

SITUAÇÃO 2: Durante outro momento de 

planejamento, a professora relê algumas 

avaliações sistematizadas e percebe algumas 

problemáticas da turma e especificidades de 

algumas crianças que devido a faixa etária 

estão resistentes a fase de introdução 

alimentar, socialização, e adaptação ao meio. 

Pensa em desenvolver algumas situações de 

aprendizagens que oportunizem 

experiências com ações lúdicas e objetos do 

cotidiano a partir da literatura e da cantiga 

proposta pelo percurso pedagógico do 

trimestre (figura 1).  

Figura 1: Fotografias da situação 2 – Alguns registros das crianças realizando as 

práticas de experiências das situações de aprendizagens. 
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Fonte: Elaborado pelo autor, com base no autor (2018) 

 E visto nessa sequência de experiências a 

possibilidade de atingir alguns objetivos de 

aprendizagens como: 

 O Gosto pela leitura ao reconhecer o 

personagem da história. 

 Socialização ao interagir através da 

imitação de gestos e movimentos, e 

execução de situações coletivas. 

 O reconhecimento e gosto por alguns 

alimentos ao explorara e descobrir a 

propriedades de objetos e materiais 

(odor, cor, sabor, textura). 

 O estímulo a curiosidade e a imaginação 

ao confeccionarem a ilustração do 

personagem da história. 

 A participação da família no contexto 

escolar da criança quando leva para casa 

o fantoche e quanto aprecia o painel 

com as fotos 

1° DIA: 

1° Momento: (contação de história) - 

Sentados em semicírculo, é apresentado para 

as crianças o livro como objeto para 

manuseio seguindo da contação da história 

com auxílio de fantoche e ênfase na 

contemplação das ilustrações. 

2° Momento: (hora de cantar) - É 

oportunizado para as crianças o contato e o 

manuseio de instrumentos da “bandinha”, 

cantando, manuseando instrumentos, 

realizando alguns gestos com as mãos, como 

as asas da borboleta, e manuseando o 

fantoche enquanto era cantado a música 

“Borboletinha” de forma parodiada em seu 

refrão modificado de: “Borboletinha foi na 

cozinha fazer chocolate para a madrinha”, 

para: “Borboletinha foi na cozinha fazer 

comidinha para a turminha”. Em seguida as 

crianças são conduzidas a um outro espaço 

para “brincarem de fazer comidinha”  

3° Momento: (confecção dos fantoches 

– parte 1) - De maneira individual cada 

criança é convidada e incentivada pela 

professora a ter as mãos pintadas e 

carimbadas em um pedaço de cartolina 

branca de maneira a ilustrar as asas da 

borboleta (a professora reserva para a 

secagem). 
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2º DIA: 

1° Momento: (Relembrando a 

história) - É realizado um reconto da 

história e apreciação das ilustrações e 

contato com o fantoche. 

2º Momento: (confecção do fantoche – 

Parte 2) - Em local apropriado, é 

disponibilizado algumas porções de tinta (em 

cores variadas) dentro de pratos plásticos 

descartáveis e um rolo vazio de papel 

higiênico para cada criança, instruindo que 

cada uma delas que toque a tinta com as mãos 

e pinte o “rolinho”. 

3º DIA: 

1º Momento: (Montagem dos 

fantoches) – Junto com as crianças, os 

fantoches são montados e manuseados de 

maneira lúdica e descontraída cantando a 

música parodiada, seguida de fala 

contextualizada de que a borboletinha foi na 

cozinha e fez gelatinas deliciosas e coloridas, 

apontando o que seria proposto a seguir. 

2° Momento: (hora de gelatina) - Em 

local apropriado, sob uma lona plástica, em 

potes grandes e transparentes é apresentado 

para as crianças alguns sabores de cores 

diferentes de gelatina comestível (averiguado 

anteriormente com os responsáveis se havia 

alguma restrição a esse tipo de alimento) 

deixando que as crianças se aproximem, 

conheçam e percebam as propriedades do 

objeto, como textura, aparência, odor e sabor. 

4º DIA: 

1º Momento: Juntamente com as 

crianças, é realizado a construção de um 

painel com fotos que retrata todo o contexto 

realizado até então. Assim foi possível 

relembrar os principais momentos das 

situações de aprendizagens oportunizadas 

nos dias anteriores. A professora segue com 

uma fala contextualizada de que a 

“Borboletinha foi na cozinha fazer uma salada 

de frutas para a turminha”, apontando o que 

seria proposto a seguir. 

 

2° Momento: (hora da salada de 

frutas) - Em local apropriado, sobre uma 

toalha de mesa, foi disponibilizado algumas 

frutas (previamente solicitadas e trazidas 

pelos responsáveis de cada criança) que são 

apresentadas primeiramente uma a uma 

incentivando o contato in natura. Em seguida 

é oportunizado a degustação de cada fruta a 

todas as crianças, posteriormente deixando-

as livremente em contato com as mesmas 

para que conheçam e percebam as 

propriedades de cada fruta, como textura, 

aparência, odor e sabor. 

5º DIA: 
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1º Momento: Utilizando novamente o 

painel de fotos, é realizado um breve 

relembrar do contexto, como nos primeiros 

momentos dos dias anteriores  

2º Momento: (hora da macarronada) 

- Em local apropriado, sobre uma lona 

plástica, em um pote grande e transparentes 

é apresentado para as crianças uma generosa 

porção de macarrão cozido, deixando que as 

crianças se aproximem, conheçam e 

percebam livremente as propriedades do 

objeto, como textura, aparência, odor e sabor. 

3º Momento: (hora de dizer tchau) - 

Na hora da saída, é entregue a cada criança o 

fantoche por elas confeccionado. 

6º DIA: Momento único: É exposto na 

parede da sala, ao alcance dos olhos da 

criança, um painel com algumas fotos das 

crianças realizando as ações supracitadas. 

Próximo ao horário da saída, o mesmo painel 

é exposto no mural externo da sala para a 

contemplação dos pais a todo enredo das 

situações de aprendizagens. 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

No que diz respeito a eficácia de práticas 

realizadas sob uma pedagogia progressista 

de ação-reflexão, e a formação de um 

pensamento sistêmico, sob uma avaliação 

consistente para um planejamentos rico em 

situações de aprendizagens com práticas de 

experiências que oportunizem o efetivo 

aprendizado, é constatado uma série de 

mudanças evolutivas no comportamento das 

crianças, que contribuíram para melhora de 

seus desempenhos no que diz respeito a 

aprendizagem. 

Indivíduos na faixa etária da turma aqui 

em questão, são crianças em período de 

constante e variadas transições simultâneas 

como; Socialização, interatividade, 

Introdução alimentar, curiosidade, entre 

outros, paralelos ao currículo oculto de 

cultura e saberes variados trazido por todos 

ao mesmo tempo, ao mesmo meio e espaço de 

convívio. Estavam arredias em contato com 

adultos e seus pares, com dificuldade para 

descansar devido a adaptação com o meio, 

não se alimentavam bem pois estavam em 

processo de introdução alimentar fora da 

amamentação, não estavam interessadas ou 

atentas ao que aconteciam ao seu entorno 

pois estavam ansiosas e agitadas visto que 

por muitas vezes ficavam ociosas durante a 

permanência, que era de período integral, na 

escola. 

Ao sistematizar o que ia sendo observado 

sobre o comportamento das crianças, de 

modo individual e em grupo, bem como os 

registros de foto durante as situações de 

aprendizagem, ficou constatado a mudança 

no modo como as crianças participavam das 

ações da rotina escolar dependendo da 

maneira que tomavam conhecimento de si e 

do contexto de experiências apresentada e 

oportunizada a elas (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Resultado das avaliações – Análise da evolução na mudança de 

comportamento das crianças antes e após cada situação de aprendizagem apresentada 

esse artigo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

A primeira situação, sobre uma prática 

apenas seguindo uma pesquisa na internet e 

o que outros docentes já haviam realizado 

sobre o tema sem levar em consideração as 

especificidades da turma, apresenta um 

resultado sem muitas alterações 

comportamentais sobre as crianças. 

Na situação supracitada, não são traçados 

objetivos concretos pois não há uma efetiva 

avaliação da turma. Não foi oportunizado 

momentos de coletividade contínuo ou 

duradouro, nem algo de produção exclusiva 

realizada pela criança, apenas o 

direcionamento para posicionar a mão que 

acabou sendo traçada pela professora. Desta 

forma os objetivos pensados pela professora 

não foram efetivamente praticados, isso 

porque não há como aprimorar a 

coordenação motora se a criança nem ao 

menos traçou o contorno das mãos ou 

construiu para efetiva montagem do 

fantoche. 

Na segunda situação, planejada sob a 

formação de um pensamento sistêmico, foi 

observado avaliações diagnósticas da turma 

sendo detectado algumas problemáticas e 

necessidades no que diz respeito a eficácia da 

aprendizagem em seu processo natural. Foi 

realizada uma sequência de situações de 

aprendizagens que oportunizaram diferentes 

experiências com o mundo físico, utilizando 

objetos do cotidiano de maneira intencional e 

planejada conforme as especificidades da 

turma. Ficou constatado uma grande variação 

no comportamento das crianças, melhorando 

a participação e compreensão das e durante 
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as situações de aprendizagens nas quais 

foram oportunizadas posteriormente bem 

como suas interações na rotina escolar. 

A Socialização e a Interatividade 

melhorou, visto que todas a situações 

oportunizaram momentos contínuos de 

coletividade em que tiveram que 

compartilhar seus objetos e observar as ações 

de seus pares. A Atenção e interesse tornou-

se efetivo na maioria porque as ações foram 

propostas através de comandos mediados 

pelo docente sendo realizadas efetivamente 

pelas crianças. A Curiosidade e iniciativa 

tornou-se mais natural incentivando 

consequentemente a autonomia de cada 

indivíduo, isso porque em todas as ações 

propostas na segunda situação houve o 

incentivo e encorajamento da professora 

para que a criança se aproximasse e se 

apropriasse dos objetos e do manuseio dos 

mesmos.  

O resultado na mudança de 

comportamento apresentado na turma, tem 

se tornado referência entre outros 

professores, incentivando os demais a 

reverem suas maneira de planejarem, 

realizarem situações de aprendizagens mais 

significativas, rever e aproveitarem melhor a 

utilização dos espaços da escola, em 

conformidade com a evolução atual da turma, 

e também a sistematizarem e reverem suas 

avaliações e o modo de faze-las. 

4. CONCLUSÃO 

Os objetivos que levaram a realização 

desse trabalho, acabou por apresentar 

resultados positivos que demonstraram a 

eficácia das práticas reflexivas e aprendentes, 

permeadas pela formação de um pensamento 

sistêmico em prol da excelência da 

aprendizagem, no aprimoramento do 

processo de ensino.  

Através das análises dos resultados 

apresentados, e do estudo da base teórica dos 

autores Paulo Freire e Peter Senger, surgiram 

algumas constatações na presente análise da 

pesquisa. 

A primeira constatação foi a mudança no 

comportamento das crianças. Nitidamente 

visto no dia a dia, a mudança nos 

comportamentos, foi percebido pelos 

familiares responsáveis que passaram a 

questionar, surpresos, sobre a evolução da 

autonomia entre outras ações de suas 

crianças. As famílias passaram a apresentar 

maior interesse na vida escola, e ampliaram 

seus olhares quanto ao fazer da escola, 

valorizando o trabalho pedagógico da 

professora desmistificando o 

assistencialismo nas creches. 

A segunda constatação é que outros 

docentes, alguns colegas de trabalho, também 

perceberam no comportamento das crianças 

algo diferente que as fizeram compreender e 

a atender os comandos da professora, a 

manusear os brinquedos de maneira 

intencional ao brincar, entre outros que ainda 
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não eram possíveis de serem percebidos nas 

crianças de outras de mesma faixa etária. 

Desta forma, esse grupo de professores 

passou a conversar mais sobre suas 

observação e avaliações das turmas, levando 

a todos a uma reflexão sobre suas práticas e 

meios de sistematizar seu planejamento e 

avaliações. Contudo contribui para 

construções de práticas coletivas que 

integraram algumas turmas de mesma faixa 

etária. A integração das turmas em algumas 

situações de aprendizagens coletivas 

fortaleceu a aprendizagem quanto a 

socialização, autonomia, reflexão e iniciativa 

na tomada de decisões individuais, entre 

outras que possibilitaram as crianças a 

percepção de si em relação ao outro e ao meio 

que está inserido. 

Uma outra constatação foi a mudança na 

iniciativa desses outros docentes, que se 

sentiram motivados, visto os diversos 

avanços nos aspectos de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças. Passaram a 

reconstruir o ambiente dentro das salas de 

aula de maneira que fosse possível 

oportunizar variadas experiências 

aprendentes ao mesmo tempo e espaço. 

Desta forma além das ações planejadas, as 

crianças também estarão em constante 

atividade diminuindo o tempo de ociosidade, 

visto que essas permanecem em período 

integral na escola. Essa iniciativa possibilita 

ainda avaliações contínuas em diversos 

aspectos do desenvolvimento. 

Através desse estudo, e outros permeados 

por documentos norteadores da educação 

infantil, e mais o que tem sido apresentado de 

práticas nas escolas, ficou a sugestão para a 

Secretaria de Educação do município, o que já 

será realizado, uma formação para 

professores que atuam na educação infantil 

(na qual fui convidada para ser uma das 

formadoras) dentro do contexto de 

orientações para a realização de práticas 

mais reflexivas, que oportunizem 

experiências e vivências no, e para o meio em 

que as crianças estão ou possam ser 

inseridas. 

Percebe-se o reconhecimento da hipótese 

de que a realização de um planejamento com 

base em um pensamento sistêmico conforme 

a teoria de Senger, permite encontrar um 

caminho mais sólido e concreto para a 

realização de práticas de experiências de 

ação-reflexão-ação afirmadas nas teorias de 

Freire, e nos resultados apresentados nesse 

trabalho, como eficazes para contribuição a 

uma aprendizagem integral do indivíduo. 

Ainda é percebido o fato do quanto a 

mudança de comportamento e seus 

resultados positivos, são influenciadores a 

mudanças de comportamento também de um 

grupo, podendo abranger toda uma 

organização.
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EDUCAÇÃO COMPARADA – PEDAGOGIA SOCIAL E PEDAGOGIA 

ESCOLAR 
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ORIENTADORA 

MARIA DE FÁTIMA COSTA ANDRADE HENRIQUES – (fatimaandrade110356@gmail.com) 

RESUMO: A Educação é uma área ampla que pode convergir e dividir-se em subáreas, o estudo 

presente abordará duas importantes subáreas da educação, a Pedagogia Social e a Pedagogia 

Escolar. Esse artigo é um estudo bibliográfico, comparativo entre as atribuições e peculiaridades das 

duas variantes pedagógica, a Pedagogia Escolar e a Pedagogia Social e sua contribuição. A pedagogia 

social tem como nascedouro a família, berço do aprendizado do indivíduo, núcleo onde se espera que 

conviva sua maior parte do tempo, a quem se atribuí a maior parcela de responsabilidade. A pedagogia 

escolar engloba as instituições públicas ou particulares criadas para oferta de Educação são 

organizadas com o propósito de buscar educação de qualidade através de um currículo previamente 

elaborado e pensado para alcançar objetivos educacionais. Concluímos que o assunto necessita de 

reflexões complexas e que precisam ser inseridas em amplos debates, sendo necessário seu 

desenvolvimento no âmbito epistemológico, formativo e político-institucional, e ético. 

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia, Escola, Sociedade, atribuições, espaços. 

RESUMEN: La educación es un área amplia que puede converger y dividirse en subáreas, ll presente 

estudio abordará dos subáreas importantes de la educación, la pedagogía social y la pedagogía 

escolar. Este artículo es un estudio bibliográfico, que compara las atribuciones y peculiaridades de las 

dos variantes pedagógicas, la pedagogía escolar y la pedagogía social y su contribución. La pedagogía 

social nace de la familia, la cuna del aprendizaje del individuo, núcleo donde se espera que pasen la 

mayor parte de su tiempo, a quien se le atribuye la mayor parte de la responsabilidad. La pedagogía 

escolar abarca instituciones públicas o privadas creadas para ofrecer educación y están organizadas 

con el propósito de buscar una educación de calidad a través de un plan de estudios previamente 

preparado y diseñado para lograr objetivos educativos. Llegamos a la conclusión de que el tema 

necesita reflexiones complejas y que debe insertarse en amplios debates, siendo necesario su 

desarrollo en el ámbito epistemológico, formativo y político-institucional y ético. 

PALABRAS CLAVES: Pedagogía, Escuela, Sociedad, atribuciones, espacios.
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1. INTRODUCÃO 

A presente pesquisa apresenta a 

necessidade de delinear o papel central do 

pedagogo social e do pedagogo escolar, pois 

sendo sua principal função criar e recriar 

ferramentas que considerem o contexto 

educacional, quando se pretende ter um 

caráter crítico diante do processo ensino 

aprendizagem que acontece dentro e fora da 

escola, debater a colocação do pedagogo 

frente à diversidade curricular é essencial em 

todos os espaços nos quais atua esse 

profissional. 

Nesse processo de ensino-aprendizagem, 

o pedagogo tem distintos objetivos e entre 

eles, organizar o processo de aplicação do 

currículo pela sua equipe escolar ou 

extraescolar. No entanto esse processo não é 

tão simples, pois, a aprendizagem se faz além 

dos processos didáticos.  

Adotamos uma matriz de reconhecimento 

teórico que nos leva a conceituar a Pedagogia 

como Ciência da Educação e a Pedagogia 

Social como uma teoria geral da Educação 

Social. Tanto a Pedagogia Escolar, quanto a 

Pedagogia Social se configuram como 

construtos conceituais com densos 

significados, que variam em diversos 

aspectos, circunstância pela qual, se torna 

relativa qualquer tentativa ou esforço teórico 

de construir um argumento de crítica 

relacional entre os mesmos. 

A pesquisa está organizada em duas 

partes. Na primeira, uma breve incursão 

acerca dos principais enfoques sobre a 

Pedagogia Escolar e a Pedagogia Social e 

como elas vem contribuindo na formação 

educativa e cidadã ao longo do tempo. Na 

segunda parte, uma exposição da arquitetura 

das duas áreas numa concepção 

comparatista, a partir dos autores 

fundamentais que trataram do tema. 

Entretanto, apontam-se alguns limites e 

possibilidades no uso da Pedagogia Escolar e 

da Pedagogia Social e onde uma, pode 

potencializar a outra como elemento 

multidisciplinar para futuras reflexões e 

pesquisas. 

Observa-se promovendo a comparação 

dos dois papéis da pedagogia, o escolar e o 

social, bem como das funções dos 

profissionais que atuam nos dois campos do 

conhecimento, que as singularidades 

pertinentes a cada área, estão fortemente 

associadas aos problemas e vulnerabilidades 

enfrentadas pela grande área a qual está 

incorporada, a Pedagogia. 

Realizando uma comparação entre os dois 

campos, constata-se que, embora 

apresentem, cada um, suas peculiaridades, 

existem convergências importantes que se 

estreitam nas ações e atribuições 

pedagógicas na escola e na vida cidadã. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de 

abordagem qualitativa, realizada a partir do 

levantamento de autores especializados, 

principalmente através de livros, no entanto, 

também foram feitas buscas de artigos 
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científicos, e outras fontes, através de 

buscadores como Lilacs, Scielo e Google 

Acadêmico, que propiciaram o estudo 

comparativo das duas áreas da Pedagogia. 

Como descritores foram usadas as 

palavras: “pedagogia escolar”; “pedagogia 

social”. 

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 

DE RESULTADOS  

3.1.ASPECTOS CONCEITUAIS 

As dimensões da Pedagogia não se 

excluem, não é possível dizer que alguém 

conseguiu utilizar a Pedagogia Escolar sem 

suas estreitas relações com a Pedagogia 

Social, e nem de forma inversa a Pedagogia 

Social sobrevive sem as importantes 

inferências da Pedagogia Escolar. 

Isso porque, a essência da pedagogia é o 

planejamento de ações que levam o indivíduo 

à aprendizagem, à formação, e à vida cidadã. 

Ao estabelecer uma interface entre elas, o 

diálogo das duas áreas dessa ciência, confere 

ao resultado do discurso, dupla função: a 

formação/escolarização do indivíduo e a 

postura comportamental/social dele, em 

relação às diversas situações da vida e para a 

vida. Como ambas formam o todo, para o 

alcance de uma educação de qualidade na 

formação cidadã, pode-se dizer que a 

educação e a sociologia estão marcantemente 

presentes na formação do indivíduo.  

Quando o indivíduo inicia sua trajetória 

escolar, ainda que na mais tenra idade, ele 

não vem sozinho para receber essa formação, 

traz consigo sua bagagem cultural, seus 

hábitos e costumes familiares, seu 

aprendizado prévio e seus saberes. O saber 

vivenciado no núcleo familiar e experiências 

aprendidas com os participantes desse grupo. 

Já nessa etapa, podemos perceber traços 

influentes da Pedagogia Social: a 

comunicação, a postura em grupo, a 

socialização com o outro, as posturas 

adotadas em relação ao outro e em relação a 

si mesmo, os hábitos, as expressões 

linguísticas, culturais e alimentares, os 

limites e valores. Em suma, os primeiros 

traços de sua história para a cidadania. 

3.2.PEDAGOGIA SOCIAL 

Para compreender as práticas e 

finalidades que envolvem a Pedagogia Social, 

é necessário conhecer as bases 

epistemológicas que a fundamentam. O 

objetivo desse tópico é esclarecer o percurso 

teórico que delineia as atuais discussões 

realizadas no sub-campo Pedagogia Social. 

Nessa perspectiva, Nuñez (1999, p.32) 

esclarece que a Pedagogia Social é o marco 

teórico da Educação Social. A complexidade 

está em definir qual é essa estrutura teórica 

que é diretriz da educação Social, chamada 

Pedagogia Social. A autora esclarece, que não 

existe uma única definição e que cada 

Pedagogo Social ou Educador Social fará uso 

conscientemente ou não, de alguma 

concepção da Pedagogia Social.  
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Descreve ainda, que existem três grandes 

núcleos teóricos em que as ciências sociais se 

fundamentam: o positivismo, o idealismo e a 

concepção estruturalista.  

A compreensão de que uma prática 

educativa compõe uma prática social permite 

compreender que a primeira ocorre em 

diferentes espaços na sociedade e de várias 

maneiras. Quando se fala em prática 

educativa, logo se pensa em um processo de 

ensino–aprendizagem que acontece 

exclusivamente no ambiente escolar, mas 

com a compreensão dessa prática como uma 

prática social, a educação pode ser 

compreendida de outra forma. Passar a 

compreender o processo de ensino – 

aprendizagem de uma maneira ampla, em 

que o ser humano é protagonista desse 

processo, e entendê-lo como um ser que vive 

e se desenvolve socialmente, torna lógica a 

conclusão de que a todo o momento e em 

todos os lugares, ele ensina ou aprende algo. 

A partir dessa lógica a Educação Social pode 

ser compreendida e reconhecida.  

O núcleo primordial do qual surgem as 

demais instituições sociais para o 

indivíduo é a família. Mas a família não 

é suficiente como agente educador, 

necessitando do complemento da escola 

e das demais instituições educacionais, 

que representam o meio vital social no 

qual cumpre educar a criança 

(LUZURIAGA, 1984, p. 175). 

Vinculado a uma educação humanista, um 

possível demarcador de caracteres que se 

tornariam importantes para a Escola Nova foi 

Pestalozzi. Fundador de uma pedagogia de 

caráter social, preocupado com a educação 

dos mais pobres, revigorou o conceito de 

formação, fundando uma noção de formação 

integral com forte preocupação social. Para 

ele, falar em educação popular não significava 

falar em educação pública.  

O surgimento dessa pedagogia popular 

não ocorre “no sentido puramente caritativo, 

senão com espírito social”, diz Luzuriaga 

(1984, p. 175). “Pestalozzi entregou-se à 

missão de educar as crianças mais 

deserdadas, preparando-as para a vida, a fim 

de que o ensino pudesse ser, sem dificuldade, 

distribuído a todos, ” sintetizam Leif e Rustin 

(1968, p. 257). Essa educação assentada na 

experiência projeta o sujeito para a resolução 

dos problemas práticos e edificado pela 

formação moral, tem acento sensorial, 

enfatizado pelo exercício dos sentidos como 

forma de apreensão intelectual. 

Os princípios educativos que constituem 

as práticas e a teoria de Pestalozzi se 

embasam na ideia de que a educação 

possui uma finalidade própria que seria 

a humanização do homem, o 

desenvolvimento de todas as 

manifestações da vida humana, levada à 

maior plenitude e perfeição: “A 

educação verdadeira e natural conduz à 

perfeição, à plenitude das capacidades 

humanas”. (PESTALOZZI apud 

LUZURIAGA, 1984, p. 176). 

Falar em uma Pedagogia Social significa 

falar de práticas educativas não formais, que 

surgiram justamente no século XIX como 
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resposta ao atendimento de pessoas em 

situação de marginalidade. Na realidade 

contemporânea, com a universalização da 

matrícula escolar, o atendimento de 

estudantes em situação de marginalidade se 

junta às práticas de pedagogia escolar. No 

entanto, cabe esclarecer que, quando se fala 

de Pedagogia Social, fala-se de práticas 

educativas desenvolvidas de forma 

extraescolar (PAULA; MACHADO, 2009).  

As capacidades humanas a que Pestalozzi 

se referia relacionam-se à tríplice atividade 

de “espírito, coração e mão”, ou seja, a vida 

intelectual, a vida moral e a vida prática ou 

técnica, as quais devem ser cultivadas 

integrais e harmonicamente. É uma verdade 

universal que só é essencial e realmente 

educativo o que influi nos homens no 

conjunto de suas capacidades, isto é, coração, 

espírito e mão. Tudo quanto não toca a 

totalidade do seu ser, não o toca 

naturalmente e não é humanamente 

educativo na extensão da palavra. 

(PESTALOZZI apud LUZURIAGA,1984, p. 

176). 

Luzuriaga descreve que nesse processo 

integral, a educação há de seguir o mesmo 

caminho seguido pela humanidade. O homem 

é, assim, um ser instintivo ou animal, um ser 

social e um ser moral. A essas três fases 

correspondem, na vida humana comum, 

outros tantos graus de desenvolvimento: a 

família, o Estado e a humanidade, cada um 

com uma educação peculiar: a educação 

familiar, a educação escolar e a educação 

moral e social. 

Nessa perspectiva, a atuação do Pedagogo 

Social é abrangente. 

Partindo desse pressuposto, segundo Oña 

(2005, p.2), assevera: são espaços de atuação 

do Pedagogo Social:(...) centros, entidades e 

instituições de regime fechado: centros de 

acolhida, abrigos para crianças e 

adolescentes, asilos; regime semiaberto: 

educadores de rua, execução de medidas 

judiciais, desenvolvimento comunitário, 

serviços sociais; drogas e dependências 

químicas; equipes sociopedagógicas 

municipais; Conselhos Tutelares; programas 

de ajuda técnica ao voluntariado; centros de 

ócio e tempo livre; colônias de férias; 

albergues; museus; centros cívicos; 

brinquedotecas; serviços de bairro; 

programas socioculturais, educação 

empresarial, educação hospitalar,  etc.  

Importante destacar. que existem 

diferentes perspectivas, diferentes enfoques 

e diferentes práticas com relação à Pedagogia 

Social nos diferentes países. Assim, definir 

quais são as bases teórico–metodológicas da 

Pedagogia Social, é um exercício árduo que 

demanda grande aprofundamento teórico. 

Talvez seja essa, a característica mais 

marcante da Pedagogia Social, sua vasta 

possibilidade de transformar-se e se 

readequar, frente às diferentes demandas 

sociais que se apresentam a todo o momento. 

Além desses programas de educação não 

formal são desenvolvidos com enfoques 

diferenciados, projetos que priorizam 

atenção às classes menos favorecidas, na 

questão da cidadania, na questão de 



 

REVISTA CIENTÍFICA DO INSTITUTO IDEIA 

ISSN 2525-5975 / RJ / Revista nº 1 – ANO 9 (2020) 

 

 

 

  

INSTITUTO IDEIA | Mestrados e Doutorados no Mercosul - www.ideiaeduc.com.br 

 

68 

ARTIGOS 

carências urbanas e rurais e nas situações de 

vícios e dependência de drogas.  

Inclui-se, também, como programas de 

educação não formal com enfoques da 

Pedagogia Social as questões ecológicas, 

ambientais do trânsito, da terceira idade, das 

minorias (os sem-terra, os índios, a mulher, 

os negros, os presos, os hospitalizados), a 

questão cultural (desde o resgate de origens 

até a ampliação de horizontes). 

Surgem outras demandas com 

atendimento em programas fora da escola 

regular formal – em geral desvinculados da 

Pedagogia Social. São relacionadas a escolas 

de música, línguas, esporte e comunicação; e 

ainda a questão da pedagogia na empresa, 

sob o enfoque de educação de adultos ou do 

treinamento de recursos humanos na 

perspectiva de modernização e formação de 

capital humano. 

3.3.PEDAGOGIA ESCOLAR 

Por sua vez, os aspectos da Pedagogia 

Escolar, de vasta abrangência na área, 

perpassa pela formação escolar, indo além de 

suas funções de provimento da formação 

geral capacidade de ler, escrever e formação 

cientifica básica e estética, é preciso pensar a 

escola se convertendo num “espaço de 

síntese”, configurando-se como “espaço de 

espaços” (COLOM CAÑELLAS, 1994). 

No mundo das novas tecnologias da 

comunicação e informação, a escola continua 

cumprindo funções que não são providas por 

nenhuma outra instância. 

De acordo com Menezes (2001, online):  

[...] a pedagogia escolar é um campo do 

conhecimento científico da Pedagogia 

que aborda as práticas da escola e seus 

processos educativos. Geralmente, a 

pedagogia escolar é vista num contexto 

social e histórico, em meio às diversas 

relações de classe, de grupos e de 

estruturas que acabam determinando um 

tipo de escola. 

A Pedagogia Escolar é composto pela 

ciência das questões da educação em 

instituições escolares públicas ou privadas. É 

ela, quem se encarrega do conhecimento 

organizado e sistemático dos problemas da 

educação, delineando métodos e didáticas 

que venham a qualificar o processo 

educativo. 

O papel primordial da Pedagogia Escolar 

é aparelhar e sistematizar os diversos 

conhecimentos, originários do processo 

naturalmente humano de ensino e 

aprendizagem, com o dolo de acompanhar 

todas os assuntos educacionais propondo 

direcionar e qualificar esse processo. 

Deverão pautar responsavelmente em 

uma boa fundamentação teórica, um bom 

projeto político pedagógico, na legislação 

educacional e se conduzir por um 

planejamento que garanta a qualidade na 

educação. 

Além disso, a pedagogia escolar em uma 

instituição de ensino necessita contar com: 
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“[...]lideranças capazes de saber 

trabalhar em equipe, pois sua eficácia, 

necessariamente depende da 

interlocução com as demais pessoas e 

setores, assim como, do envolvimento 

com a elaboração e/ou reestruturação 

permanente de documentos que 

registrem e organizem o fazer 

pedagógico, criando e recriando 

instrumentos que qualifiquem o contexto 

educacional.” (PEDAGOCIA AO PE 

DA LETRA, 2010, online). 

A Pedagogia Escolar diante à diversidade 

curricular deve se basear em uma caráter 

crítico diante do processo ensino 

aprendizagem que acontece dentro da escola. 

“Nesse processo de ensinar-aprender, a 

pedagogia escolar tem diferentes objetivos e 

entre eles, o de organizar o processo de 

aplicação do currículo pela equipe escolar.” 

(PEDAGOCIA AO PE DA LETRA, 2010, online) 

Porém esse processo não é tão simples, pois, 

a aprendizagem vai além dos processos 

didáticos e nem sempre seguindo regras 

metodológicas, ou seja, a aprendizagem se 

inica no aluno do interior para o exterior 

através de experiências externas, permitidas 

pelo professor na aplicação de atividades 

interativas, que admite o contato, a reflexão e 

a tomada de consciência, do objeto a ser 

apreendido. 

Portanto, acredita-se que o “sujeito 

cognitivo passa a ser entendido não apenas 

como um sujeito racional, mas também como 

um sujeito psicológico, social, político, isto é, 

relacional haja vista que é fruto do processo 

entre subjetividade e objetividade” (SANTOS, 

2009, p. 157). 

Diante à diversidade cultural, política e 

subjetiva própria de cada aluno, assim como 

o professor que também traz em seu ser, a 

pedagogia escolar é responsável por abrir 

passagens para essas diversidades, de modo 

que elas sejam reveladas ao mundo como 

processos conscientes e são elementos 

compostos pelo ser, que por isso não devem 

ser descartados nas relações humanas, nem 

mesmo entre os pequenos alunos dos anos 

iniciais de escolarização. 

Para isso a pedagogia escolar deve 

atentar para o currículo, ou seja, para aquilo 

que se deve ser ensinado como ponto 

principal e também para a metodologia, ou 

seja, para que e como se deve ensinar. 

Assim como a atuação do Educador Social 

tem importante diferencial nas ações da 

Pedagogia Social, na Pedagogia Escolar deve-

se destacar a enorme relevância do Pedagogo 

Escolar, esse profissional responsável por 

pensar as diretrizes educacionais da 

instituição escolar, seu planejamento e a 

construção do seu perfil, esses tópicos devem 

estar em constante atenção questionamento 

e avaliação da equipe e de si próprio, 

intervindo pontualmente sobre o que deve 

ser repensado. 

O papel do pedagogo escolar 

compreende a quebra velhos paradigmas 

que retardam ou diminuem a capacidade 

de interação entre alunos e professores e 

busca outras possibilidades de interação 
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por meio de tecnologias modernas, por 

meio de recursos gratuitos que 

convoquem todos (alunos e professores, 

funcionários e comunidade escolar) a 

interagir com a escola. Isso mostra que o 

pedagogo está atualizado com as novas 

interações sociais, novas formas de 

contatos sociais, novos conhecimentos 

que podem ser apreendidos com essas 

situações. (PEDAGOCIA AO PE DA 

LETRA, 2010, online) 

Guirro (2009, p.95) assevera claramente 

que: “diante das novas possibilidades, a 

educação não pode mais viver do passado, 

negando a existência das tecnologias, pois 

formaria pessoas desconectadas da realidade 

em que se inserem”. 

Cabe então, ao pedagogo, instruir-se de 

manusear essas modernas tecnologias e 

através delas revelar novos caminhos para a 

educação usando-as como ferramentas de 

aprendizagem. O que gera ao ampliação das 

funções do pedagogo frente a realidade 

curricular, possibilitando a abertura do ser 

em busca de novas visões, de novos 

conhecimentos, levando-o a curiosidade, 

abrindo novas oportunidades, para novas 

descobertas e novas conclusões. 

Isso quer dizer que a escola deve possuir 

uma “grade curricular flexível e capaz de se 

adequar às realidades cotidianas para que a 

interação e a troca de informações sejam 

fortes aliadas do processo educativo para que 

a “interação construtiva constitua o 

pressuposto do discurso e da prática de 

relações democráticas na escola” (SANTOS, 

2009, p. 88) fazendo com que a grade 

curricular deixe de ser grade para se tornar 

um horizonte de opções de conhecimentos. 

A construção de um currículo não deve 

ser pensando apenas no conteúdo a serem 

trabalhados didaticamente dentro da sala de 

aula, mas também nas possibilidades desses 

conteúdos serem levados para a ampliação 

social do espaço extraescolar do aluno, 

proporcionando, a este, novas possibilidades 

de sucesso dentro da comunidade em que 

esteja inserido. 

“O currículo ainda deve pensar nas 

diferenças encontradas dentro das escolas e 

essas diferenças tendem a ser diminuídas 

quando se tem um educador consciente de 

seu papel, que nos dias atuais as informações 

são rapidamente repassadas e assim não se 

pode ser dono absoluto das verdades, mas 

sim reconhecer-se como um educador-

educando” que permite que o educando, 

enquanto aprende, também ensine, 

tornando-o um educando-educador. […] Isso 

implica em todo educando e educador como 

sujeitos de saberes, inacabados como seres 

humanos, com possibilidades de formarem-

se como sujeitos críticos, reflexivos, capazes 

de refletirem sobre sua própria prática, no 

sentido de transformá-la. (SANTOS, 2009, p. 

128) 

Então não se vê mais a necessidade de 

distinção entre os currículos, pois todos 

acabam se unindo quando se considera o ser 

humano como cidadão capaz de ser livre e na 

sua liberdade ousa pelos caminhos da 

autenticidade fundindo saberes científicos 
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aos conhecimentos empíricos e do senso 

comum para que sua prática social busque 

uma atuação real por meio da eficiência, mas 

respeitando as regras éticas, morais e da boa 

convivência. 

Exposição da arquitetura das duas 

áreas numa concepção comparatista 

Com base em estudos sobre a Pedagogia 

Social realizados na Espanha por PETRUS 

(1994), dois campos distintos tem sido 

considerados, como objetos da Pedagogia 

Social, o primeiro refere-se à socialização do 

indivíduo, socialização compreendida como 

ciência pedagógica da educação social do 

indivíduo, que pode ser desenvolvida por 

pais, professores e família; o segundo 

relacionado ao trabalho social, com enfoque 

pedagógico, direcionado ao atendimento a 

necessidades humano sociais, desenvolvido 

por equipe multidisciplinar da qual participa 

o Educador Social, como profissional da 

Pedagogia Social. 

Este profissional é definido ainda 

segundo Petrus (1994), por dois âmbitos: 

pelo social, em função de seu trabalho, e pelo 

caráter interventivo de sua ação, cuja 

demarcação teórica persiste controvertida 

devido a ideologias, filosofia e visão 

antropológica. O autor ressalta que, de 

maneira geral, a educação social realizada e 

pensada apresenta função de “ajuda 

educativa a pessoas ou grupos que 

configuram a realidade social menos 

favorecida”, função validada 

constitucionalmente. 

Além da intervenção sobre a inadaptação 

social, o autor destaca outros enfoques da 

educação social no contexto:  

a) é compreendida como sinônimo de 

correta socialização;  

b) pressupõe intervenção qualificada de 

profissionais, a ajuda de recursos e 

presença de umas determinadas 

circunstâncias sobre um sistema 

social; 

c) refere-se também à aquisição de 

competências sociais; 

d) representa o conjunto de estratégias e 

intervenções sócio comunitárias no 

meio social; 

e) é concebida como formação social e 

política do indivíduo, como educação 

política do cidadão; 

f) atua na prevenção de desvios sociais; 

g) define-se como trabalho social, 

entendido, programado e realizado 

desde a perspectiva educativa e não 

meramente assistencialista; 

h) é definida como ação educadora da 

sociedade. 

Ressalta-se que o Educador Social tem a 

Pedagogia Social como referência. Distingue-

se do Trabalhador Social pelo caráter de sua 

intervenção: o Educador Social atua no 

campo de intervenção socioeducativa, 

enquanto ao Trabalhador Social compete a 

assistência social, a análise sistemática da 

realidade, a coleta de dados e de informações 
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que subsidiam a própria intervenção do 

Educador Social. 

Torna-se evidente o caráter 

interdisciplinar do trabalho social em ação. É 

a partir da integração em equipe, incluindo 

profissionais de diferentes áreas, que se 

viabilizam planos, programas, projetos de 

implementação acompanhamento e 

avaliação nessa área. 

A Pedagogia Social, como uma das áreas 

no campo de Trabalho Social, envolve uma 

série de especialidades que, na classificação 

de Quintana (1988), são as seguintes: 

1. atenção à infância com problemas 

(abandono, ambiente familiar 

desestruturado...); 

2. atenção à adolescência (orientação 

pessoal e profissional, tempo  livre, 

férias...); 

3. atenção à juventude (política de 

juventude, associacionismo, 

voluntariado, atividades, emprego...) 

4. atenção à família em suas necessidades 

existenciais (famílias com 

configurações em vulnerabilidades, 

adoção, separações...); 

5. atenção à terceira idade; 

6. atenção aos deficientes físicos, 

sensoriais e psíquicos; 

7. pedagogia hospitalar; 

8. prevenção e tratamento das 

toxicomanias e do alcoolismo; 

9. prevenção da delinquência juvenil. 

(reeducação dos dissocializados); 

10. atenção a grupos marginalizados 

(imigrantes, minorias étnicas, presos e 

ex-presidiários); 

11. promoção da condição social da mulher; 

12. educação de adultos e idosos; 

13. animação sociocultural; 

Por serem decorrentes de necessidades 

sociais, essas áreas sofrem alterações. 

Quintana (1988) apresenta a questão dos 

meios de comunicação de massa e a polêmica 

em torno da existência ou não de uma 

Pedagogia Social dos meios de Comunicação 

Social. Coloca-se na defesa do duplo objeto da 

Pedagogia Social: socialização do indivíduo e 

Trabalho Social, remetendo à Pedagogia 

Especial as questões dos Meios de 

Comunicação, bem como da Pedagogia do 

Tempo Livre e Pedagogia Empresarial. 

Para autores como Ventosa (1992), 

educação para o trabalho distingue-se de 

educação de adultos, pela natureza das 

propostas; inclui novas áreas, como educação 

cívica e educação para a paz. 

Entretanto, para fins de estruturação e 

estudo, pelas características próprias, as 

áreas de intervenção sócio educacional 

podem ser organizadas em três grandes 

grupos que, separados ou integrados, 

respondem à diversidade de contextos e de 

intervenções. São eles: a Animação 

Sociocultural, a Educação de Adultos e a 

Educação Especializada. 
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De outro lado, no que tange às 

competências da Pedagogia Escolar o 

pedagogo que exerce de forma satisfatória as 

suas funções, deverá trabalhar de maneira 

determinada, para que possa identificar a 

realidade de cada problema, solucionando-os 

de forma favorável, conseguindo assim, 

resultados que auxiliem de forma eficiente o 

corpo docente. De acordo com o 

desenvolvimento de seu trabalho podemos 

salientar algumas funções, como seguem: 

1. desenvolver projetos educacionais de 

modo a contribuir com a 

profissionalização e crescimento dos 

educadores. 

2. liderar em sistemas educacionais, em 

níveis de coordenação, supervisão ou 

ensino. 

3. implementar, planejar, e acompanhar a 

qualidade e o desenvolvimento do 

ensino. 

4. auxiliar o corpo docente conferindo-lhe 

maior criatividade na aplicação das 

disciplinas, implementar técnicas de 

estudo, buscar a integração da escola 

com a comunidade. 

5. organizar os métodos de ensino, sempre 

almejando inovar, formar grupos de 

professores competentes e motivados, 

tendo como consequência uma 

instituição de ensino moderna e 

referencial. 

6. identificar áreas mais “fracas” ou com 

resultados pobres, entrando com 

medidas apropriadas para sanar tais 

problemas. 

7. construir e qualificar equipes de ensino. 

8. Orientar estudantes em processo de 

aprendizagem, utilizando-se de métodos 

psicológicos e pedagógicos. 

9. Orientação vocacional, ou seja, orientar 

jovens na escolha da profissão 

10. Atuar no planejamento, implementação, 

coordenação de projetos e na construção 

do Projeto Político Pedagógico da 

escola; 

11. Acompanhar e avaliar a qualidade dos 

resultados obtidos; 

12. Identificar e adotar medidas para sanar 

as falhas dos processos; 

13. Atuar na coordenação de reformas 

curriculares; 

14. Organizar o calendário letivo, quadro de 

horário do corpo docente, promoção de 

atividades culturais etc.; 

15. Organizar e coordenar conselhos de 

classe e reuniões pedagógicas com os 

pais; 

16. Atuar como orientador dos estudantes 

durante o processo de aprendizagem, 

adotando métodos adequados a cada 

caso; 

Educação e pedagogia são comumente 

confundidos, ou vistos, como a mesma coisa. 

Por isso, para tratarmos do papel do 

Pedagogo Escolar, faz-se necessário abordar, 

ainda que em linhas gerais, a diferença 
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existente entre educação e pedagogia. 

Educação consiste em um processo amplo, 

assistemático de ensino-aprendizagem, 

natural à condição humana, por isso, 

educação, se dá nos mais diferentes 

momentos e espaços, como na rua, em casa, 

entre amigos, de pai para filho e assim por 

diante. Já a pedagogia constitui-se na ciência 

que se ocupa das questões da educação. É ela 

quem faz o estudo organizado e sistemático 

dos problemas da educação, traçando 

métodos e didáticas que venham a qualificar 

o processo educativo. 

Nesse sentido, o pedagogo é aquele que 

estuda, conhece e se ocupa da educação, 

tendo como papel central, organizar e 

sistematizar os diversos conhecimentos 

advindos do processo naturalmente humano, 

de ensino e aprendizagem. Transpondo essa 

ideia, o Pedagogo Escolar terá a 

responsabilidade de acompanhar todas as 

questões educacionais visando direcionar, e 

qualificar esse processo. 

É de responsabilidade do pedagogo, 

portanto, ter uma boa fundamentação 

teórica, conhecer a legislação educacional e 

ter uma capacidade aguçada de 

planejamento, pois é através de um bom 

planejamento que a garantia de um trabalho 

mais qualificado ocorrerá. 

Além disso, o pedagogo em uma 

instituição de ensino necessita saber 

trabalhar em equipe, pois seu trabalho 

necessariamente se dá na interlocução com 

as demais pessoas e setores, assim como se 

envolver com a elaboração e/ou 

reestruturação permanente de documentos 

que registrem, reforcem e organizem o fazer 

pedagógico. 

4. CONCLUSÃO 

As questões buscadas revelam um 

horizonte de reflexões complexas e que 

precisam ser inseridas em amplos debates, 

envolvendo pesquisadores e profissionais 

que se dedicam ao campo da educação 

comparada em suas mais diferentes 

manifestações. Trata-se de uma discussão 

que necessita se desenvolver no âmbito 

epistemológico, formativo e político-

institucional, e ético. 

Defendemos que por ser áreas aplicáveis 

ao indivíduo desde a mais tenra idade até a 

velhice, é preciso que não estejam 

descompactuadas, pois se integram e se 

complementam estando presentes 

concomitantemente, mas que a ética deve ser 

preservada como um mecanismo de 

construção de possibilidades a serem 

assumidas pelas instituições e sujeitos que 

atuam nos campos das práticas educativas e 

cidadãs e sirva de referência para que o 

diálogo entre Pedagogia Escolar e Pedagogia 

Social ganhe corpo no Brasil, contribuindo 

para o reconhecimento e valorização da 

Educação Social como âmbito de atuação 

profissional. 

A Pedagogia Social, articulada às bases da 

própria Pedagogia Escolar, pode se 

configurar como um importante recurso 
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teórico-metodológico para fortalecer o eixo 

de formação de pedagogos não escolares, 

especialmente, como fundamento de uma 

profissão específica, a Pedagogia Social se 

aplica por meio da ação dos Educadores 

Sociais que intervêm de modo a desenvolver 

competências sociais em diversos âmbitos de 

atuação, cuja regulamentação profissional 

consiste num importante avanço para 

colaborar com o protagonismo da área. 
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RESUMO: O estudo presente tem uma abordagem qualitativa e trata-se de um artigo de revisão que 

teve como objetivo apresentar uma análise de como a empresa pode utilizar a Gestão de 

Conhecimento (GC) para conseguir inovar. A pesquisa bibliográfica forneceu ao estudo: conceitos 

sobre conhecimento e sobre GC; apresentação de modelos de GC mais adequados para Inovações 

incrementais e benefícios da utilização da GC. Aumento de ideias inovadoras; agilidade e capacidade 

de resposta a problemas; maior rentabilidade e competitividade foram os benefícios encontrados para 

as empresas. Entre os benefícios que atuam nos funcionários verificou-se maior produtividade e 

rendimento no trabalho, melhoria da capacidade de comunicação e outros. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão do Conhecimento, Inovação, Desenvolvimento. 

RESUMEN: El presente estudio tiene un enfoque cualitativo y es un artículo de revisión cuyo objetivo 

era presentar un análisis de cómo la empresa puede utilizar la    Gestión del Conocimiento (GC) para 

poder innovar. La investigación bibliográfica proporcionó el estudio: conceptos sobre el conocimiento 

y sobre GC; presentación de modelos de GC más adecuados para innovaciones y beneficios 

incrementales del uso de GC. Aumento de ideas innovadoras; agilidad y capacidad de respuesta a los 

problemas; Mayor rentabilidad y competitividad fueron los beneficios encontrados para las empresas. 

Entre los beneficios que han tenido los empleados está una mayor productividad y eficiencia en el 

trabajo, mejores habilidades de comunicación y más. 

PALABRAS CLAVES: Gestión del Conocimiento, Innovación, Desarrollo.
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1. INTRODUCÃO 

O mercado que já é globalizado caminha 

para uma abertura ainda maior com o passar 

dos anos, isso provoca uma concorrência alta 

entre as organizações e muitas delas têm 

dificuldade em acompanhar as mudanças que 

acontecem numa velocidade cada vez mais 

alta. Inovação passa a se tornar um fator 

crucial para sobreviver e crescer neste 

ambiente. As organizações que não tem uma 

boa gestão de conhecimento podem perder 

vantagem competitiva e não se adequar as 

exigências novas. Diante desse contexto 

pergunta-se como utilizar a gestão de 

conhecimento para inovar? 

Segundo Esteves it al (2015) no mercado 

de trabalho, vem ocorrendo mudanças em 

todas as escalas das organizações, na gestão 

de Recursos Humanos ocorrem em especial 

no setor de treinamento e desenvolvimento, 

fazendo com que empresas se deparem com 

novos modelos e métodos avançados de 

inovação na gestão do conhecimento. Essas 

instituições precisam desenvolver maneiras 

de investir no desenvolvimento de perfil 

humano, desenvolvendo novas formas de 

agir e pensar que valorizem o capital humano 

na gestão do conhecimento e suas 

competências, para se ter uma visão de 

cenários que possam antecipar mudanças e 

obter vantagens competitivas perante o 

mercado. 

Os cenários de atuação das empresas 

estão mudando cada vez mais tanto nas 

empresas públicas como nas privadas ainda 

mais na chamada ¨era da informação e 

conhecimento¨, na qual a vantagem 

competitiva é o capital intangível das 

empresas, onde a gestão e a aplicação deste 

ativo incide na conversão em resultados. 

(FRANCINI,2002) 

Esse estudo tem como finalidade 

contribuir propondo meios para que as 

empresas possam inovar através da gestão de 

conhecimento empresarial, colaborando com 

o meio acadêmico e o mercado em geral que 

pode utilizar esse estudo para trazer soluções 

que supram a demanda existente nesse meio. 

Tem como objetivo geral analisar como a 

gestão de conhecimento proporciona 

inovação para as empresas. São os objetivos 

específicos: verificar como se dá o 

entendimento da gestão do conhecimento; 

identificar estratégias de aplicabilidade; fazer 

um levantamento dos benefícios que podem 

ser alcançados.  

2. METODOLOGIA 

Para elaboração deste estudo 

bibliográfico foi realizada um levantamento 

em literatura especializada, principalmente 

para compreender a gestão do conhecimento. 

Esse artigo utilizou levantamento de livros, 

artigos, teses e dissertações que estavam 

disponíveis nas páginas Google acadêmico, 

livros, Portal capes, Scielo. Foi realizado uma 

abordagem qualitativa dos dados levantados, 

onde foi possível realizar uma análise 

descritiva das bibliografias estudadas. 
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2.1.HISTÓRIAS DE ONDE SURGIU 

A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

No início da primeira guerra mundial, 

alguns pensadores já identificavam a 

administração, mas poucos países mesmos os 

mais adiantados tinham algo em comum com 

a mesma. Mas nesse período países como 

Estados Unidos e Reino Unido precisaram de 

muita mão de obra, mas, elas estavam 

despreparadas e foi preciso aplicar as teorias 

de Frederick Taylor entre 1885 a 1910, em 

treinamento sistematizado, logo uma década 

depois passou a ser implantada em várias 

áreas das indústrias. (DRUCKER, 2001). 

Logo outros pensadores como Thomas 

Watson e George Elton Mayo, começaram a 

criticar essa forma de organização, na qual 

produziam muito, mas eram deficientes nos 

resultados, pelo mau uso da gestão de 

pessoas, e no modo de produção. A partir 

desse período deu-se partida a uma nova 

forma de gestão baseada em trabalho em 

equipe, círculos de qualidade baseando na 

informação. (DRUCKER p.25, 2001). 

Para Lara (2004) apud Flannery, 

Hofrichter&Plantten (1997) conforme o 

mercado se tornava mais global, a 

necessidade de satisfazer as demandas 

impostas pelo mesmo levou as empresas a 

buscarem formas de reduzir custo e levar 

novos produtos ao consumidor em uma 

velocidade cada vez maior. Foram surgindo 

assim novas culturas onde o conhecimento e 

a capacidade de apreender passaram a ser 

mais valorizados na hora de selecionar 

colaboradores. Dessa forma as pessoas 

passam a ser incentivadas a aprimorar seus 

conhecimentos e melhorar sua capacidade de 

aprender, como também compartilhar tudo 

isso com seus colegas de trabalho, moldando 

novas formas de comunicação através de 

novas tecnologias e redes sociais, 

proporcionando o indivíduo novas formas de 

informação.  

3. ANÁLISE DE DISCUSÕES DOS 

RESULTADOS  

Neste capitulo o presente estudo procura 

conceituar o termo gestão de conhecimento, 

como se dá o seu entendimento, logo após 

quais as estratégias de aplicabilidade e por 

fim no texto serão abordados os benefícios da 

aplicabilidade da gestão do conhecimento.  

3.1.CONCEITO DE GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

O conhecimento é parte essencial na 

gestão abordada. Por isso a compreensão do 

mesmo é de suma importância. Para 

gerenciar bem, é preciso antes conhecer o 

que está sendo gerido.  

“O conhecimento é uma mistura fluída de 

experiência condensada, valores, informação 

contextual, insight experimentado, a qual 

proporciona uma estrutura para a avaliação e 

incorporação de novas experiências e 

informações. Ele tem origem e é aplicado na 

mente dos conhecedores. Nas organizações, 

ele – conhecimento - costuma estar embutido 
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não só em documentos ou repositórios, mas 

também em rotinas, processos, práticas e 

normas organizacionais”. (DAVENPORT 

1998, p.6) 

A compreensão da gestão do 

conhecimento para Alvarenga Neto (2008), é 

um conjunto de atividades na qual utiliza a 

promoção de conhecimento organizacional 

para as melhores informações sejam usadas 

pelos colaboradores, com o objetivo de 

maximizar a competitividade organizacional. 

Para o autor as empresas que utilizam dessa 

gestão são capazes de estabelecer uma visão 

estratégica para uso das informações do 

conhecimento visando a promoção da 

criatividade, da aprendizagem e a educação 

continuada. 

Levando em conta as tendências 

abordadas, os gestores, para se adequarem a 

esse novo momento devem buscar elevar a 

sua capacidade de analisar, reter e armazenar 

o conhecimento já existente na organização e 

criar novos.  

Quando o conhecimento é gerido na 

organização, a empresa tem como acessar de 

forma mais rápida tudo que está disponível 

em termos de conhecimento pelos seus 

colaboradores. Luchesi (2012) Gestão de 

conhecimento é um processo que envolve de 

identificação, criação, renovação e aplicação 

dos conhecimentos e ocorre de maneira 

sistemática, trata-se de administração dos 

ativos de conhecimento permitindo que a 

organização conheça tudo o que sabe.  

Há autores que discordam da existência 

da própria Gestão de Conhecimento por 

compreender que o conhecimento: 

 “Não existe gestão do conhecimento, uma 

vez que o conhecimento reside nas pessoas. O 

que pode ser feito é tentar gerenciar a 

organização de modo a assegurar que o 

desenvolvimento da aprendizagem e das 

habilidades seja encorajado e que a cultura 

organizacional promova o compartilhamento 

da informação” (WILSON, 2006, p. 54). 

 Embora o conhecimento esteja 

relacionado as experiências adquiridas, ainda 

que uma experiência tenha sido vivenciada 

por uma única pessoa, se esta fizer um vídeo 

contando a experiência pela qual passou, 

sistematizando informações provenientes da 

sua análise gerando conhecimento e isto for 

socializado, este material vai disponibilizar 

um recurso armazenado, que pode ser 

reutilizado quantas vezes for preciso, 

evitando erros futuros. Relatórios são 

informações adquiridas através da análise de 

dados, ou seja, uma forma de conhecimento 

que pode estar gravada numa pasta virtual 

para futura utilização. Sendo ou não quem 

vivenciou, a partir do momento em que 

informações úteis são armazenadas pela 

empresa para futura utilização estratégica, 

elas passam a compor um conjunto de um 

conhecimento que está sendo de alguma 

forma gerido.  

 Peter Drucker (2001) explana que: 

Toda empresa é composta de pessoas 

com diferentes capacidades e conhecimentos, 
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que desempenham muitos tipos de trabalho. 

Deve estar ancorada na comunicação e na 

responsabilidade individual. Todos os 

componentes devem pensar sobre o que 

pretendem alcançar – e garantir que esses 

outros entendam. E todos têm de pensar 

naquilo que eles por sua vez precisam dos 

outros- e garantir que os outros saibam o que 

se espera deles. (Drucker p.24, 2001). 

 

Figura 1 – Ilustração Gestão de Conhecimento. 

 

Fonte: Tolv12 tecnologia EIRELI-ME 

Percebemos que a gestão do 

conhecimento está ligada as experiências, 

valores individuais que são contextualizados 

e transformados em informação, para 

posterior utilização estratégica para 

melhorar os meios de produção e serviços 

através de processos, praticas normas no 

qual serão atribuídos como competitividades 

organizacional, pelo fato da empresa saber 

gerir os ativos proposto pela mesma. 

3.2.GESTÃO DO CONHECIMENTO 

VOLTADA A INOVAÇÃO 

USADOS COMO ESTRATÉGIA 

DE IMPLEMENTAÇÃO 

Para Torquato e Contador (2006) as 

empresas que buscam continuadamente o 

conhecimento com o intuito de manter suas 

vantagens competitivas, procuram 

disseminar o conhecimento tácito que existe 

entre os colaboradores, por meio de um 

processo que uma vez implantado passa a ser 
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exigido pelos empregados exercendo uma 

força estrutural de baixo para cima, tornando 

esse conhecimento formado em o chamado 

conhecimento organizacional. Os autores 

salientam que as empresas que introduzem 

em seus pilares uma educação corporativa, 

utilizando ferramentas de ensino 

aprendizagem, desenvolvem em seus 

funcionários familiaridade com a gestão do 

conhecimento, o que possibilita 

empregabilidade e oportunidades. 

Diante do contexto analisado, identifica-

se que a estratégia para cada empresa se 

torna muito particular na forma como cada 

empresa vai propor a gestão do 

conhecimento. A escolha de modelo deve 

levar em conta objetivo e facilidade de 

aplicação no sistema organizacional. A 

procura de modelos pode ser feita pelos 

gestores, através de consultoria e demais 

formas.  

Para Jannuzzi (2016) tento seus objetivos 

de inovação (incremental, semi radical ou 

radical) claros as organizações devem 

escolher modelos de gestão do conhecimento 

que atendam a esses objetivos. Um modelo de 

gestão de conhecimento é essencial para o 

processo de inovação.  Na visão tradicional de 

hierarquia de conhecimento, Hierarquia do 

Conhecimento temos (Dados > Informação > 

Conhecimento) Liebowitz e Beckman (1998, 

81) propuseram uma nova sequência 

avançando essa hierarquia: Entradas > Dados 

> Informação > Conhecimento > Expertise > 

Capacidades. Em seguida os mesmos fizeram 

uma proposição de um Modelo de Gestão do 

conhecimento baseada em 8 estágios sendo o 

foco de cada estágio determinado: 

Identificação (Competências Essenciais) > 

Recolhimento (Busca e Captação do 

Conhecimento) > Seleção (Classificação do 

Conhecimento) > Armazenamento 

(Organização e Estocagem) > Participação 

(Disponibilização) > Aplicação (Aplicação) > 

Criação (Inovação) > Venda (Novos 

Produtos).  

Após a discussão sobre os processos da 

hierarquia do conhecimento, Sato it al (2013) 

apud Terra (2001), dispõe sobre as 

dimensões do conhecimento sobre o papel na 

gestão da organização, que são: estratégia, 

(no qual representa aspectos a ser 

considerados pela alta administração, os 

conhecimentos e metas) > cultura e valores 

organizacionais, (representada pelos valores 

missão e visão da empresa) > estrutura, 

(modelos flexível onde possibilite a inovação 

e aprendizado) > recursos humanos, (focados 

nas habilidades, competências e 

experiências) > sistema de informações, 

(tecnologias que forneçam o 

compartilhamentos de conhecimentos) > 

Mensuração, (acompanhamento dos 

resultados que demandam do 

acompanhamento das competências da 

organização) > ambiente, (o aprendizado 

deve ser deliberado, formal, organizado, 

coletivo e seletivo). 

A partir dos estudos dos processos para a 

gestão do conhecimento as dimensões que a 

organização deve abranger Toledo e Crispim 

desenvolve a matriz de dimensões e 

processos para diagnostico da gestão do 

conhecimento empresarial.  
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Figura 2- Matriz de Dimensões e Processos (Base para Diagnóstico de GC) 

PROCESSOS / 
DIMENSÕES 

Identificação Captura Seleção Organização Participação Aplicação Criação Venda 

Estratégia         

Cultura/Valores         

Estrutura         

Administração 
RH 

        

Sistema 
Informação 

        

Mensuração         

Ambiente         

 

Fonte: Toledo e Crispim (2007) 

O modelo apresentado na figura 2 é uma 

das opções das quais uma organização pode 

recorrer para inovar e desenvolver a gestão 

de conhecimento na organização. A escolha 

de um modelo deve ser realizada após um 

trabalho de pesquisa para saber qual modelo 

se adequa melhor as necessidades e gera mais 

identificação com a equipe. Veja a seguir um 

grupo de modelos de Gestão de 

Conhecimento que de acordo com Januzzi 

(2016) são bons para aquisição de inovações 

incrementais na organização principalmente 

pelo seu formato sistemático e de 

monitoramento estruturado que podem:  

1 – American Management Systems; 2 – 

Arthur Andersen Consulting, Andersen 

Consulting; 3 - Dataware Technologies; 4 – 

Hedlund, G.; 5 – Holsapple and Joshi Kentucky 

Initiative for Knowledge Management; 6 – 

Knowledge; 7 – Lettieri, E.; Borga, F.; 

Savoldelli; 8 – Liebowitz; 9 – Marquardt; 10 – 

The Mutual Group; 11 – O’Dell; 12 – Quality 

Center Price water house Coopers; 13 – Van 

der Spek and de Hoog; 14 – Van Zolingen, S.J.; 

Streumer, J.N.; Stooker, M. Aquisição, 

institucionalização, disseminação, 

desenvolvimento e aplicação do 

conhecimento Wielinga et al. University of 

Amsterdam 

Um modelo para ser aplicado com eficácia 

demanda entendimento do mesmo. Algumas 

organizações já tem um profissional 

capacitado para coordenar o processo, as que 

não tem esse profissional pode investir num 

treinamento para que ele possa agir como 

multiplicador na empresa ou pode contratar 

uma consultoria que tenha experiência com 

um modelo de gestão de conhecimento 

adequado a geração de inovação. 
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3.3.OS BENEFÍCIOS DA 

APLICABILIDADE DA GESTÃO 

DO CONHECIMENTO 

Segundo Pina (2010) apud Jarrar (2002). 

Para o conhecimento aumente a vantagem 

competitiva nas empresas tecnológicas é 

preciso: 

 Alinhar os objetivos e a prática da 

Gestão do Conhecimento com os 

benefícios estratégicos da organização; 

 Criar uma ligação entre Gestão do 

Conhecimento e criação de valor para a 

organização; 

 Passar a mensagem de que a Gestão do 

Conhecimento e o conhecimento 

organizacional são críticos para o 

sucesso da organização. (PINA, p. 38, 

2010). 

Ainda o mesmo autor afirma que os 

principais objetivos do processo de gestão de 

conhecimento é o aumento de desempenho 

da organização, através dos processos 

desempenhados pelos gestores que 

conhecem as tarefas. Essa aplicação de 

conhecimento ajuda na resolução de 

problemas e na adaptação presente no 

cotidiano. 

Wada (2012) discorre que os benefícios 

da gestão do conhecimento são enormes 

tanto para a pequena empresa como para as 

grandes corporações, e governos e também 

está disponível para todos os tipos de 

empreendimentos de mercado. A autora 

salienta que para a empresa os resultados 

são: agilidade e capacidade de resposta a 

problemas que surgem tornando-as mais 

rentáveis e competitivas, para os 

funcionários são: eles se sentem motivados e 

valorizados, fazendo com que aumente seus 

rendimentos produtivos, desenvolvam suas 

competências e aumentem sua capacidade de 

comunicação. Com isso há um aumento de 

ideias inovadoras dentro das organizações 

pois os funcionários ficam mais à vontade 

para expressar suas ideias gerando valor 

agregado a empresa. 

4. CONCLUSÃO 

O estudo revela que a Gestão do 

Conhecimento pode ser utilizada pelas mais 

diversas organizações, desde organizações 

razoavelmente simples às mais complexas. 

Há muitos modelos de GE disponíveis e 

próprios para objetivos organizacionais 

diferentes. O objetivo de inovar é importante 

para a sobrevivência e crescimento da 

organização perante as mudanças que 

acontecem numa velocidade cada vez maior.  

A inovação pode acontecer das mais 

variadas formas, a gestão do conhecimento 

possui vários modelos, entre eles alguns 

favorecem bastante a geração de inovação. 

Uma boa GC numa empresa gera benefícios 

tanto para a empresa quanto para os 

funcionários. Para a empresa, verificamos os 

seguintes benefícios: aumento de ideias 

inovadoras; agilidade e capacidade de 

resposta a problemas; maior rentabilidade e 

competitividade. Para os funcionários: 
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motivação, valorização, maior produtividade 

e rendimento no trabalho, melhoria da 

capacidade de comunicação.  

Conclui que para uma empresa inovar e 

atender as demandas de mercado necessita 

utilizar ferramentas e treinamentos que 

ajudem a desenvolver melhor a compreensão 

do conhecimento proporcionado pela 

instituição e mercado, essa análise de dados 

deve ser fomentado através de processo de 

compartilhamento de informação para que o 

conhecimento gerado pelo capital humano 

organizacional possa melhor ser aproveitado 

no desenvolvimento de competências, com 

isso a organização consegue captar o que tem 

de mais valioso, tornando a gestora e 

inovadora de conhecimentos na prestação de 

serviços e produtos oferecidos.   

O estudo não buscou fazer um 

levantamento sobre o grau de 

comprometimento das empresas nesse 

quesito, pois não era o objetivo da pesquisa, 

mas fica como sugestão para novos estudos 

realizados na área. 
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RESUMO: Este é um estudo sobre estudo sobre a gestão de novos negócios, conceituando gestão e 
novos negócios e as vantagens para as organizações que utilizam esse conceito como vantagem 
competitiva.  

Foram utilizados os conceitos de uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida com material já elaborado 
por outros autores podendo ser: artigos acadêmicos, livros, sites, legislação entre outras fontes. Para 
atingir o objetivo definido, que é apresentar formas de gestão e conscientizar da importância do 
planejamento e do capital social ou seja as pessoas. Definindo os conceitos de gestão, de pessoas e 
novos negócios, relacionando a importância de uma boa estruturação estratégica dos gestores de 
novos negócios.  Ao trabalhar Gestão e administração, será apresentado as semelhanças e diferenças 
entre gestão e administração.  

Gestão de pessoas, Inovação, ética e responsabilidades socioambiental, serão assuntos abordados, 
apresentando o que é e como esses temas são tratadas nas organizações e como conquistar um 
diferencial competitivo dentro das próprias organizações. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de pessoas, negócios, organizações, vantagem competitiva. 

RESUMEN: Este es un estudio sobre el estudio sobre la gestión de nuevos negocios, conceptuando 
gestión y nuevos negocios y las ventajas para las organizaciones que utilizan ese concepto como 
ventaja competitiva. 

Se utilizaron los conceptos de una investigación bibliográfica, desarrollada con material ya elaborado 
por otros autores, pudiendo ser: artículos académicos, libros, sitios, legislación entre otras fuentes. 
Para alcanzar el objetivo definido, que es presentar formas de gestión y concientizar de la importancia 
de la planificación y del capital social o sea las personas. Definiendo los conceptos de gestión, de 
personas y nuevos negocios, relacionando la importancia de una buena estructuración estratégica de 
los gestores de nuevos negocios. Al trabajar Gestión y administración, se presentarán las similitudes 
y diferencias entre gestión y administración. 

La gestión de las personas, la innovación, la ética y las responsabilidades socio ambientales, serán 
temas abordados, presentando lo que es y cómo estos temas se tratan en las organizaciones y cómo 
conquistar un diferencial competitivo dentro de las propias organizaciones. 

PALABRAS CLAVES: Gestión de personas, negocios, organizaciones, ventaja competitiva.
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1. INTRODUCÃO 

O presente artigo é um estudo sobre a 
gestão de novos negócios, conceituando 
gestão e novos negócios e as vantagens para 
as organizações que utilizam esse conceito 
como vantagem competitiva.  

O objetivo é apresentar formas de gestão 
e conscientizar da importância do 
planejamento e do capital social ou seja as 
pessoas. Definindo o conceitos de gestão, de 
pessoas e novos negócios, relacionando a 
importância de uma boa estruturação 
estratégica dos gestores de novos negócios.  

A metodologia usada foi um pesquisa 
bibliográfica, desenvolvida com material já 
elaborado por outros autores podendo ser: 
artigos acadêmicos, livros, sites, legislação 
entre outras fontes. Para atingir o objetivo 
definido, o tema foi abordado pelos seguintes 
tópicos:  

No capítulo 2, Gestão e administração, 
será apresentado as semelhanças e 
diferenças entre gestão e administração.  

No capítulo 3, Gestão de pessoas, será 
apresentado um conjunto de boas práticas 
que vão desde a escolha do profissional, até a 
adaptação, motivação, crescimento da equipe 
e também a responsabilidade de motivar e 
avaliar o capital humano da empresa.  

No capítulo 4, Inovação,  

No capítulo 5, Ética, será apresentado a 
definição de ética na atualidade, além das 

vantagens em seguir princípios éticos para as 
organizações.  

No capítulo 6, Responsabilidades 
Socioambiental, será apresentado o que é 
responsabilidade social para as organizações 
e como conquistar um diferencial 
competitivo visando a sustentabilidade Social 
e Ambiental.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS (OU 
METODOLOGIA) 

2.1.GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO  

Segundo Scatena (2010) gestão essa nova 
terminologia que muitos estudiosos 
introduzem administração, tornando essa 
atividade mais abrangente. Entretanto gestão 
é entendida em um sentido mais amplo nos 
meios empresariais e acadêmicos. Ações de 
planejar, direcionar, controlar e organizar 
são competências dos gestores, onde a 
atividade do gestor é colocar em prática esses 
conceitos e com isso tornando a atividade de 
gerir mais ampla que a de administrar.  

Gestão e administração apresentam 
semelhanças e diferenças, ambos os termos, 
apresentam a necessidade de influenciar 
terceiros coordenando e orientando-os para 
alcançar os objetivos da organização. “Os 
termos gestão e administração parecem 
semelhantes, mas não são sinônimos.  

Administrar está ligado ao ato de dirigir e 
gestão foca na valorização do capital 
humano” (REDAÇÃO, 2014).  
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O administrador conduz a empresa, 
extraindo todas as vantagens possíveis, é 
racional para atingir os propósitos e metas da 
empresa. Já a gestão incentiva a participação, 
autonomia e responsabilidade dos 
colaboradores. Sendo assim gerir é atingir os 
objetivos, valorizando as habilidades e 
conhecimento das pessoas, mantendo os 
esforços do grupo e recursos existentes, 
conhecendo os processos e atuação no 
mercado junto a clientes e concorrentes 
(REDAÇÃO, 2014).  

 A principal abordagem à gestão está tão 
profundamente gravada em nossas 
mentes que tendemos a achá-la 
completamente natural. Costumamos 
chamar essa forma de gestão de 
“comando e controle” (com seus cinco 
elementos, Planejamento, Organização, 
Seleção, Direção e Controle): nesse 
contexto, o papel do gerente é decidir o 
que fazer e planejar como fazer, 
organizar as coisas de forma a garantir o 
melhor uso dos recursos disponíveis, 
selecionar o pessoal para executar o 
plano, dizer-lhes como fazer o trabalho 
e, finalmente, garantir que tudo siga de 
acordo com o plano (BALLÉ, 2016).  

2.2.GESTÃO DE PESSOAS  

Para mobilizar plenamente as pessoas na 
organização é necessário alterar práticas e 
conceitos alterando as práticas gerenciais. 
Modificando o instrumento que era 
diretamente nos produtos e serviços, para 
investirem nas pessoas que entendem do 

produto e de melhores formas de criar, 
produzir e melhorar esses produtos 
(CHIAVENATO, 2010).  

As pessoas passam a maior parte da vida 
dentro das empresas trabalhando. E as 
organizações dependem das pessoas para 
atingir seus objetivos e as pessoas também 
dependem das organizações realizar seus 
sonhos pessoais. É uma relação mutua onde é 
possível a todos ganharem. “As pessoas 
passam a constituir o elemento básico do 
sucesso empresarial” (CHIAVENATO, 2010, p. 
3).  

Conforme Pesce (2014, p. 105) para 
novas formas de gestão é necessário deixar 
claro qual é a cultura do empresa. Essa 
cultura deve ser iniciada na missão, visão e 
valores e principalmente na convivência e 
relacionamento entre as pessoas, existem nas 
empresas a cultura de competição e 
colaboração entre os colaboradores o que 
muda radicalmente todos os aspectos da 
organização. “Mas não podemos esquecer de 
que esses produtos são criados por pessoas. E 
que é a cultura da empresa que evidência o 
que essas pessoas sentem”.  

Atualmente as pessoas não são mais 
vistas como simples engrenagens que 
poderiam ser substituídas dentro da 
empresa. Para se manter no mercado as 
organizações enxergam seus colaboradores 
como fatores primordiais para o sucesso. 
Nesse contexto, a gestão de pessoas 
conquistou muito espaço e administrar o 
capital humano incentivando e 
potencializando o desempenho e crescimento 

 
  

INSTITUTO IDEIA | Mestrados e Doutorados no Mercosul - www.ideiaeduc.com.br 

91 



 

REVISTA CIENTÍFICA DO INSTITUTO IDEIA 
ISSN 2525-5975 / RJ / Revista nº 1 – ANO 9 (2020) 

 

ARTIGOS 

das pessoas de uma empresa tornou-se o 
principal diferencial competitivo. “Não se 
trata apenas de deixar seus colaboradores 
satisfeitos e motivados, mas de criar uma 
estratégia completa, que envolve toda a 
organização em busca do desenvolvimento, 
capacitação e humanização de quem faz parte 
dela” (BORGES, 2015).  

Baseado nessa tendência, um dos 
objetivos é criar mecanismos para os 
colaboradores desenvolverem suas 
atividades de forma produtiva e satisfatória, 
para ambos. Isso se torna possivél quando a 
relação entre colaborador e empresa é 
conduzida de maneira ética, transparente e 
motivadora, possibilitando o crescimento 
pessoal e profissional constituindo um fator 
importante para qualidade nas atividades 
profissionais. Para atingir esse 
desenvolvimento interno faz-se necessário 
uma relação de ganha-ganha, por parte do 
funcionário e da organização, onde trabalho 
desenvolvido é um fator que está agregando 
positivamente tanto para o colaborador 
quanto a a empresa (CARVALHO, 2014).  

A gestão de pessoas trabalha levando em 
consideração as emoções e sentimentos dos 
colaboradores, buscando um relacionamento 
interpessoal em conjunto à comunicação 
criando mecanismos para cada individuo 
desenvolver seu potencial e com isso facilitar 
a integração. Para tanto a gestão trabalha 
com a capacitação e fatos ligados ao cotidiano 
que ajuda a manter o ambiente de trabalho 
motivado e eficiente, em busca de novos 
desafios para atingir os objetivos tanto da 
organização quanto do colaborador. O foco 
passou a ser os profissionais envolvidos na 

organização, sendo esses profissionais um 
dos principais pontos para alcançar os 
desafios e objetivos planejados. A 
concientização da qualidade de 
relacioamento no trabalho é uma das 
ferramentas o sucesso, sendo um caminho 
qualificar, motivar e moldar as pessoas para 
o ambiente da organização. A evolução da 
Gestão de negócios e seu contexto nos dias 
atuais é um dos diferenciais para a 
perpetuação da empresa no mercado, o que 
conduz a consientização de que o sucesso 
está relacionado à valorização do capital 
humano (MAGALHÃES FILHO; PEREIRA, 
2013).  

Para Borges (2015) são 5 fatores 
principais para a gestão eficiente de pessoas 
que são:  

a) motivação; normalmente é o ponto 
de partida para os outros fatores, pois 
a empresa depende do 
comprometimento de cada pessoa 
para que atinja os objetivos fato que a 
auto motivação é uma das principais 
qualidades buscadas em processos 
seletivos. O mais importante é 
identificar o que mais motiva uma 
pessoa, podendo ser incentivos 
financeiros (salários, beneficios e 
gratificações), um plano de carreira 
(desenvolvimento e valorização de 
funcionários), a possibilidade de 
desenvolvimento pessoal (realização, 
desafios) existem vários motivadores 
onde cada pessoa reage de maneira 
diferente a cada um deles. Dicas de 
motivação na empresa:  
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• busque um meta da empresa por áreas e 
individuais, quando a pessoa sabe pra 
onde vai e o que precisa buscar para 
atingir metas ousadas, ficam muito mais 
motivadas; 

• meritocracia, quem atinge o objetivo e 
resultados planejados precisa ser 
reconhecido por isso, 
independentemente de sua posição ou 
cargo. Podendo ser reconhecido através 
de gratificações, promoções, bônus, 
reconhecimento e\ou treinamentos 
exclusivos; 

• abordagem individual com feedbacks, 
cada individuo é único e diferente. 
Feedbacks periódicos ajudam muito a 
corrigir comportamentos e motivar 
ondividualmente e em equipe; 

h) comunicação, para que seja possivél 
acontecer as ações é essencial uma 
boa comunicação. Uma comunicação 
eficiente entre toda a organização, 
gestores, colaboradores, entre os 
setores, possibilitando que a 
informação esteja disponível a quem 
precisar em momento oportuno para 
assim atingir um objetivo comum; 

i) trabalho em equipe, na empresa 
existe um objetivo comum a todos, o 
que não faz sentido cada colaborador 
ter os seus próprios objetivos se eles 
não possuem ligação com o objetivo 
do organização. Dicas de trabalho em 
equipe:  

• crie grupos de trabalho, esses grupos de 
trabalho com início, meio e fim, e com 
um objetivo bem claro que deve ser 
alcançado;  

• faça reuniões de acompanhamento, o 
trabalho de equipe fica muito melhor 
quando está sendo acompanhado e 
motivado diretamente e todos sabem 
qual é o objetivo a ser alcançado;  

j) conhecimento e competência, por 
melhor que seja estruturado todo 
esse sistema, o sucesso será possível 
caso os profissionais possuam 
conhecimento e competência para 
executar as suas tarefas. Por isso é 
necessário um planejamento para 
montar a melhor equipe possível e 
estimular a criação de um ambiente 
em que todos consigam crescer 
juntos; 

k) treinamento e desenvolvimento, o 
treinamento e a busca pelo 
desenvolvimento devem ser 
constantes, partindo conjuntamente 
da empresa e de cada um dos 
colaboradores. É muito importante 
atingir um ponto em que todos 
estejam satisfeitos se tornando um 
ponto de equilibrio, dessa forma 
todos ganham e têm a oportunidade 
de crescerem juntos.   

A interação das pessoas que colaboram 
em uma empresa possuem várias 
características pessoais e interagi com outros 
indivíduos, cada um com suas necessidades 
fisiológicas, sociais, psicológicas, afeto, 
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culturais e auto realização necessitam ser 
satisfeitas para direcionar o comportamento 
e motivação do profissional. Quando essas 
necessidades não são satisfeitas, o 
comportamento do indivíduo tende a mudar, 
principalmente quando relacionada as 
necessidades emergenciais (fisiológicas e de 
segurança), podendo o indivíduo mudar 
radicalmente de comportamento as vezes 
chegando a usar da agressividade e violência 
para satisfazer essas necessidades 
emergenciais. Com isso, para que uma pessoa 
se sinta bem no trabalho, é preciso que antes 
esteja satisfeita com ela mesma 
(ALENCASTRO, 2010).  

Manter a motivação é sem dúvida um 
grande diferencial das empresas, pois sem 
motivação dificilmente as pessoas 
conseguirão desenvolver plenamente seu 
potencial para conseguir o objetivo e alcançar 
bons resultados. Fator essencial no ambiente 
empresarial, oferecendo suporte para a 
melhor gestão da organização. Através da 
motivação a empresa pode criar um ambiente 
favorável ao desenvolvimento pessoal de 
seus colaboradores e consequentemente 
esses colaboradores estarão mais 
interessados em realizarem suas atividades 
de maneira mais engajada e produtiva 
(MARQUES, 2012).  

2.3.ÉTICA  

Ética são princípios de conduta que 
governam e orientam o comportamento de 
indivíduos ou grupos. As vezes confundida 
com lei, embora a lei tenha contenha como 

base os princípios éticos. Porém nenhum 
indivíduo pode ser obrigado, pelo Estado ou 
por outros, a seguir princípios éticos, nem 
sofrer qualquer sanção pela desobediência a 
destas; mas a lei pode ser omissa quanto a 
questões abrangidas pela ética (WIKIPÉDIA, 
2017; 

“A convivência com os outros indivíduos 
faz com que a pessoa estabeleça juízos de 
valor sobre o seu modo de ser e também em 
relação as atitudes dos seus companheiros. 
Trata-se da sua dimensão ética” 
(ALENCASTRO, 2010 p.28).  

Um pensamento filosófico sobre a ética 
que se destaca na atualidade foi quando:  

Kant sugere algo especial. Ele diz que 
tudo o que não se puder contar como fez, 
não se deve fazer. Porque, se há razões 
para não poder contar, essas são as 
mesmas razões para não fazer. E não 
estou falando de sigilo, estou falando de 
vergonha. Pois existem coisas que não 
podem ser contadas porque pertencem 
ao terreno da privacidade, do sigilo. Mas 
há aquelas que não podemos contar 
porque nos envergonham, nos diminuem 
(CORTELLA, 2014, p. 16, grifo do 
autor).  

 Administrar de forma ética é administrar 
com integridade, sendo um diferencial 
competitivo para as organizações visto que 
uma boa reputação é bem vista pelos 
consumidores, e empresas que atuam de 
forma ética poupam recursos e tempo que 
seria desperdiçado em demandas judicias, 
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acordos, perdas financeiras se atua-se de 
forma pouco ética.  

Para Administração (2017), um 
comportamento antiético pode realizar 
vendas imediatas, porém sofre fortes 
consequências, principalmente os impactos 
negativos na imagem. Organizações com os 
mais elevados padrões éticos veem sua 
reputação subir devido à confiança e a 
credibilidade transmitidas, além de ser um 
valor agregado, ética favorece a empresa no 
jogo competitivo do mercado. As principais 
vantagens do comportamento ético para as 
empresas são:  

• desenvolvimento e fortalecimento das 
relações de confiança, tornando-as mais 
estáveis, produtivas e lucrativas para seus 
clientes e colaboradores, atraindo fortes 
parcerias comerciais; 

• criação de um ambiente de trabalho 
saudável e consequentemente mais 
produtivo, atraindo e retendo talentos; 

• torna positivas as experiências de compra e 
venda nas transações comerciais; 

• aumento da confiança e da reciprocidade, 
por consequência melhorará também sua 
imagem, tornando mais sólida sua marca; 

• melhora a disposição para o trabalho de 
equipe, aumentando o diálogo, a integridade 
e a sensação de comunidade e de valores 
compartilhados, apoiando o crescimento e o 
amadurecimento dos colaboradores; 

• maximiza o comprometimento e a lealdade 
dos empregados, que passam a identificar-se 
mais com a empresa; 

• facilita o acesso a financiamentos, pois é 
tendência dos fundos de investimentos 
financiarem apenas empresas éticas e 
socialmente responsáveis; 

• contribui para sua legitimidade perante o 
Estado e a sociedade; 

• deixa a empresa menos sujeita a multas e 
processos; 

• minimiza problemas de furtos, sabotagens, 
discriminações e depredações de 
instalações; 

• minimiza riscos de escândalos, que 
destroem carreiras e companhias.  

Essas são as principais vantagens para as 
organizações visto que esses atributos são 
sustentáveis, eficientes podendo gerar 
maiores e melhores negócios, nos atuais 
mercados altamente competitivos.  

2.4.RESPONSABILIDADES 
SOCIOAMBIENTAL  

De acordo com o Greenpeace (2017), as 
cidades são locais de constante 
transformação, onde cada vez mais pessoas 
se concentram e vivem por todo o mundo. 
“São onde 84% dos brasileiros vivem seu dia 
a dia, o local de origem e impacto de grande 
parte dos nossos problemas ambientais e 
sociais, e também onde inúmeras soluções 
surgem e prosperam”.  
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Organização socioambiental responsável 
é quando executa atividades além das 
obrigações legais, é quando observa e realiza 
ações para melhorar as condições de trabalho 
dos colaboradores em diversas áreas como 
segurança, saúde, capacitação e etc. 
Contribuindo assim para uma sociedade mais 
justa e sustentável (ABREU, 2012).  

Responsabilidade Socioambiental para 
uma organização “é a responsabilidade que 
uma empresa, ou organização tem com a 
sociedade e com o meio ambiente além das 
obrigações legais e econômicas” (WIKIPÉDIA, 
2017)  

O conceito de Responsabilidade Social 
envolve em beneficiar o próximo, interno e 
externos a organização. Nos públicos 
internos são beneficiados funcionários, 
acionistas, administradores entre outros, 
aumentando a motivação e estima de seus 
funcionários, possibilitando um avanço 
significativo nas relações informais da 
organização, o mesmo acontecem com o 
público externo ou seja a comunidade, 
parceiros, meio ambiente, os stakeholders, 
indicando uma empresa socialmente 
responsável, com ética, transparência e 
comprometimento com a comunidade 
interna e externa (COPASA, 2005).  

Conforme Abreu, (2012), 
responsabilidade social pode ser uma 
vantagem competitiva agregando valor à 
imagem de uma organização principalmente 
para atingir o público que considera essas 

atitudes requisito para decisão de um serviço 
ou produto e também:   

 As grandes empresas estão cada vez 
mais em busca de um diferencial para 
que possam competir e destacar-se em 
meio a um mercado tão disputado, 
fazendo com que suas tomadas de 
decisões sejam mais de cunho social, 
não pensando apenas na lucratividade. 
Embora essas práticas sociais sejam 
utilizadas na maioria das vezes como 
uma estratégia competitiva, na qual a 
organização busca investir na sua 
imagem, fortalecendo-a através do 
marketing social, procurando assim 
valorizar suas ações no mercado de 
capitais. E assim, os ganhos com tais 
ações refletem em ambos, seja no bem 
estar social (moldando a realidade 
social), ou proporcionando 
oportunidades de lucratividade, 
favorecendo a consciência 
socioambiental dos Stakeholders para 
com a organização e então promover o 
aumento do retorno econômico 
almejado, em decorrência dessa 
necessidade de redefinição.  

 É evidente que questões ambientais 
passa continuamente por atualizações e 
transformações influenciados pelos 
humanos, onde os centros urbanos, cidades, 
metrópoles, etc. é considerado ecossistema 
artificial, um local de interação com a 
natureza modificado criado pelo homem. 
Esse novo meio de interação artificial 
comprova um processo de constantes 
mudanças socioambientais, que necessitam 
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de rupturas e modificações nas questões 
socioambientais o que possibilita o 
desenvolvimento sustentável de uma 
comunidade (BERTÉ, 2009).  

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS 

Feita a conferência dos questionários 
preenchidos por sócios das empresas que 
compuseram a amostra e a tabulação das 
respostas, passa-se a relatar os resultados 
obtidos para, em seguida, concluir sobre os 
achados, considerando-se a revisão 
bibliográfica apresentada no capítulo 
anterior. 

Os questionários foram respondidos por 
membros da diretoria das respectivas 
empresas, sendo um Diretor Geral e o outro 
Diretor Comercial. Ambos responderam que 
as empresas realizam planejamento 
estratégico e que quem inicia o processo é a 
diretoria. 

Sobre a visão de futuro do negócio, ambos 
já se reuniram com suas equipes gerenciais 
com o objetivo de obter consenso quanto ao 
rumo futuro da empresa, mas só um obteve 
êxito, conseguindo consenso total, o que 
resulta em visão única de futuro para o 
empreendimento. O outro deparou-se com 
visões diferentes na equipe gerencial 
indicando que não há consenso quanto aos 
rumos do negócio. Apesar disso, ambos 
afirmam haver uma direção clara sendo 
seguida por todos na empresa. 

A respeito da clareza de definição dos 
objetivos estratégicos e da compreensão 
deles por todos na organização, um não tem 
certeza sobre isso e o outro afirma que sim: 
os objetivos estratégicos são claros e todos os 
compreendem. 

Ambos afirmam diferenciar o 
posicionamento sobre o raciocínio 
estratégico para determinar o que deseja 
tornar-se e como chegar lá. O primeiro 
relaciona-se com a definição de objetivos e o 
segundo as ações necessárias para realizá-
los. 

Sobre a concepção estratégica do negócio 
concordam plenamente que suas empresas 
competem com base no diferencial gerado 
pela qualidade, na inovação constante e na 
flexibilidade de produção. Concordam ou 
concordam plenamente que elas competem 
baseadas em rapidez nas entregas, em 
tecnologia de inovação e no sistema de 
marketing. Concordam ainda que as 
empresas competem baseadas também em 
processos flexíveis. Um concorda plenamente 
e o outro fica entre o concordar e o discordar 
a respeito da competição baseada no sistema 
logístico e, por último, com os índices mais 
elevados de discordância, a afirmação de que 
as empresas concorrem baseadas em preços 
baixos. 

Em ambos os casos o planejamento 
estratégico é anual, com revisão periódica 
anual em uma delas e semestral na outra. A 
periodicidade do acompanhamento do plano 
é mensal em uma e trimestral na outra. 
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Uma delas possui declaração de 
estratégia ou concepção do negócio clara e 
bem articulada, mas afirma não ser possível 
escrever uma declaração sobre esta 
concepção da estratégia ou do negócio. A 
outra declara não possuir uma concepção 
clara e articulada do negócio. 

A que tem declaração estratégica clara e 
bem articulada afirma que os subordinados 
entendem facilmente a concepção do negócio, 
mas que apenas algumas pessoas conseguem 
redigir uma declaração de uma ou duas frases 
sobre a concepção do negócio, sem consultar 
alguém num nível hierárquico mais alto. 
Frequentemente eles (os subordinados) 
usam essa declaração como parâmetro para 
suas escolhas em busca de novos produtos, 
mercados e clientes, usando-a como filtro 
para escolher ou rejeitá-los. A análise 
ambiental é levada em conta no processo de 
planejamento estratégico, procurando 
identificar oportunidades e ameaças no 
mercado. 

São unânimes ao afirmar que quando 
identificam uma oportunidade aumenta a 
capacidade contínua de processo, com 
propósitos múltiplos para combinar os 
recursos disponíveis; a oportunidade oferece 
capacidade de responder com 
produtos/serviços diferenciados que 
agregam valor; os produtos são 
customizados, isto é, feitos de acordo com as 
necessidades específicas dos clientes e que a 
oportunidade não produz estruturas 
organizacionais de camadas múltiplas.  

Afirmam ainda que a oportunidade traz 
vantagem de qualidade, de desempenho de 
entrega, flexibilidade e inovação, mas um 
deles diz que traz vantagem de custo e o outro 
que não. Ainda em relação a identificação de 
uma oportunidade um disse que ela visa a um 
setor industrial orientado ao crescimento e o 
outro que não. O mesmo ocorre em relação à 
possibilidade da organização ser líder: um 
sim e um não. Ambos concordam que o não 
aproveitamento de oportunidades pode 
representar ameaça e discordam que elas 
trazem mercados geográficos com múltiplas 
aplicações. 

Concluindo, os empresários foram 
levados a indicar os aspectos considerados 
como áreas de excelência da empresa, 
concedendo-lhe vantagem estratégica diante 
dos concorrentes. 

Os aspectos geral e derivados que 
receberam sim, afirmando que constituem 
áreas de excelência para as empresas são: 
conceito de produto: desenvolvimento de 
produto e vendas/serviço; Classe de 
mercado/usuário: apenas lealdade do cliente 
tendo um deles colocado “não se aplica” para 
pesquisa de mercado/usuário; Logística de 
distribuição: eficácia do sistema e 
organização do sistema; Retorno/lucro: 
gerenciamento de portfólio e sistemas de 
informação; Custos: custos fixos baixos e 
variáveis também; Qualidade: boa aceitação 
pelos clientes e bom controle de matéria-
prima. 

Os únicos aspectos que receberam “não” 
de ambos os empresários foram os relativos 
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aos recursos naturais: exploração e 
conservação. Os demais, tecnologia: pesquisa 
tecnológica e marketing de aplicação; 
vendas/marketing: recrutamento em vendas 
e eficácia em vendas; e 
tamanho/crescimento: maximização do 
volume e administração de bens receberam 
75% de “sim” e 25% de “não”. 

Entre os aspectos mais diretamente 
ligados aos critérios competitivos, que é o fio 
condutor da pesquisa, ambos os empresários 
marcaram sim, afirmando que são áreas de 
excelência que lhes concedem vantagem 
competitiva para todos os 15 aspectos 
derivados de custos: fixos e variáveis baixos; 
qualidade: boa aceitação pelos clientes e bom 
controle de matéria-prima; entrega: pedidos 
entregues no prazo, sem erros e completos; 
flexibilidade: de volume, de mix, recursos de 
TI a possibilitam, e sistema desenhado para 
ser flexível; inovação: a empresa inova 
constantemente, existe inovação de produto, 
processos e tecnológica. A respeito da 
formação de redes, ambos consideram as 
alianças com fornecedores, no canal de 
distribuição e com clientes importantes, mas 
rejeitam essa possibilidade quando se trata 
dos concorrentes. 

4. CONCLUSÃO 

Apesar de o estudo envolver empresas do 
Polo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, 
que formam um cluster eletroeletrônico, seu 
foco é a formação de redes, que envolvem os 
fornecedores e os clientes das empresas, não 
havendo qualquer relação com a 

proximidade física ou com a aglomeração 
geográfica de empresas como ocorre no 
cluster. 

Foi possível observar que embora as 
empresas brasileiras ainda não tenham o 
hábito de inovar empregando recursos 
próprios e de fomento em pesquisa e 
desenvolvimento, em Santa Rita do Sapucaí 
esse já é um hábito entre as organizações. 

A revisão da literatura deixou claro que 
existe um relacionamento muito estreito 
entre critérios competitivos e planejamento 
estratégico, o que foi confirmado pelas 
perguntas do questionário aplicado para o 
levantamento de dados. 

Os resultados das pesquisas mostram que 
as empresas envolvidas com a fabricação de 
produtos eletroeletrônicos de Santa Rita do 
Sapucaí caracterizam-se pelo uso do 
planejamento estratégico iniciado pela 
diretoria com o objetivo de estabelecer visão 
futura única para a empresa; existe uma visão 
clara de futuro, que é seguida por todos; 
sabem distinguir entre objetivos e ações; 
competem baseado principalmente em 
qualidade inovação constante e flexibilidade 
de produção – nunca baseado em preços 
baixos; elaboram, revisam e controlam os 
planejamentos estratégicos. Sabem 
aproveitar as oportunidades para criar 
vantagens competitivas de custo, qualidade, 
desempenho de entrega, flexibilidade e 
inovação, para a empresa assumir a liderança 
e consideram uma ameaça não aproveitá-las. 
Entre todos os aspectos gerais e derivados 
apresentados pelo questionário só não 
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consideram estratégicos os recursos naturais 
por não fazer parte das atividades das 
empresas explorá-los nem conservá-los. 

Consideram áreas de excelência, 
entretanto, capazes de proporcionar 
alavancagem estratégica às empresas, todos 

os critérios competitivos destacados nesta 
pesquisa: custo, qualidade, desempenho de 
entrega, flexibilidade e inovação, além de 
considerarem estratégica a formação de 
redes com fornecedores, canal de 
distribuição e clientes, mas não com 
concorrentes. 
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RESUMO: Este artigo aborda a questão do Saneamento Básico, mais especificamente a Hepatite A, 
que é uma das doenças causadas pela precariedade desse serviço que é essencial para a população. 
A Hepatite A é uma doença viral causada por um vírus de RNA e sua transmissão ocorre através da 
via fecal-oral, de pessoa para pessoa e pela ingestão de água e alimentos contaminados pelo vírus. 
Tem seu comprometimento no fígado e é encontrado em todo o mundo, sendo que a prevalência desta 
enfermidade é em áreas onde o saneamento é precário ou até mesmo inexistente. Estudos apontaram 
que surtos epidêmicos desta doença transmitida por alimentos contaminados, mostraram 14% de 
casos assintomáticos e 30% de casos anictéricos (relação aproximada de 1:3, 3), visto que a relação 
de casos anictéricos para os ictéricos é menor nas crianças. Diante de uma questão tão importante, 
nosso objetivo é indicar medidas de higiene como contribuição para a redução da doença, um 
saneamento básico digno, embora especialistas na área têm se desempenhado nessa direção, ainda 
que não o suficiente. Para o alcance do objetivo, uma pesquisa de revisão de literatura foi realizada 
onde utilizamos artigos da Scielo, revistas, sites atualizados, que foram usados os descritores hepatite 
A. Entendemos que nosso sistema de saúde ainda não atende a carência real da maioria da população, 
mas também sabemos que a doença não determina o tempo de sua chegada. 

PALAVRAS-CHAVE: Saneamento Básico. Doenças. Hepatite A. 

RESUMEN: Este artículo aborda el tema del saneamiento básico, más específicamente la hepatitis A, 
que es una de las enfermedades causadas por la precariedad de este servicio, que es esencial para 
la población. La hepatitis A es una enfermedad viral causada por un virus de ARN y su transmisión 
ocurre a través de la ruta fecal-oral, de persona a persona y a través de la ingestión de agua y alimentos 
contaminados por el virus. Tiene su participación en el hígado y se encuentra en todo el mundo, y la 
prevalencia de esta enfermedad se encuentra en áreas donde el saneamiento es precario o incluso 
inexistente. Los estudios han demostrado que los brotes epidémicos de esta enfermedad transmitidos 
por alimentos contaminados mostraron el 14% de los casos asintomáticos y el 30% de los casos 
anicterianos (relación aproximada de 1: 3, 3), ya que la proporción de casos anicterianos a ictericia es 
menor en los niños. Ante un tema tan importante, nuestro objetivo es indicar las medidas de higiene 
como una contribución a la reducción de la enfermedad, un saneamiento básico decente, aunque los 
especialistas en el área han estado trabajando en esta dirección, aunque no lo suficiente. Para lograr 
el objetivo, se realizó una encuesta de revisión de literatura donde usamos artículos, revistas, sitios 
web actualizados de Scielo, que usaban los descriptores de hepatitis A. Entendemos que nuestro 
sistema de salud aún no satisface las necesidades reales de la mayoría de la población, pero también 
sabemos que la enfermedad no determina el momento de su llegada. 

PALABRAS CLAVES: saneamiento básico. Enfermedades Hepatitis A.
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1. INTRODUCÃO 

É notório que o saneamento básico ainda 

continua sendo um grande desafio para os 

dias de hoje. Ainda se torna difícil ter um 

olhar futuro, onde inúmeras promessas de 

um saneamento básico para prevenção de 

doenças com promoção à saúde encontram-

se distante, no entanto seria importante para 

população. O que se constata é que as 

condições da vida urbana no Brasil e na maior 

parte do mundo ainda são em geral bastante 

precárias. 

A Hepatite A é uma doença infecciosa viral 

contagiosa, que produz inflamação e necrose 

do fígado. A transmissão ocorre pela ingestão 

de águas e alimentos contaminados com 

matéria fecal, podendo contaminar a água 

onde não existem condições nenhuma 

adequadas de saneamento básico. Praias, rios 

e lagos que recebem esgoto não tratado 

podem ter suas águas contaminadas com o 

vírus da hepatite A. Aquelas pessoas que 

bebem essa água contaminada ou ingerirem 

alimentos crus lavados com essa água 

provavelmente podem se infectar, também 

como ao comer marisco ou frutos do mar 

crus, de água poluída com esgoto. 

 É uma doença muito comum em todo o 

mundo, e os riscos irão depender da 

infraestrutura do saneamento básico de cada 

país, sendo que nos países em 

desenvolvimento e nas classes sociais mais 

baixas a incidência se torna ainda maior 

devido à precariedade ou até mesmo a 

inexistência do saneamento básico. 

Os sintomas mais comuns da hepatite A 

são: mal-estar, dores no corpo, náuseas, dor 

abdominal, vômitos, olhos e pele amarelada, 

urina bem escura e fezes claras, e quando o 

quadro evolui para muito grave, pode causar 

insuficiência hepática, sangramento e pode 

levar à óbito.  

Segundo o Presidente do Instituto Vital 

Brasil, em crianças de uma forma geral, o 

quadro passa sem sinais característicos da 

doença. “Passam como se fosse uma gripe, 

mal-estar, diarreia, um quadro mais brando” 

Em 2018 o Rio de Janeiro, viveu um surto 

de hepatite A, e de acordo com a prefeitura 

atribuiu a este surto a contaminação da água 

onde a comunidade do Vidigal, apresentou 

um registro de 92 casos suspeitos da Hepatite 

A, dos quais 75 tinham sido confirmados pelo 

Centro Municipal de Saúde do Vidigal. 

2. METODOLOGIA 

A elaboração deste artigo foi realizada 

através de uma criteriosa pesquisa de revisão 

de literatura onde foram relacionados artigos 

da Scielo, revistas, sites atualizados, que 

foram usados os descritores hepatite A. No 

período de 2013 a 2020.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Um grupo de especialistas e instituições, 

vem realizando algumas discussões sobre a 

questão da hepatite A, dentre estes 
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especialistas mostraremos resultados de 

pesquisas neste cenário. 

Estudos apontaram que surtos 

epidêmicos da doença é transmitida por 

alimentos contaminados mostraram 14% de 

casos assintomáticos e 30% de casos 

anictéricos (relação aproximada de 1:3, 3), 

visto que a relação de casos anictéricos para 

os ictéricos é menor nas crianças. (PEREIRA, 

GONÇALVES, 2003) 

Uma pesquisa realizada sobre uma 

epidemia de hepatite A mencionada em um 

artigo de revisão da Revista Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical, feita com 

uma comunidade religiosa, onde os 

participantes expostos eram abaixo de 20 

anos de idade, a relação de anictéricos para 

ictéricos foi de 7, 5:1. (PEREIRA, GONÇALVES, 

2003) 

Ao longo da discussão, observou se que o 

surgimento de doentes participantes de uma 

família foi pequeno entre crianças abaixo de 

3 anos de idade, com o mesmo risco de 

contaminação. Atribuiu-se a esse resultado 

de menor frequência de adultos doentes a 

uma imunidade existente neste grupo do que 

a ocorrência de infecção assintomática. 

(PEREIRA, GONÇALVES, 2003) 

Com relação, ao aparecimento da doença 

na forma sintomática ictérica, ocorrem de 

duas a sete semanas após a infecção período 

de incubação), com média de 30 dias. 

Em o artigo “IOC/Fiocruz atua no 

esclarecimento de surto de hepatite A” 

(FIOCRUZ, 2018) divulgou que no Rio de 

Janeiro ocorreu um surto de Hepatite A. Este 

mal segundo o artigo, se deu na comunidade 

do Vidigal. Na época o Prefeito Marcelo 

Crivella visitou a clínica da família Dr. 

Rodolpho Perissé daquela localidade, onde 

coletou amostras de águas nos diversos 

pontos da favela do Vidigal na Zona Sul, 

enviando o material para análise na Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

Estas águas foram coletadas de poços 

artesianos, tubulações da Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), 

fábricas de gelo e distribuidoras de água, 

além das casas onde os casos foram 

confirmados. (LISBOA, 2018) 

Naquele momento, foram notificados 92 

casos suspeitos no centro municipal de saúde 

do Vidigal e desses 75 foram confirmados. 

(LISBOA, 2018) 

Para o Prefeito Crivella, a hipótese 

provável naquele momento era de que 

pudesse ter tido uma contaminação na água. 

Ele recomendou medidas para aquela 

população de não consumir água de poços, 

lavarem os alimentos com água fervida, 

cozinhar bem os alimentos e lavar bem as 

mãos, demonstrou uma preocupação com as 

fábricas de gelo onde normalmente as 

pessoas utilizam águas das torneiras. 

(LISBOA, 2018) 

A Prefeitura recomendou vacinação em 

crianças contra doenças e junto ao Ministério 

da Saúde a possibilidade de também vacinar 

adolescente e jovens adultos. (LISBOA, 2018) 
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3.1.RISCOS 

Com relação aos riscos de infecção pelo 

vírus da hepatite A, irá depender das 

condições do saneamento básico de cada um, 

isso varia de um país para o outro. Nos países 

em desenvolvimento, onde o investimento 

para este serviço no geral não é uma 

prioridade, a contaminação é comum em 

crianças, e a maioria dos adultos são imunes 

a doença. (Artigo- Hepatite A: Cuidados com a 

higiene e o Saneamento Básico, 2004) 

Em países desenvolvidos como Austrália, 

Canadá, Escandinávia, Nova Zelândia, Japão e 

a maioria dos países da Europa Ocidental, são 

considerados de áreas de risco baixo, nas 

quais a Hepatite A não ocorre com frequência, 

justificando que grande parte da população 

adulta é suscetível à infecção. (VIGO, 2004) 

Nos Estados Unidos os riscos estão na 

escala dos intermediários, considera-se que a 

cada ano ocorram cerca de 200 mil casos da 

infecção (POTSCH, 2004) 

O Brasil tem risco elevado em adquirir a 

contaminação pelo vírus da hepatite A motivo 

são as condições de deficiência ou até mesmo 

a inexistência do saneamento básico. Locais 

com a falta desse serviço são vulneráveis a 

contaminação pelo vírus da hepatite A. 

(POTSCH,2004)  

3.2.FORMAS CLÍNICAS DA 

HEPATITE A 

As formas clínicas em que a hepatite A 

apresentam são: Assintomáticas e 

sintomáticas ocorrem como infecção 

esporádica, endêmica ou epidêmica, essas 

formas de apresentação clínicas independem 

das condições geográficas ou raciais. 

(PEREIRA, GONÇALVES, 2003) 

Sabe-se que em qualquer circunstância a 

infecção com o vírus da hepatite A pode 

resultar em infecção assintomática, infecção 

sintomática anictérica (não apresentam cor 

amarelada em tecidos e secreções) ou 

infecção sintomática ictérica (são os que 

apresentam cor amarelada em tecidos e 

secreções). (PEREIRA, GONÇALVES, 2003) 

Pode se dizer que a forma assintomática e 

sintomática anictérica são mais encontradas 

em crianças que residem nas regiões 

endêmicas, pois neste local essas crianças 

têm proteção dos anticorpos da mãe até 8 

meses de idade e, a partir daí a maioria dessas 

crianças irão se infectar até aos 5 anos de 

idade. Vale lembrar que essas infecções na 

sua maioria são assintomáticas anictéricas, 

relatos de casos dessa forma de apresentação 

clínica após a infecção não ocorre com 

frequência. (PEREIRA, GONÇALVES, 2003)   

Estudos apontaram que surtos 

epidêmicos da doença é transmitida por 

alimentos contaminados mostraram 14% de 

casos assintomáticos e 30% de casos 

anictéricos (relação aproximada de 1:3, 3), 

visto que a relação de casos anictéricos para 

os ictéricos é menor nas crianças. (PEREIRA, 

GONÇALVES, 2003) 

Uma pesquisa realizada sobre uma 

epidemia de hepatite A mencionada em um 

artigo de revisão da Revista Sociedade 
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Brasileira de Medicina Tropical, feita com 

uma comunidade religiosa, onde os 

participantes expostos eram abaixo de 20 

anos de idade, a relação de anictéricos para 

ictéricos foi de 7, 5:1. (PEREIRA, GONÇALVES, 

2003) 

O surgimento de doentes participantes de 

uma família foi pequeno entre crianças 

abaixo de 3 anos de idade, com o mesmo risco 

de contaminação. Atribuiu-se a menor 

frequência de adultos doentes a uma 

imunidade existente neste grupo do que a 

ocorrência de infecção assintomática. 

(PEREIRA, GONÇALVES, 2003) 

Com relação, ao aparecimento da forma 

sintomática ictérica, aparecem de duas a sete 

semanas após a infecção período de 

incubação), com média de 30 dias. (PEREIRA, 

GONÇALVES, 2003) 

3.3. FORMAS DE TRANSMISSÃO 

Sabe-se que a forma de transmissão do 

vírus da hepatite A é a oral e através da 

ingestão de alimentos ou água contaminadas. 

É dito que nos países subdesenvolvidos a 

transmissão se apresenta pela ingestão de 

água, alimentos e objetos contaminados e a 

infecção é precoce, se revelando logo após os 

oito meses de idade, quando os anticorpos 

maternos começam a desaparecer. 

(PEREIRA, GONÇALVES, 2003) 

Já nos países em desenvolvimento como é 

o caso do Brasil, a transmissão também é por 

água e alimentos contaminados, ocorrendo 

uma diminuição à medida que as condições 

higiênicas vão melhorando. No Sul e no 

Sudeste do Brasil, relatos feitos de que nestas 

duas regiões e nos países desenvolvidos tanto 

os adolescentes quanto adulto jovem 

predisposto são grandes os surtos 

epidêmicos que podem surgir por ingestão de 

alimentos contaminados (vegetais, 

mariscos), e em trabalhadores de estações de 

tratamento de esgoto, profissionais de 

hospitais que tem contato direto com 

pacientes e também por contato com 

pacientes que ainda não foram identificados 

do contágio. (PEREIRA, GONÇALVES, 2003) 

Os casos esporádicos podem surgir em 

viajantes para área endêmica, quando não se 

tem a proteção de vacinas. (PEREIRA, 

GONÇALVES,2003) 

De acordo com estudos realizados a 

hepatite A não é uma doença sexualmente 

transmissível, mas caso realize certas 

atividades sexuais como contato oral-anal 

com uma pessoa infectada pelo vírus, corre o 

risco de se contaminar. (Hepatite A- O que é, 

transmissão, sintomas e tratamento, 2009) 

Vale também lembrar de que a 

transmissão da hepatite A através de 

transfusões, uso compartilhado de seringas e 

agulhas contaminadas é rara, ao contrário 

das infecções pelo HIV e pelo vírus da 

Hepatite B. (MARTINS, 2004) 

Uma das grandes preocupações em 

relação a esta doença é de que o paciente 

contaminado começa a eliminar o vírus 

mesmo sem dar início aos sintomas. Por 

exemplo: pode- se ter um cozinheiro com 

maus hábitos de higiene e trabalhando 
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normalmente e este transmitindo o vírus sem 

que se suspeite da contaminação.  

(PINHEIRO, 2020) 

3.4.DIAGNÓSTICO DA HEPATITE A 

Sabe-se de que o diagnóstico etiológico da 

hepatite A é feito pela pesquisa de detecção 

anticorpos anti-VHA do tipo IgM, 

normalmente pelo método de ELISA. O exame 

de sangue indicado quando a doença está em 

sua fase aguda são as transaminases e a 

bilirrubina que geralmente tem resultados 

elevados no sangue. A literatura mostra que o 

exame positivo do anti-A IgM em geral dura 

por quatro meses, podendo chegar a 6 meses 

em 5% dos casos e que muito raro se estende 

por mais de 12 meses. De forma geral as 

enzimas séricas normalizam-se antes de 

testar para negativo. A qualidade da detecção 

do IgM anti-VHA para o diagnóstico da 

hepatite A alcançou 99% e a sensibilidade de 

100% e o valor esperado foi de 88% em 

vários casos estudados tendo como controle 

doadores voluntários de coletas do sangue, 

para comprovar a eficácia desse método no 

diagnóstico desta doença. Embora a análise 

de anticorpos não seja uma indicação pós 

vacinação, pode ser feita utilizando-se o teste 

de ELISA para anti-HVA total, apesar de que 

os títulos de anticorpos não sejam tão altos 

como na infecção natural. (PEREIRA, 

GONÇALVES, 2003) 

Em 2007 foi validado amostra de saliva 

para detecção do vírus da hepatite A.  Nessa 

pesquisa, a metodologia utilizada para 

detecção do vírus foi em amostras de saliva, 

este método foi desenvolvido pelo Instituto 

Oswaldo Cruz da Fiocruz. Segundo a 

pesquisa, poderá contribuir no controle 

epidemiológico da enfermidade durante 

surtos. (LEVY, 2007) 

Segundo o Laboratório de 

Desenvolvimento Tecnológico em Virologia 

do Instituto Oswaldo Cruz, este método 

permite identificar os relatos da doença 

mesmo em indivíduos infectados que estão 

no chamado período de janela imunológica 

(antes de produzirem anticorpos para 

combater o vírus). (LEVY, 2007) 

3.5.TRATAMENTO 

De acordo com a Dra. Ana M. Gaspar, do 

departamento de Virologia do Instituto 

Oswaldo Cruz, a Hepatite A não tem um 

tratamento específico. As medidas 

terapêuticas visam reduzir o incômodo dos 

sintomas, diz. Para a médica, no período 

inicial da doença pode ser indicado repouso 

relativo e a volta às atividades deve ser 

gradativo. Segundo ela às bebidas alcoólicas 

necessitam ser cortadas, os alimentos devem 

ser ingeridos de acordo com a vontade do 

doente, sem necessidade de dietas. (GASPAR, 

2004) 

Para médicos, uma dieta pobre em 

gordura e rica em carboidratos é 

recomendado, visando uma melhor digestão 

para pacientes anoréticos. No entanto, o 

melhor é que cada indivíduo estabeleça sua 

dieta de acordo com seu apetite e aceitação 

alimentar. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005) 
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O fato é que tudo que for necessário fazer 

para que este paciente tenha um tratamento 

com eficácia, esse será a melhor 

recomendação. 

3.6. PREVENÇÃO 

A hepatite A pode ser prevenida pela 

utilização da vacina específica contra o vírus, 

porém o melhor caminho para prevenção 

desta doença pode-se dizer que está na 

melhoria das condições de vida do cidadão 

adequando o Saneamento Básico com as 

medidas educacionais de higiene. (PINHEIRO, 

2020) 

Entretanto, existem duas vacinas no 

Brasil licenciadas para o controle da doença e 

até uma possibilidade de erradicação do vírus 

da hepatite A, que são: HAVRIX e VAQTA, 

consideradas bastantes eficiente e 

apresentam poucas reações adversas. 

(PINHEIRO 2020) 

Segundo informações do CIVES (Centro 

de Informação em Saúde para Viajantes). 

Estas vacinas estão no mercado desde 1995, 

mas seu custo é muito elevado, dificultando o 

acesso para todos. Crianças de um ano de 

idade a dois anos incompletos, é que recebem 

a vacina com gratuidade pelo SUS. 

(PINHEIRO,2020)  

Pesquisas realizadas a respeito da eficácia 

logo após a imunização foi observado que um 

mês após a primeira dose, as vacinas 

produziram mais de 95% de imunidades nos 

adultos, e 97% em adolescentes e em crianças 

acima de dois anos. (PINHEIRO, 2020) 

 É recomendado que estas vacinas sejam 

administradas a partir de dois anos de idade, 

pois ainda está em avaliação quanto à eficácia 

e a segurança desta em idades menores. 

(PINHEIRO, 2020) 

 Segundo informações apresentadas foi 

dada sugestão de que a imunidade 

reconhecida pela vacina seja de superior a 

dez anos. (PINHEIRO, 2020) 

De acordo com médicos, a hepatite A pode 

ser evitada utilizando água clorada ou 

fervida, consumir alimentos cozidos e lavar 

as mãos com água e sabão antes das refeições 

e sempre que puder evitar consumir bebidas 

e alimentos adquiridos com ambulantes. 

(PINHEIRO, 2020) 

3.7. SAÚDE PÚBLICA 

Os médicos, que militam na saúde do 

nosso país, declaram que, os países em 

desenvolvimentos, os investimentos em 

Saneamento básico não são vistos como 

prioridade e por isso a disseminação da 

hepatite A é maior. A infecção é comum em 

crianças e os adultos apresentam imunidade 

à doença. Já nos países desenvolvidos, a 

hepatite A ocorre por ocasiões, razão pela 

qual grande parte da população adulta 

adquire resistência à doença. 

Observa-se que nos países em 

desenvolvimentos como é o caso do Brasil, 

somente nas classes socioeconômicas mais 

privilegiadas é que se aproximam destes 

países. 
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De acordo, com a Dra Denise Vigo, a 

Austrália o Canadá, a Escandinávia, a Nova 

Zelândia, o Japão e a maioria dos países da 

Europa Ocidental, são considerados áreas de 

riscos baixo para doença. Nos Estados Unidos 

os riscos estão em uma escala de 

intermediários. Segundo a médica, o Brasil 

possui um nível de risco alto para aquisição 

da doença, pois as condições de Saneamento 

Básico são precárias não contemplam a 

maioria da população. (POTSCH,2004) 

O artigo “IOC/Fiocruz atua no 

esclarecimento de surto de hepatite A” 

(FIOCRUZ, 2018) divulgou que no Rio de 

Janeiro ocorreu um surto de Hepatite A. Este 

mal, segundo o artigo, se deu na comunidade 

do Vidigal. Na época o Prefeito Marcelo 

Crivella visitou a clínica da família Dr. 

Rodolpho Perissé daquela localidade, onde 

coletou amostras de águas nos diversos 

pontos da favela do Vidigal na Zona Sul, 

enviando o material para análise na Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

Estas águas foram coletadas de poços 

artesianos, tubulações da Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), 

fábricas de gelo e distribuidoras de água, 

além das casas onde os casos foram 

confirmados. (LISBOA, 2018) 

Naquele momento, foram notificados 92 

casos suspeitos no centro municipal de saúde 

do Vidigal e desses 75 foram confirmados. 

(LISBOA, 2018) 

Para o Prefeito Crivella, a hipótese 

provável naquele momento era de que 

pudesse ter tido uma contaminação na água. 

Ele recomendou medidas para aquela 

população de não consumir água de poços, 

lavarem os alimentos com água fervida, 

cozinhar bem os alimentos e lavar bem as 

mãos, demonstrou uma preocupação com as 

fábricas de gelo onde normalmente as 

pessoas utilizam águas das torneiras. 

(LISBOA, 2018) 

A Prefeitura recomendou vacinação em 

crianças contra doenças e junto ao Ministério 

da Saúde a possibilidade de também vacinar 

adolescente e jovens adultos. (LISBOA, 2018) 

4. CONCLUSÃO 

A hepatite A pode ser evitada, através de 

adoção de cuidados básicos de saúde. 

Medidas educativas de higiene, um 

Saneamento básico com dignidade isso 

contribui para que enfermidades como a 

Hepatite A sejam reduzidas. Entendemos que 

nosso sistema de saúde ainda não atende a 

carência real da maioria da população, mas 

também sabemos que a doença não 

determina o tempo de sua chegada. O melhor 

caminho é continuar trabalhando com as 

ferramentas que temos, embora sabedores de 

que não são suficientes. 
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“RESGATANDO AS BRINCADEIRAS INFANTIS” 

RUTH MACHADO BAHIENSE - (ruthmbahiense@hotmail.com) - Mestrandas do Curso de Ciências 
da Educação na Universidade Columbia – Instituto IDEIA, em Assunção – Paraguai, em 2018. 

ANA CLÁUDIA ROSA NASCIMENTO - (Aninha_rosa1@hotmail.com)  

RESUMO: O presente artigo apresenta a importância dos jogos e brincadeiras no processo ensino-

aprendizagem, como recurso fundamental na Educação Infantil. O lúdico permite que as crianças 

vivenciem suas experiências cotidianas de modo prazeroso, favorecendo a aprendizagem. Os jogos e 

brincadeiras tradicionais estão sendo revividos com sucesso na Educação Infantil na 

contemporaneidade, embora sua existência seja registrada por várias gerações, seu uso pedagógico 

é mais recente e vem sendo estudado como forma de integrar os alunos à vida escolar. Nesse sentido, 

busca-se destacar nesse estudo de revisão bibliográfica a importância dos jogos e das brincadeiras 

tradicionais para o desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos. Concluiu-se que esses elementos 

lúdicos, usados na Educação Infantil, tornam a atuação do professor mais facilitada e eficaz, permitindo 

que este profissional contribua para a formação cognitiva, psíquica, moral, social e física da criança 

neste nível de escolarização e depois, ao longo dos Anos Iniciais. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos. Brincadeiras. Educação Infantil. 

RESUMEN: El presente artículo presenta la importancia de los juegos y diverciones en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, como recurso fundamental en la Educación Infantil. El lúdico permite que los 

niños vivan sus experiencias cotidianas de modo placentero, favoreciendo el aprendizaje. Los juegos 

y diverciones tradicionales se reviven con éxito en la Educación Infantil en la contemporaneidad, 

aunque su existencia es registrada por varias generaciones, su uso pedagógico es más reciente y 

viene siendo estudiado como forma de integrar a los alumnos a la vida escolar. En este sentido, se 

busca destacar en ese estudio de revisión bibliográfica la importancia de los juegos y diverciones 

tradicionales para el desarrollo del niño de 0 a 6 años. Se concluyó que estos elementos lúdicos, 

usados en la Educación Infantil, hacen la actuación del profesor más facilitada y eficaz, permitiendo 

que este profesional contribuya a la formación cognitiva, psíquica, moral, social y física del niño en este 

nivel de escolarización y después, a lo largo de los años iniciales. 

PALABRAS CLAVES: -.
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1. INTRODUCÃO 

O presente artigo nasceu de uma ideia 

ocorrida durante o Congresso Brincar 2018, 

realizado no SESC, em Guarapari-ES, onde 

tivemos a oportunidade de apresentar um 

folder contendo a importância do lúdico para 

o desenvolvimento holístico das crianças na 

Educação Infantil. Foi uma ideia, por assim 

dizer, instigada pela Senhora Camilla Schiavo 

Ritzmann. Pedagoga; Especialista em 

Educação Infantil; Mestranda em Educação, 

que participou do evento como palestrante e 

que, coincidentemente, abordou assuntos 

contidos no pôster que apresentamos ao 

evento em questão. 

O lúdico merece ser explorado em todas 

as etapas do processo ensino-aprendizagem, 

pois os jogos e brincadeiras que o configuram 

possibilitam a investigação, a compreensão 

do mundo em que as pessoas vivem e isto é 

fundamental na Educação Infantil. Além do 

mais, aprender brincando é a tendência 

natural de toda criança, fazendo com que a 

aprendizagem se torne um prazer e não uma 

obrigação penosa.  

Reconhecendo a importância do lúdico 

para o desenvolvimento infantil, buscou-se 

defender a ideia de que as brincadeiras e os 

jogos podem contribuir significativamente 

para o processo de construção do 

conhecimento da criança. Mais ainda: que os 

jogos e brincadeiras tradicionais resgatam 

valores que parecem estar sendo perdidos 

com a industrialização cada vez mais 

acelerada e pela ascendência do mundo 

virtual sobre a realidade.  

Tendo como princípio a importância de 

resgatar os jogos e brincadeiras tradicionais, 

este artigo tenta ser fiel aos ensinamentos 

proporcionados pelo Congresso Brincar 

2018. Ficou bem claro, ao longo desse evento, 

que não apenas o lúdico é fundamental para a 

educação das crianças ao longo da Educação 

Infantil. Resgatando os tipos de brinquedos e 

brincadeiras antigas, conhecidas desde o 

tempo de seus pais e avós, que brincar não é 

apenas comprar ou trocar brinquedos entre 

as crianças, mas sim, participar de sua 

construção, de sua história, aprendendo 

como funcionam e como estimulam a 

participação das famílias no 

desenvolvimento socioafetivo, emocional e 

cognitivo de seus filhos. 

Baseado em uma pesquisa de referencial 

teórico, o artigo pretende encontrar 

respostas para o seguinte questionamento: 

De que maneira os jogos e brincadeiras 

tradicionais podem ser usados pela Educação 

Infantil para estimular o desenvolvimento 

pleno das crianças? 

2. MATERIAIS E MÉTODOS (OU 

METODOLOGIA)  

Este artigo, que destaca a importância dos 

jogos e brincadeiras tradicionais na Educação 

Infantil foi desenvolvido através de através 

de levantamento bibliográfico, tendo como  

base de dados diferentes publicações que 

abordam a temática caracterizando-se, 
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portanto, em uma pesquisa exploratória e 

descritiva. 

A pesquisa exploratória é aquela que “[...] 

visa prover o pesquisador de um maior 

conhecimento sobre o tema ou problema de 

pesquisa em perspectiva” (MATTAR, 1993, p. 

86). A pesquisa descritiva é assim 

considerada por descrever fenômenos e fatos 

de certa realidade. Para tanto, ela exige que o 

investigador forneça uma série de 

informações sobre aquilo que ele deseja 

pesquisar (GIL, 2010).  

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 

DOS RESULTADOS 

3.1.O SIGNIFICADO DO LÚDICO – 

JOGOS E BRINCADEIRAS – 

PARA A CRIANÇA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Segundo Oliveira (2006), existe uma 

notável unanimidade na aceitação de que os 

professores de Educação Infantil manifestam 

com relação aos jogos e brincadeiras como 

suportes para a aprendizagem. Somados e 

usados paralela ou simultaneamente, jogos e 

brincadeiras são os chamados suportes da 

educação lúdica, essenciais ao 

desenvolvimento infantil, uma vez que estes 

suportes têm um papel decisivo a 

desempenhar na construção do Eu e das 

relações interpessoais das crianças. 

No entanto, convencer alguns educadores 

infantis sobre a importância desses suportes 

para a aprendizagem é mais difícil, pois, por 

muito tempo, a definição de sua identidade 

profissional baseou-se na oposição brincar x 

estudar. Recomendam Sistoet al. (1999) que 

sejam tomados todos os cuidados possíveis, 

no sentido de não restringir o lúdico à 

Educação Infantil e vetá-lo a partir dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 

Sem reconhecer sua identidade 

pedagógica, muitos educadores infantis 

simplesmente deixam brincar. Outros 

educadores, preocupados em dar uma 

serventia ao tempo passado na escola 

infantil e infundir respeito as suas 

funções, tomam tão a sério a associação 

aprendizagem-brincadeira que acabam 

por descaracterizar esta última, 

transformando-a em um ensino dirigido, 

onde acontece tudo menos o brincar. As 

atividades propostas são restritivas nas 

instruções e na condução e os 

brinquedos, limitados em sua 

exploração, inibindo a ação de brincar. 

FLÁVIA FRAGOSO FERREIRA, 

2004.  

Assinala Almeida (2004) que esta divisão 

entre a brincadeira e as atividades ditas 

sérias marca a cultura ocidental 

contemporânea, mas não foi sempre assim: 

houve um tempo em que as crianças não 

eram separadas dos adultos no convívio 

social, no trabalho e mesmo na 

aprendizagem, e assim também no lazer. 

Após a revolução industrial, devido à divisão 

do trabalho e à consequente necessidade de 

especialização, estas divisões foram 
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aprofundadas e vêm gerando diversas 

estratificações na vida social e produtiva das 

sociedades. 

Explica Kishimoto (2005) que a 

brincadeira é a ação que a criança 

desempenha ao concretizar as regras do jogo, 

ao mergulhar na ação lúdica, é o lúdico em 

ação. O brinquedo representa, por sua vez, 

um suporte lúdico mais livre no contexto do 

ensino-aprendizagem, uma vez que para o 

seu uso não são previstas regras fixas. O autor 

esclarece ainda que o brinquedo varia 

bastante de acordo com sua dimensão 

material, cultural ou técnica. 

O jogo, por sua vez, inclui uma intenção 

lúdica do jogador e caracteriza-se pela não 

literalidade (por exemplo, o urso não é, 

literalmente, o filho, mas é como se fosse), 

efeito positivo (alegria, prazer), flexibilidade, 

prioridade do processo (mais importante do 

que os efeitos ou resultados do jogo é o fato 

de estar jogando), livre escolha (adesão livre 

e espontânea à proposta) e controle interno 

(são os próprios jogadores que determinam o 

desenvolvimento dos acontecimentos). 

Explica Pechir (2005) que 

[...] mais importante do que procurar 

diferenciar esses conceitos é identificar o que 

eles apresentam em comum. As pessoas 

brincam/jogam com o propósito de dominar 

angústias e controlar impulsos, assimilando 

emoções e sensações, para tirar as provas do 

Eu, estabelecer contatos sociais, 

compreender o meio, satisfazer desejos, 

desenvolver habilidades, conhecimentos e 

criatividade. Trata-se de uma inclinação que 

costuma se manifestar desde a primeira 

infância, quando as crianças estão 

matriculadas na Educação Infantil. 

 

Acrescenta a autora que, enquanto brinca, 

a criança vai aprendendo a respeito de si 

mesma e do mundo ao qual pertence. Tem a 

oportunidade de assimilar hábitos, conceitos, 

valores morais, sem falar que vai se 

socializando de maneira natural e sem 

maiores conflitos. 

Ressalta Almeida (2004) que é possível 

pensar, portanto, que há pelo menos dois 

aspectos implicados nessa questão. O 

primeiro diz respeito às palavras poderem 

assumir diferentes significados desde a 

infância, bem como ao longo da fase adulta. 

Ou seja, antes mesmo da formação 

profissional e com ela possíveis reflexões 

desde o ponto de vista de Piaget, Winnicott e 

outros, tais conceitos já estavam marcados 

pelas vivências de cada um, desde o lugar de 

crianças que nomeavam o seu brincar. 

Refere-se o segundo aspecto aos 

diferentes significados que uma mesma 

palavra pode assumir ao longo dos tempos. 

Basta uma breve pesquisa em bibliografia 

especializada sobre o lúdico para se constatar 

as mudanças históricas, ocorridas ao longo 

dos séculos, sobre jogos, brinquedos e 

brincadeiras em várias partes do mundo. 

Acrescenta Oliveira (2006) que, na 

contemporaneidade, observa-se que há uma 

clara diferença entre jogo e brinquedo e entre 

brincadeira e brinquedo. No entanto, tanto 

jogo e brincadeira, podem ser sinônimos de 
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divertimento. Bertoldo e Ruschel (S/d) 

sugerem as seguintes definições: 

Jogo = Ação de jogar; folguedo, brinco, 

divertimento". Seguem-se alguns 

exemplos: "jogo de futebol; Jogos 

Olímpicos; jogo de damas; jogos de 

azar; jogo de palavras; jogo de empurra". 

"Brinquedo = objeto destinado a divertir 

uma criança". "Brincadeira = ação de 

brincar, divertimento. / Gracejo, 

zombaria. / Festinha entre amigos ou 

parentes. / Qualquer coisa que se faz por 

imprudência ou leviandade e que custa 

mais do que se esperava: aquela 

brincadeira custou-me caro. 

(BERTOLDO, RUSCHEL, S/d. 

Disponível em 

<http://www.psicopedagogia.com.br/>. 

Acesso em: 15 jun. 2018). 

Afirma Oliveira (2006), porém que, além 

das diferenças, esses conceitos também 

possuem pontos em comum. Um deles é o de 

que tanto o jogo quanto a brincadeira são 

culturais. É difícil encontrar exemplos de um 

jogo ou uma brincadeira que sendo originária 

de uma cultura, tenha sido assimilado por 

outra. Como exemplo disto, o teórico acima 

cita as brincadeiras norte-americanas da 

Noite de Halloween – o Dia das Bruxas – 

muito conhecidas no Ocidente, mas restritas 

aos Estados Unidos. 

Da mesma forma que existem registros 

históricos que comprovam o quanto é antigo 

o uso de brinquedos e jogos como formas de 

comunicação das crianças com o seu mundo, 

existem documentos que atestam o quanto é 

antigo o interesse dos estudiosos pelos 

elementos lúdicos mencionados. Lopes 

(2004) defende a tese de que este interesse 

está relacionado ao fato de que tanto os 

brinquedos quanto os jogos são fontes de 

interesse de crianças e mesmo de 

adolescentes, representando os dois suportes 

caminhos seguros para um maior e melhor 

conhecimento sobre o desenvolvimento da 

vida infantil e juvenil. Entender seu 

significado é um caminho muito útil, senão 

mesmo necessário, para conhecer a própria 

criança e seu processo de desenvolvimento.  

É uma verdade que o brinquedo é apenas 

o suporte do jogo, do brincar, e que é 

possível brincar com a imaginação. Mas 

é verdade, também, que sem brinquedo é 

muito mais difícil realizar a atividade 

lúdica, porque é ele que permite simular 

situações. (...) Se criança gosta de 

brincar, gosta também de brinquedo. 

Porque as duas coisas estão 

intrinsecamente ligadas. (BERTOLDO, 

RUSCHEL, S/d. Disponível em 

<http://www.psicopedagogia.com.br/>. 

Acesso em: 15 jun. 2018). 

Salientam esses autores que na ótica de 

Didonet (apud SISTO et al, 1999, p. 93) é 

necessário passar as informações e 

conhecimentos sobre a importância do 

brinquedo para a criança e o significado para 

o seu desenvolvimento afetivo, social, 

cognitivo e físico. 

A respeito de Froebel, afirma Kishimoto 

(2005) sobre ele que é uma figura 

significativa no contexto educativo, porque 
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traz uma importante contribuição quanto ao 

papel do jogo, acreditamos que suas ideias 

sejam fundamentais no sentido de confrontá-

las com as demais. No entanto, em virtude da 

dificuldade de encontrar material a seu 

respeito, consideramos adequado o 

referencial de Kishimoto (2005), já que a 

mesma faz uma relevante abordagem sobre 

Froebel. “Embora não tenha sido o primeiro a 

analisar o valor educativo do jogo, Froebel foi 

o primeiro a colocá-lo como parte essencial 

do trabalho pedagógico, ao criar o jardim de 

infância com uso dos jogos e brinquedos”. 

(BERTOLDO, RUSCHEL, S/d. Disponível em 

<http://www.psicopedagogia.com.br/>. 

Acesso em: 15 jun. 2018). 

Citando Vygotsky, Kishimoto (S/d.) 

afirma que para o teórico russo a brincadeira 

caracteriza-se por três características que se 

completam: a imaginação, a imitação e a 

regra. São elementos que podem ser 

identificados em todas as brincadeiras 

infantis, sejam elas tradicionais, do tipo faz de 

conta ou quando exigem regras, sendo estas 

últimas mais identificadas como jogos. 

Assim sendo, verifica-se que, ao brincar, a 

criança constrói conhecimento. Enquanto 

joga e interage com outros companheiros, 

procurando soluções para problemas 

diversos, a criança tende a fortalecer sua 

autoestima e confiança em si mesma, 

podendo chegar às suas próprias conclusões 

de forma autônoma. 

A cada dia a educação lúdica ganha novas 

conotações e adeptos evoluindo no sentido de 

desenvolvimento, estimulação e técnica para 

um sentido mais político, transformador e 

libertador, fazendo do ato de educar um 

compromisso consciente, intencional e 

modificador da sociedade. 

Pode-se afirmar, pois, que tanto o jogo 

quanto a brincadeira como o brinquedo 

podem ser englobados em um universo 

maior, chamado de ato de brincar. Os 

especialistas não são favoráveis a uma rigidez 

dos termos, pois se por um lado a discussão 

sobre os mesmos pode ampliar a perspectiva 

lúdica de nossa prática pedagógica, por outro 

pode seccioná-la em hora do jogo ou hora da 

brincadeira. Além do mais, brincar é uma 

atividade que extrapola a recreação pura e 

simples, uma vez que pode ser explicada 

como a maneira mais plena que a criança tem 

para relacionar-se consigo mesma e com o 

mundo ao qual pertence. 

A presente ideia vem ao encontro de 

acreditarmos que a linguagem cultural 

própria da criança é o lúdico. A criança 

comunica-se através dele e por meio dele 

irá ser agente transformador, sendo o 

brincar um aspecto fundamental para se 

chegar ao desenvolvimento integral da 

criança. O ato de brincar é importante, é 

terapêutico, é prazeroso, e o prazer é 

ponto fundamental da essência do 

equilíbrio humano. Logo, pode-se dizer 

que a ludicidade é uma necessidade 

interior, tanto da criança quanto do 

adulto. Por conseguinte a necessidade de 

brincar é inerente ao desenvolvimento. 

(PECHIR, 2005.). 
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Analisando a importância do lúdico para 

o desenvolvimento da criança na Educação 

Infantil, Piaget (2000) afirma que, enquanto 

brinca, a criança vai desempenhando papeis 

que a levam a ampliar sua expressividade e 

sua visão de mundo. Ela tem inúmeras 

oportunidades de construir seus 

conhecimentos com os recursos 

proporcionados pelas brincadeiras. Amplia, 

deste modo, seus vocabulários linguístico e o 

psicomotor, ao mesmo tempo em que atinge 

o necessário ajustamento afetivo-emocional 

que a representação desses papeis favorece. 

Além disso,  

[...] o ato de brincar pode incorporar 

valores morais e culturais em que as 

atividades lúdicas devem visar a 

autoimagem, a autoestima, o 

autoconhecimento, a cooperação, porque 

estes conduzem à imaginação, à fantasia, à 

criatividade, à criticidade e a uma porção de 

vantagens que ajudam a moldar suas vidas, 

como crianças e como adultos. E sem eles a 

criança não irá desenvolver suficientemente 

o processo de suas habilidades. O modo como 

a criança brinca revela o mundo interior da 

mesma, proporcionando o aprender fazendo, 

entendido aqui por aquelas ações concretas 

da criança. O brincar de médico, por exemplo. 

Implica apropriar-se de algumas 

características do ato da realidade. É a 

reprodução do meio em que a criança está 

inserida. Proporciona o ato de brincar às 

crianças relacionarem as coisas umas com as 

outras, e ao relacioná-las é que elas 

constroem o conhecimento. Esse 

conhecimento é adquirido pela criação de 

relações e não por exposição a fatos e 

conceitos isolados, e é justamente através da 

atividade lúdica que a criança o faz.  

 (BERTOLDO, Janice, RUSCHEL, Maria 

Andréa de Moura. Jogo, brinquedo e 

brincadeira 15 jun. 2018). 

O brincar é o meio de expressão e 

crescimento da criança. A criança sempre 

brinca, mas esse ato depende do contexto em 

que está inserida, independente de época, 

classe social e outros fatores. Pode-se 

considerar que, desde os primeiros anos da 

infância, encontram-se processos criativos 

que se refletem, sobretudo nos jogos. 

Segundo Piaget (2000), é através deles que as 

crianças reelaboram, criativamente, 

combinando fatos entre si e construindo 

novas realidades de acordo com seus gestos e 

necessidades. Também nestes jogos aparece 

toda a experiência acumulada da criança. 

Neles as lideranças são desenvolvidas, e aí ela 

aprende a obedecer e respeitar regras e 

normas. 

O conhecimento da criança sobre tudo o 

que existe em seu mundo vai sendo 

construído, aos poucos e sempre no seu 

tempo, com a ajuda do lúdico. Graças aos 

recursos dos jogos e brincadeiras, a criança 

usa a fantasia e a imaginação para interagir 

com o mundo, com as pessoas nele inseridas, 

para dar vazão à afetividade e se desenvolver 

sob todos os aspectos: cognitivo, social, 

emocional. 

A educação lúdica é reconhecida, na 

atualidade, como sendo essencial ao 
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desenvolvimento pleno da criança, pois 

estimula a área cognitiva, psíquico, moral, 

social e física da criança durante a Educação 

Infantil (0 a 6 anos).Ser matriculada na 

Educação Infantil pode representar, para 

algumas crianças, uma experiência 

traumática, pois terá que enfrentar 

simultaneamente as novidades 

representadas por este novo ambiente e 

também a separação da mãe por algumas 

horas do dia. Justifica-se, só por este motivo, 

a grande atenção que tem merecido a prática 

de jogos e brincadeiras na Educação Infantil, 

como instrumentos para preparar a criança 

para o novo ambiente. 

 A partir deste momento, ela será 

integrada ao novo meio social, vivendo novos 

relacionamentos com outras crianças e 

adultos, estabelecendo as primeiras normas 

em sociedade, isto é, os primeiros processos 

de socialização e, através deles, iniciando 

uma nova fase em sua vida. 

Guiselini (apud KISHIMOTO, 2005) 

explica que brincar é uma atividade que 

convive, de maneira harmônica, com o 

cotidiano das rotinas escolares e, mais ainda, 

com as atividades executadas nas classes de 

Educação Infantil. Para serem eficazes e 

promover o desenvolvimento cognitivo, 

psíquico, moral, social e físico da criança, bem 

como sua adaptação à Pré-Escola, é preciso 

que o professor se utilize os jogos e 

brincadeiras como sendo uma parte 

intrínseca, presente ao processo ensino-

aprendizagem neste período. 

Apesar da grande importância da 

educação lúdica como instrumento de 

adaptação da criança a este período escolar, 

bem como as múltiplas formas de 

desenvolvimento que deverá embasar, ainda 

não está devidamente esclarecido, para a 

totalidade de educadores, que os jogos e 

brincadeiras mais barulhentos, tantas vezes 

preferidos pelas crianças, não estão 

associados a indisciplina ou insubordinação. 

Apenas permitem que elas extravasem sua 

energia natural, típica da idade. 

Sendo assim, cabe ao professor agir como 

um intermediário, uma espécie de mediador 

entre as crianças na Educação Infantil e os 

elementos lúdicos a elas apresentados. Todos 

os recursos lúdicos colocados diante delas 

pelo professor são voltados à facilitação do 

desenvolvimento integral da criança e a 

aprendizagem de conteúdos e habilidades 

próprios deste estágio da escolarização 

infantil. Quanto mais variado for o leque de 

opções lúdicas proporcionadas as crianças 

maior tende a ser a motivação e o interesse 

que elas irão manifestar em relação a eles, 

ficando mais inclinadas a alcançar o 

desenvolvimento mencionado acima. 

Espera-se ainda que o professor de 

Educação Infantil seja capaz de proporcionar 

momentos lúdicos em que a criança, 

interagindo com outras, procure reconstruir 

situações, se comunicar, resolver seus 

problemas, conquistando desta maneira as 

noções de cooperação e socialização que são 

imprescindíveis à sua adaptação ao ambiente 

da Educação Infantil. 
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Já que as brincadeiras e jogos têm todo 

esse potencial para a aprendizagem das 

crianças na Educação Infantil, Leal (2011) 

acredita que os benefícios do lúdico são ainda 

maiores quando estão associados aos seus 

exemplares conhecidos como populares, 

carinhosamente lembrados como 

“brincadeiras dos tempos da vovó”. Sáo bem 

simples, destituídos de recursos da 

modernidade e da tecnologia, podem ser 

construídos com sucatas e, já como ponto de 

partida, estimulam ao máximo a criatividade 

das crianças. 

Tendem esses jogos e brincadeiras, 

inclusive, a serem mais valorizados pelas 

crianças na Educação Infantil, pois foram 

construídos por elas, com sua intensa 

participação, com opiniões sobre cores, 

formatos, aplicações. São muito divertidos, 

pois para serem manipulados, a maioria deles 

obriga as crianças a pular, correr, puxar, 

empurrar os brinquedos. Dependendo do 

tamanho dos mesmos, as brincadeiras e jogos 

executados com essas ferramentas 

pedagógicas exigem espaço aberto e não 

apenas os limites estreitos das salas de aula. 

As brincadeiras do passado atualmente 

devido a tantas modernidades estão 

sendo esquecidas, pois a tecnologia tem 

influenciado muito nesse contexto onde 

as crianças não sabem mais o quanto é 

bom correr pular rolar nos espaços 

propícios para uma fase tão propícia que 

é a infância. O resgate das brincadeiras 

também junto a elas resgatamos as 

brincadeiras culturais, onde cada cultura, 

grupo tem a sua forma de se envolver se 

expressar dando sentido na vida e no dia-

a-dia o brincar modificar, transformar 

produzindo novas habilidades e 

significados relevante. (BARROS, 

2008.) 

Os jogos e brincadeiras tradicionais, sem 

exceção, personificam a teoria de Piaget 

(2000), educador para quem o caráter 

educativo de brincar desenvolve a 

capacidade física, intelectual e moral das 

crianças, determinando o modo de agir 

individualmente ou em atividades 

intencionais determinando sua 

personalidade, permitindo que 

compreendam e assimilem melhor e mais 

facilmente valores morais e éticos, que vêm 

junto com os conteúdos que possibilitam ser 

estudados ao longo da Educação Infantil e 

mesmo depois, nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Então é jogando, criando, participando 

que os momentos de aprendizados ganham 

novos sentidos e significados, pois o prazer 

de estar em um ambienteque o atrai de forma 

positiva dando cada vez mais condições de se 

envolver e socializar tornando o ambiente 

mais atrativo e acolhedor em varias 

dimensões quando no referimos a 

aprendizado com significado. 

O que dá sentido a lúdico sem dúvida é a 

oportunidade de fazer com que a criança 

avalie, auxilia, se envolve colocando no lugar 

do outro quando houver necessidades que 

necessitam de tomar decisões. De acordo com 

Silva (2004), ensinar através dos jogos as 

aulas tornam-se mais dinâmicas, atraentes, 
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fazendo com que o aluno sinta prazer em vir 

para escola. A brincadeira no ambiente 

escolar veio para permitir a criança o 

momento de criar, de pensar, de refletir e dar 

oportunidades e subsídios para que toda 

criança consiga vencer desafios, conflitos 

doando-se mais na questão de 

desenvolvimento e amadurecimento ao 

manusear e ao participar desse momento de 

interação e construção no ambiente escolar. 

O professor mediador deve está sempre 

estimulando o aluno com relação ao jogo que 

escolheu pra jogar, pra essa não venha ser 

uma escolha só de passar tempo e pra o 

tornar útil por está fazendo o que toda turma 

está fazendo. A escolha de brincar ou de 

aprender em sala de aula deve ser de forma 

responsável que contribua de fato para o 

desenvolvimento e crescimento nessa etapa. 

É necessário se ter clareza na organização, 

pois sendo com responsabilidade desperta 

mais interesse estimulando e atendendo a 

necessidade da criança. 

4. CONCLUSÃO 

Trabalhar com jogos e brincadeiras 

tradicionais na Educação Infantil 

proporciona às crianças desenvolvimento 

holístico, que engloba os aspectos cognitivo, 

afetivo, psicomotor, afetivo, social e outros. O 

lúdico prepara as crianças nesta faixa de 

escolarização para uma melhor compreensão 

do funcionamento do mundo, permitindo que 

elas vivenciem emoções diversas, tenham 

uma melhor adaptação ao ambiente da 

Educação Infantil e uma socialização mais 

efetiva com seus pares.  

O valor do brinquedo para a criança não 

está em seu preço, nem mesmo em seu 

tamanho e muito menos na quantidade ou 

número de luzes que possui, mas sim na 

possibilidade criativa que oferece de aceitar 

significados, fantasias e interações.  

Bem diferentes dos jogos e brincadeiras 

industrializados ou próprios do mundo 

virtual, resgatar exemplares tradicionais na 

Educação Infantil proporciona às crianças 

múltiplas oportunidades para um 

desenvolvimento e uma aprendizagem mais 

prazerosa e motivadora. 

Constatou-se pois, que a educação lúdica 

proporcionadas pelos jogos e brincadeiras 

tradicionais engloba atividades consideradas 

muito “sérias” para as crianças, devendo ser 

encaradas como algo a ser tratado com o 

máximo de respeito e consideração pelos 

educadores infantis. 

Brincando e jogando a criança se 

manifesta em todas as idades. Cada um dos 

seus estágios de desenvolvimento apresenta 

peculiaridades próprias e os tipos de jogos 

compatíveis com as conquistas sócio-afetivas, 

emocionais e cognitivas já alcançadas. No 

entanto, é no período compreendido entre os 

0 e os 6 anos de idade que o brincar e o jogar 

assumem o papel de levar a criança a uma 

melhor compreensão do seu mundo, das suas 

potencialidades e, inclusive, criam as 

condições necessárias para que elas sejam 

ajudadas sempre que for necessário. 
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Desenvolvendo o artigo, foi possível 

concluir que o jogo, para as crianças, é base 

de prazer, contentamento e de conhecimento 

de seu mundo, uma forma de a criança 

conhecer e reinventar a sua realidade, 

contribuindo para a construção de sua 

autonomia, identidade e autoestima, 

encontrando-se com o mundo e seus 

elementos. 

Observando os aspectos expostos, nota-se 

que o trabalho com lúdico é extremamente 

útil na formação do sujeito; dando-lhe 

oportunidade de crescimento, de ampliação 

de sua visão quanto as situações da vida, bem 

como a ressignificação de conhecimentos de 

maneira prazerosa, dinâmica e criativa. 

O jogo não deve ser tratado, na Educação 

Infantil, como um simples divertimento para 

desgaste de energia, pois ele favorece o 

desenvolvimento de várias áreas no ser 

humano, como a cognitiva, por exemplo. A 

criança que joga mergulha fundo em seu jogo, 

porque este é para ele muito importante. A 

sua realização envolve cooperação, 

participação com outros indivíduos de forma 

a se adquirir novas habilidade. 
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MODELOS E PRÁTICAS INSTITUCIONALIZADAS DE ATENÇÃO À 

SAÚDE PSICOSSOCIAL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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RESUMO: Introdução: O marco histórico da saúde psicossocial ocorreu quando os distúrbios em 

saúde mental eram tratados como doenças. O modelo dualista-racionalista era seguido e o indivíduo 

tratado como insano. A reforma psiquiátrica expandiu os serviços e as comunidades terapêuticas para 

humanizar os tratamentos. Métodos: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Resultados: Os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e os Núcleos de apoio (NAPS) foram regulamentados como 

unidades de saúde locais que ofereçam atendimento de cuidados intermediários entre o regime 

ambulatorial e a internação hospitalar por equipe multiprofissional, oferecendo cuidados clínicos e 

cuidados de reabilitação psicossocial, visando mudar o paradigma e tratar o ser humano tendo como 

proposta a desinstitucionalização do sistema asilar. Conclusão: Recomenda-se que, nas práticas 

profissionais e nas políticas públicas, sejam tomadas decisões e medidas concretas que superem a 

situação atual melhorando e qualificando os atendimentos em saúde mental. 

PALAVRAS-CHAVE: Centro de Atenção Psicossocial, Análise institucional, Modelos e Práticas 
Psicossociais. 

RESUMEN: Introducción: El marco histórico de la salud psicosocial ocurrió cuando los disturbios en la 

salud mental eran tratados como enfermedades.  Se siguió el modelo dualista-racionalista y se trató al 

individuo como insano. La reforma psiquiátrica ha ampliado los servicios y las comunidades 

terapéuticas para humanizar los tratamientos. Métodos: Este es un estudio de revisión de literatura. 

Resultados: Los Centros de Atención Psicosocial (CAPS) y los Centros de Apoyo (NAPS) fueron 

regulados como unidades de salud locales que ofrecen atendimientos de cuidados intermediarios entre 

el régimen ambulatorio y la hospitalización por un equipo multiprofesional, ofreciendo cuidados clínicos 

y cuidados de rehabilitación psicosocial con el objetivo de cambiar el paradigma y tratar a los seres 

humanos con la propuesta de desinstitucionalización del sistema asilar. Conclusión: Se recomienda 

que, en las prácticas profesionales y en las políticas públicas, se tomen decisiones y medidas concretas 

para superar la situación actual mejorando y cualificando los atendimientos en salud mental. 

PALABRAS CLAVES: Centro de Atención Psicosocial, Análisis Institucional, Modelos y Prácticas 
Psicosociales.
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1. INTRODUCÃO 

Em termos históricos, os distúrbios em 

saúde mental foram tratados como doenças 

em hospitais numa intervenção 

hospitalocêntrica e medicalizante 

relacionados à “loucura”. Era de 

característica nos tratamento a 

desassistência e os maus-tratos no campo da 

saúde mental e instituía o indivíduo como 

erro de desvio, afastando-o de seu ambiente 

social e isolando-o em hospitais definindo um 

novo lugar social para o louco e a loucura 

(DIMENSTEIN; et. al., 2009). No século XVIII 

houve uma proposta feita pelo médico 

Philippe Pinel na França em 1793 realizando 

um tratamento de completo isolamento e a 

“libertação dos loucos”. Cria-se então o 

manicômio. Durante alguns séculos, essa foi a 

única terapêutica utilizada para o tratamento 

de doentes mentais. No Brasil foi inaugurado 

o primeiro hospício no ano de 1852, em um 

local propositalmente distante do centro 

urbano do Rio de Janeiro. Desde então, a 

psiquiatria brasileira tinha como intuito 

atender e zelar pela saúde da população, 

afastando os considerados “perigosos”, 

“improdutivos”, “ameaçadores da norma 

social”. Eram, portanto, concebíveis com 

adjetivos e características totalmente 

pejorativas e preconceituosas (GALHARDI, C. 

C.; MATSUKURA, 2018). Nas décadas de 30 e 

40, predominavam as terapêuticas de cunho 

biológico, somáticas e orgânicas, tais como: o 

isolamento, a contenção física, a 

eletroconvulsoterapia e as lobotomias (ROSA 

& NUNES, 2014).  

Na década de 60 houve então a reforma 

psiquiátrica, iniciando a expansão de serviços 

intermediários e comunidades terapêuticas 

na intenção de humanizar os tratamentos, 

construindo assim um novo modelo de 

atenção (AMORIN & DIMENSTEIN, 2009). 

Essa reforma superava o modelo 

hospitalocêntrico no atendimento do 

transtorno mental, buscando o cuidado em 

não afastar o portador do seu espaço social. A 

estratégia de atenção básica mostra-se 

significativa para traçar ações focadas no eixo 

territorial (DIMENSTEIN; et. al. 2009). 

Juntamente com a reforma sanitária e a 

Constituição Federal de 1988, a luta pela 

reforma psiquiátrica foi reforçada e a 

desconstrução do manicômio um objetivo 

(GALHARDI, C. C.; MATSUKURA, 2018). 

A segunda Guerra Mundial trouxe os 

primeiros movimentos da reforma 

psiquiátrica na França objetivando dar ao 

doente mental a condição de saúde sem 

violência, repressão, segregação, em uma 

compreensão da doença como resultado de 

um rompimento da harmonia entre o ser e o 

meio e não como uma patologia, mas 

considerando o sofrimento mental como 

fruto de experiências do sujeito em relação ao 

ambiente social. Começa a mudança do 

paradigma que antes cuidava e tratava o foco 

da doença à, no momento, tratar o ser 

humano, com proposta de 

desinstitucionalização e desestruturação do 

sistema asilar (DIMENSTEIN; et. al., 2009). A 

resolução não vem de se isolar um ou vários 

fatores conflitantes do contexto, mas sim 

preservar a complexidade da situação 
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psicossocial e analisar suas combinações e 

seus componentes (FILHO & NÓBREGA, 

2004). 

O Isolamento e a falta de assistência aos 

portadores de transtorno mental foram 

despertados pelo movimento nacional na luta 

contra os manicômios no Brasil onde se 

explorou as conduções precárias de trabalho 

oferecidas aos profissionais e os maus-tratos 

aos pacientes de instituições psiquiátricas 

(CARVALHO, M. A. P. et. al, 2013). 

Ainda em 1987, foi inaugurado em São 

Paulo o Centro de Atenção Psicossocial 

considerada como o primeiro serviço público 

aberto para atendimento diário em saúde 

mental no Brasil (SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE, 2014). Essas articulações 

culminaram na assinatura da Lei Federal n° 

10.216, que trata a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais 

(LEAL & ANTONI, 2013).  

Os Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT) foram criados para substituir os leitos 

em hospitais psiquiátricos e oferecer 

condições de vida para este grupo (AMORIM 

& DIMENSTEIN, 2009). Em 1989 surgem os 

núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) e o 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que 

são serviços de atenção diária desvinculados 

do hospital e implementados em várias 

regiões (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 

2014). Instituídos os Centros de Atenção 

Psicossocial em Álcool e outras Drogas (CAPS 

ad) formulam-se outras estratégias para 

reversão do modelo emergencial (GALHARDI, 

C. C.; MATSUKURA, 2018). Os Serviços 

Hospitalares de Referência (SHR) e a Rede de 

Apoio Psicossocial (RAPS) incluem pessoas 

com transtorno mental ou usuários de drogas 

que necessitam de saúde ou apoio 

psicossocial (SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE, 2014). 

Atualmente, o objetivo da Política 

Nacional de Saúde Mental está pautado na 

redução progressiva dos leitos psiquiátricos e 

ampliação e fortalecimento da rede de 

serviços substitutivos que os CAPS oferecem. 

Outras propostas também foram criadas para 

reforçar essa estratégia contemplando a 

inclusão das ações de saúde mental junto à 

atenção primária e a atenção integral aos 

usuários de substâncias psicoativas (LEAL & 

ANTONI, 2013).  

A atenção Psicossocial adotada nesses 

serviços propõe a redefinição de um conceito 

de saúde como fenômeno integral articulado 

por um conjunto de especialidades em 

constante integração e diálogo. Os 

profissionais são como participantes da 

terapêutica instituída e das relações entre 

eles alcançando o objetivo de reabilitação e 

reintegração social aos usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS) (QUINDERÉ & JORGE, 

2010).  

Diante do exposto, este estudo buscou 

apresentar uma revisão da literatura sobre a 

os modelos e práticas institucionalizadas de 

atenção à saúde Psicossocial, visando facilitar 

a compreensão das dimensões que os envolve 

no intuito de viabilizar este contexto para as 

equipes multiprofissionais de saúde, 

contribuindo para elaboração de estratégias 
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que visem melhorar as práticas do sistema 

aos portadores de distúrbio mental, 

contribuírem na questão teórica psicossocial 

à prática terapêutica, e ainda conceituar os 

modelos de estratégia, as novas tendências e 

os tratamentos do sofrimento humano na 

psicologia dentro do Sistema Único de Saúde 

(SUS) para evidenciar e alertar sobre a 

necessidade de elaboração de mais estudos 

nessa temática. 

2. MÉTODO 

Trata-se de um estudo de revisão da 

literatura, do qual se buscou investigar 

estudos empíricos relacionados aos modelos 

e práticas institucionalizadas de atenção à 

saúde psicossocial. Utilizaram-se as Bases de 

Dados da Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); 

Secretaria da Saúde e National Library of 

Medicine (MEDLINE) e ScientificElectronic 

Library Online –(SciELO). 

Para seleção dos artigos, foram utilizados 

os descritores combinando-os o operador 

“Modelos” AND: “Práticas” AND 

“Psicossocial”, “Análise Institucional” AND 

“Centro de Atenção Psicossocial”. 

Quanto à busca dos artigos nas referidas 

fontes de dados, foram utilizadas as 

terminologias em saúde, a partir dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

tendo como finalidade a universalização da 

linguagem atribuindo um padrão para 

indexação de artigos de revista cientifica, 

servindo para busca de assuntos da literatura 

científica nas fontes de informação. 

Foram selecionados manuais da Agência 

Nacional de Saúde (ANS), artigos completos 

publicados em revistas científicas nacionais e 

internacionais, na língua portuguesa, que 

incluíam em seu titulo os descritores: “Saúde 

Mental”, “Centro de Atenção Psicossocial”, 

“Modelo Assistencial em saúde mental”, dos 

quais foram selecionados a partir da 

identificação do assunto, entre os anos de 

2004 a 2019.  

A coleta de dados ocorreu no mês de abril 

de 2019. Inicialmente foram encontrados 15 

artigos. Após a leitura dos artigos foram 

excluídos os não completos, os que não 

tinham em seu titulo os descritores referidos 

acima e documentos de projetos, resultando 

em 12 estudos, contemplando os objetivos 

propostos do estudo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os CAPS são instituições destinadas aos 

pacientes com transtornos psíquicos e tem 

por objetivo estimular sua integração social e 

familiar dando apoio em suas iniciativas, 

proporcionando autonomia, oferecendo 

apoio médico e psicológico (NASCIMENTO, 

SCORSOLINI-COMIN, & PERES, 2013). Além 

dos direitos dos serviços prestados a todo 

indivíduo no âmbito familiar como Equipes 

de Saúde da Família (ESF), Núcleo de Atenção 

a Saúde da Família (NASF) e consultórios na 

rua, o paciente que possui a necessidade de 

serviços de saúde mental, tem o CAPS como a 
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porta de entrada para pacientes com esse 

perfil, uma estratégia do Sistema Único de 

Saúde (SUS) para se tornar referência de um 

lugar com tratamento de usuários com graves 

sofrimentos psíquicos que necessitem de 

cuidado intensivo incluindo transtornos 

relacionados ao uso de álcool e drogas desde 

a criança e adolescente ao idoso 

(NASCIMENTO, SCORSOLINI-COMIN, & 

PERES, 2013). Isso ocorreu dois anos após a 

criação e regulamentação do SUS atendendo 

a uma população definida e oferecendo 

atendimento de cuidados intermediários 

entre o regime ambulatorial e a internação 

hospitalar, em um ou dois turnos de 4 horas 

por equipe Multiprofissional (GALHARDI, C. 

C.; MATSUKURA, 2018). Essa situação 

facilitaria medidas dialógicas nas relações 

terapêuticas entre os atendimentos, com 

ligações intra e inter institucional (FILHO & 

NÓBREGA, 2004).  

Constitui essa equipe multiprofissional: 

médicos, psicólogos, enfermeiros, terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes 

sociais, entre outros (FILHO & NOBREGA, 

2004). Essa intervenção deverá incluir ações 

intersetoriais para que haja a inserção social 

mais rapidamente (NASCIMENTO, 

SCORSOLINI-COMIN, & PERES, 2013). 

Os modelos assistenciais têm sido 

conceituados como combinações técnicas 

utilizadas pela organização dos serviços de 

saúde em determinados espaços e 

populações, incluindo ações sobre o meio 

ambiente, grupos populacionais, 

equipamentos comunitários e usuários de 

diferentes unidades prestadoras de serviço 

de saúde com distinta complexidade, e não 

um modelo rígido a ser seguido, mas também 

levando em consideração as variáveis que 

possam influenciar nas intervenções em 

saúde (GALHARDI, C. C.; MATSUKURA, 2018). 

Esses modelos incluem três dimensões 

que vão além do atendimento a esses 

pacientes: 1) A dimensão gerencial, que 

mostrará quais são os meios de condução do 

processo de organização das ações e serviços; 

2) a dimensão organizativa, que estabelece as 

relações entre os níveis de complexidade; e 3) 

A dimensão técnico-assistencial que 

estabelece as relações entre os sujeitos das 

práticas e tecnologias que operam o processo 

de trabalho em saúde (QUINDERÉ & JORGE, 

2010); (PRADO; SCHINDLER, 2017).  

Os CAPS poderão constituir na seguinte 

modalidade: CAPS I, CAPS II e CAPS III, 

definidos por ordem decrescentes de porte, 

complexidade e abrangência populacional. Os 

CAPS I são unidades exclusivamente para 

municípios com até 80 mil habitantes. O CAPS 

II é exclusivo para municípios com até 200 

mil habitantes e o CAPS III para municípios 

com mais de 200 mil habitantes. Estes 

destinam os atendimentos para maiores de 

18 anos, sendo que o II com funcionamento 

diário e o III com atendimento diurno e 

noturno durante 7 dias por semana. O CAPS II 

foi subdividido em CAPS i II, que destinam o 

atendimento diário a crianças e adolescentes, 

e CAPS ad II e III, destinado a usuários de 

álcool e outras drogas (SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, 2014). Estes são os 

mais representativos do serviço, 

subdividindo o grupo em regime de 
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tratamento intensivo, semi-intensivo e não 

intensivo. Seguem com a construção das 

Unidades de acolhimento em conformidades 

com a rede de atenção Psicossocial. Desta 

forma, essas redes são entendidas como uma 

dinâmica de colaboração entre usuários e 

profissionais, usuários e comunidade, no 

contexto das políticas públicas do não 

abandono ao usuário e desconstrução do 

modelo Flexineriano de saúde mental. Isso se 

dá também a um fator cultural, territorial e ao 

estilo de gestão que ainda prevê o usuário 

com transtornos mentais e portadores de 

sofrimento humano com “doença dos 

nervos”, uma expressão que contradiz a 

nasografia da tradicional psiquiatria (FILHO 

& NÓBREGA, 2004). 

O CAPS também assume parte na 

responsabilidade de administração e 

centralidade dos atendimentos no território. 

Capacita e supervisiona as equipes e 

contribui na elaboração de programas nessa 

área. Deve-se ressaltar também que o serviço 

de urgência e emergência incluem esses tipos 

de usuários conforme sua necessidade. 

No SUS foi instituído no ano de 2005 um 

serviço de atenção específica com a 

implantação dos Centros de Atenção 

Psicossocial em Álcool e outras Drogas (CAPS 

ad), dispositivos substituitivos dos 

manicômios, tornando estratégicos para a 

reversão do modelo hospitalar de tratamento 

e dependência química. São serviços 

normatizados que visam a formulação de 

uma política sobre o assunto, baseada numa 

concepção terapêutica psicossocial 

(GALHARDI, C. C.; MATSUKURA, 2018). Em 

casos graves envolvendo Álcool e drogas, os 

casos graves de abstinência e intoxicação 

deverão ser encaminhados às emergências 

clínicas dos hospitais gerais ou para as 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 

(NASCIMENTO, SCORSOLINI-COMIN, & 

PERES, 2013).  

Outra rede de atenção Psicossocial é a 

Atenção Residencial de caráter transitório: 

Unidade de acolhimento e comunidades 

terapêuticas. Os Serviços de Residência 

Terapêutica (SRT) forma criados em uma 

demanda de substituição dos leitos em 

hospitais psiquiátricos no intuito de oferecer 

condições de vida para os usuários com 

histórias longas de internações psiquiátricas, 

moradores de rua e egressos de instituições 

penais e manicômios judiciários. Pessoas que 

possuem vínculos familiares e sociais 

comprometidos ou inexistentes são 

destinados a esses serviços. É um convite ao 

indivíduo a fazê-lo pensar na sua clínica como 

política ou vice-versa, fazendo-o emergir suas 

potencialidades críticas da clínica em saúde 

mental (AMORIM & DIMENSTEIN, 2009). Os 

SRTs são baseados na estratégia de 

acompanhamento terapêutico nas clinicas 

das psicoses segundo referenciais 

psicanalíticos e são vinculadas a um serviço 

de referência como local de tratamento para 

seus moradores, podendo ser mesmo o CAPS, 

um serviço ambulatorial especializado em 

saúde mental ou uma equipe de saúde da 

família (ESF) com apoio matricial em saúde 

mental (DIMENSTEIN; et. al., 2009); 

(AMORIN; DIMENSTEIN, 2009). Existe 

também, em atuação conjunta com os SHR a 
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desinstituicionalização de pacientes 

internados a longo tempo, juntamente com o 

programa “de volta para casa” e “geração de 

renda e economia solidária” (SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, 2013). 

A atenção hospitalar em hospitais gerais 

incluem também os Serviços Hospitalares de 

Referência (SHR) que dão atenção a pessoas 

com sofrimento ou transtornos mentais 

incluindo aquelas com necessidades de saúde 

decorrentes do uso de Álcool e outras drogas 

(SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 2014). 

São consideradas tipos de internações 

psiquiátricas tipo: voluntária (com o 

consentimento do usuário), involuntária (não 

se necessita do consentimento do usuário, 

mas de terceiros) e compulsória 

(determinada pela justiça) (NASCIMENTO, 

SCORSOLINI-COMIN, & PERES, 2013).  

Há ainda serviços que fazem parte de uma 

complementação na Atenção Psicossocial: 

Saúde Indígena, População Carcerária e o 

Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico (HCTP). Estes também fazem 

parte de um objeto de reinserção social. Mas 

muitos deles, como as instituições prisionais, 

encontram-se indivíduos desenraizados, sem 

trabalho, sem família e com estado emocional 

fragilizado (ROSA & NUNES, 2014). 

Todos estes fazem parte de uma Rede de 

Apoio Psicossocial para Pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental (RAPS), 

incluindo pessoas com necessidades 

decorrentes do uso do crack, álcool e outras 

drogas, no âmbito SUS (SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, 2014). 

4. CONCLUSÃO 

As políticas de saúde para os usuários que 

necessitem de apoio psicossocial são ações 

que protegem e beneficiam este tipo de 

indivíduo como um todo, visando a 

reintegração mais rápida à sociedade e sua 

melhora na produtividade num foco 

individual e coletivo, dentro de sua família e 

comunidade, dando apoio e assistência para 

qualquer uma de suas situações e faixa-etária. 

Porém, percebem-se fissuras entre a teoria e 

prática, quando se observa um sistema que 

ainda enfrenta dificuldades no cumprimento 

de sua própria estrutura e desafios de seus 

colaboradores em exercerem o que se sugere.   

Faz-se necessário que haja ainda uma 

mudança de mente desde os profissionais que 

colaboram com o sistema aos próprios 

usuários e familiares e, até mesmo, os 

gestores responsáveis pelo sistema, gerando 

a mudança de institucionalização desses 

indivíduos de um grupo específico visando 

seu retorno à vida social e de trabalho, 

reduzindo o sistema asilar.   

Porém, é possível que usando de 

estratégias e inovações, mudando a 

mentalidade para algo mais abrangente, haja 

um alcance à proposta inicial dos princípios 

do SUS de universalidade, integridade e 

equidade 
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Conclui-se que estaria havendo, em 

muitos casos, um deslocamento entre a 

teorização proposta e a prática instituída no 

SUS. Recomenda-se que, nas práticas 

profissionais e nas políticas públicas, sejam 

tomadas decisões e medidas concretas que 

superem a situação atual melhorando e 

qualificando os atendimentos em saúde 

mental. 
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RESUMO: Devido a pandemia e suas ações preventivas como o isolamento e distanciamento social a 

APAE de Niterói, visando manter o auxílio aos usuários, foi adotado o uso das TICs. O estudo é um 

relato de experiência com abordagem qualitativa, descritiva e contextualizada, frente a observação e 

relato dos terapeutas da instituição diante da nova práxis. Foram adotadas novas medidas de 

atendimento, como o teleatendimento e telemonitoramento através de WhatsApp, e chamadas de 

vídeo, foram enviadas pela equipe terapêutica e equipe pedagógica, vídeo aulas, informações e 

orientações. Essa dinâmica nos levou a refletir numa conexão com a neurociência e a plasticidade. 

Onde a flexibilidade cognitiva, que nos capacita a pensar de forma criativa e nos adaptarmos a 

situações novas e instáveis. Frente ao “novo fazer”, utilizamos a ferramenta da tecnologia como 

instrumento de interação e comunicação, agregando valor, bem como a oferta de oportunidades 

significativas de construção para ambos, profissionais e usuários. 

PALAVRAS-CHAVE: Flexibilidade Cognitiva. Neurociências. Pandemia. TICs. Vygotsky. 

RESUMEN: Debido a la pandemia y sus acciones preventivas como el aislamiento y la distancia social, 

APAE en Niterói, con el fin de mantener la asistencia a los usuarios, se adoptó el uso de las TIC. El 

estudio es un relato de experiencia con un enfoque cualitativo, descriptivo y contextualizado, en vista 

de la observación y el relato de los terapeutas de la institución sobre la nueva praxis. Se adoptaron 

nuevas medidas de servicio, como teleservicio y telemonitorización vía WhatsApp, y se enviaron 

videollamadas por parte del equipo terapéutico y el equipo pedagógico, videoclases, información y 

orientación. Esta dinámica nos llevó a reflexionar sobre una conexión con la neurociencia y la 

plasticidad. Donde la flexibilidad cognitiva, que nos permite pensar de forma creativa y adaptarnos a 

situaciones nuevas e inestables. Frente a la “nueva forma de hacer las cosas”, utilizamos la 

herramienta tecnológica como un instrumento de interacción y comunicación, agregando valor, además 

de ofrecer importantes oportunidades constructivas tanto para profesionales como para usuarios. 

PALABRAS CLAVES: Flexibilidad cognitiva. Neurociencias. Pandemia. TICs. Vygotsky..
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1. INTRODUCÃO 

Devido a pandemia do novo coronavírus, 

iniciada no Brasil em março de 2020, e 

bombardeados por uma gama de 

informações acerca da contaminação pelo 

novo coronavírus Covid-19. Medidas para 

prevenir a transmissibilidade do vírus foram 

adotadas, sendo recomendado, entre outras 

condutas, o isolamento e distanciamento 

social. Impactados, e com muitas incertezas, 

foi necessário adequar novos modos de viver. 

Suspensão das aulas nas escolas, 

universidades e cursos, suspensão de 

competições esportivas, suspensão dos 

atendimentos terapêuticos nas instituições, 

trabalho remoto (home office). Foram sendo 

desenhadas várias idéias com o objetivo de 

suprir a demanda de um “novo fazer”, em 

todas as áreas de conhecimento. Não foi 

diferente na APAE de Niterói que 

protagonizada por assistidos, familiares, 

terapeutas, serviço social e núcleo 

pedagógico, promoveu, refletiu e avaliou 

estratégias de atuação frente à necessidade 

de possibilitar o atendimento remoto, frente 

à ruptura momentânea da aproximação 

social, a fim de garantir o bem-estar 

biopsicossocial dos assistidos e seus 

familiares. Assim, foram privilegiadas as 

tecnologias da informação e comunicação.  

Frente ao “novo fazer” a equipe foi 

atravessada por um intenso desafio 

institucional e profissional. Inúmeras reações 

emergiram no cotidiano da população, como 

medo, insegurança, inquietação. Por se tratar 

de um processo a ser construído. Muitas 

dúvidas surgiram ao longo desse processo. 

Como atender? Como o atendimento será 

recebido? Qual recurso utilizar? Quais 

obstáculos à enfrentar? Será eficiente? Será 

suficiente? Quais? Qual? Como será? Foram 

palavras que iniciaram nossos discursos por 

um longo período. 

Apostando na possibilidade, investindo 

nas potencialidades de terapeutas, usuários e 

familiares, esse “novo fazer” foi tomando 

forma em todos os campos de atuação da 

instituição, onde estratégias foram 

adequadas para que houvesse a concretude 

do trabalho e adaptação por parte da equipe 

de terapeutas e professores, além de 

aceitação, adaptação e participação dos 

usuários. 

A situação incomum provocada pela 

pandemia do novo coronavírus fez repensar 

em uma nova forma de conduzir o nosso 

trabalho, frente à necessidade de 

distanciamento/ isolamento social imposta 

pelas autoridades sanitárias e 

governamentais para evitar a disseminação 

do vírus. 

Com os atendimentos suspensos em 

virtude de decretos municipais para conter a 

pandemia do novo coronavírus, a Apae 

(Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) buscou manter o auxílio aos 

usuários, para oferecer suporte e 

atendimento aos pacientes e orientações aos 

responsáveis. 

Conselhos de classe publicam Normativas 

em seus Códigos de Ética, para que seus 

profissionais pudessem dar conta de seus 
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atendimentos no cenário que se apresentava. 

As instituições se organizaram para que 

terapeutas, serviço social e pedagogia 

retomassem seus atendimentos na 

modalidade remota, por videochamada. As 

famílias se inquietaram devido à 

excepcionalidade do momento. Os usuários 

experimentaram o que julgavam ser 

“abandono”. 

O trabalho realizado na APAE de Niterói 

precisou passar por modificação para se 

adequar a essa nova realidade enfrentada 

pelos profissionais e usuários da Instituição, 

sendo adotadas novas medidas de 

atendimento, como o teleatendimento 

(através de chamada de vídeo) e 

telemonitoramento (através de chamada 

telefônica). Também, enfrentamos alguns 

contratempos, pois nem todos os usuários 

têm acesso aos meios digitais, dificultando 

um pouco o acesso a essas famílias.  

O enfrentamento da nova realidade 

provocou reflexões em busca de soluções e 

adaptações. Toda essa dinâmica de repensar 

um novo fazer nos remete a teoria da 

flexibilidade cognitiva, que se refere à 

capacidade do indivíduo em reestruturar o 

conhecimento construído para resolver uma 

situação/problema com a qual ele se depara, 

em função da capacidade de constituir 

esquemas, tomando partida da rigidez até a 

flexibilidade (Silva, Leão e Souza, 2015). Os 

autores da teoria defendem que o 

conhecimento a ser utilizado em diferentes 

situações necessita ser ensinado de 

diferentes maneiras (Spiro, Vispoel, Schmitz, 

Samarapungavan, & Boerger, 1987).  

O presente artigo tem como objetivo 

refletir sobre o relato de experiência da 

APAE, de sua adaptação ao “novo fazer”, com 

emprego de ferramentas virtuais, frente ao 

desafio do distanciamento social imposto 

pela pandemia do COVID 19. 

2. MÉTODO: 

O presente artigo se refere a um relato de 

experiência sobre o “novo fazer” adotado pela 

APAE de Niterói para dar continuidade a 

prestação da assistência aos seus usuários. O 

estudo apresentou uma abordagem 

qualitativa, descritiva e contextualizada, à 

partir da observação e relato do corpo técnico 

da APAE, diante das adequações para uma 

nova práxis, com emprego de recursos da 

tecnologia virtual, adotadas em razão do 

distanciamento social provocado pela 

pandemia do Covid 19. 

3. RESULTADO OU DISCUSSÃO: 

O trabalho realizado na APAE de Niterói 

precisou passar por modificação para se 

adequar a essa nova realidade enfrentada 

pelos profissionais e usuários da Instituição, 

sendo adotadas novas medidas de 

atendimento, como o teleatendimento 

(através de chamada de vídeo) e 

telemonitoramento (através de chamada 

telefônica). Também, enfrentamos alguns 

contratempos, pois nem todos os assistidos 

têm acesso aos meios digitais, dificultando 

um pouco o acesso a essas famílias.  
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A preparação de atividades 

complementares foi realizada pela equipe de 

educação para manter o vínculo da 

instituição com as crianças e dar 

continuidade aos serviços prestados pela 

APAE.  

Por meio de WhatsApp, e chamadas de 

vídeo foram enviadas pela equipe terapêutica 

(psicopedagoga e psicóloga) e equipe 

pedagógica (pedagoga, professores e 

monitores) vídeo aulas, informações e 

orientações.  

Os professores, usuários e terapeutas da 

APAE de Niterói precisaram se adaptar a uma 

nova realidade e metodologia de ensino, 

inserindo a ferramenta tecnológica no dia a 

dia durante o isolamento social, garantindo o 

aprendizado dos usuários e fazendo com que 

mantivessem o interesse e a motivação pelo 

conteúdo pedagógico apresentado.  

A plataforma de atividades on-line veio 

para ajudar a desenvolver as necessidades de 

cada usuário, garantindo uma proposta de 

trabalho mais dinâmica, onde o aluno 

conseguisse desenvolver várias atividades 

através de um grupo pedagógico criado com 

81 alunos e responsáveis, onde pudessem 

trocar experiências e manter o mesmo 

atendimento que era desenvolvido 

presencialmente antes da pandemia.  

Uma vez na semana, os usuários tiveram 

atividades online com professores de música, 

artesanato e educação física, atividades essas 

que objetivaram a saúde física e mental 

durante esse período tão difícil de 

isolamento. 

Com isso, os professores tiveram que 

aumentar a dedicação, incluindo mais horas 

de planejamento e elaborando junto com a 

coordenadora pedagógica da instituição um 

caderno de atividades que era enviado 

semanalmente com conteúdo programático, 

dando continuidade ao trabalhado 

pedagógico que era desenvolvido 

presencialmente antes da pandemia. 

As atividades desse caderno puderam ser 

realizadas sem a necessidade de impressão o 

que facilitou o acesso a realização por todos, 

sem exceção.  

Essa troca de conhecimento, mesmo 

acontecendo virtualmente, foi uma 

experiência muito importante, onde se 

constatou que era preciso modificar, criar e 

conhecer a realidade vivida de cada aluno 

dentro do contexto social no qual estão 

inseridos.  

O maior desafio da equipe educacional foi 

adequar os conteúdos, as aulas e as 

atividades que eram desenvolvidas 

presencialmente para outro modelo virtual, 

porém rapidamente conseguimos adequar, 

realizando através de vídeos aula, áudios e 

chamadas de vídeos em tempo real quando 

necessário um suporte diferenciado. 

A participação e parceria dos 

responsáveis assim como no método 

presencial foi fundamental, pois sem o 

envolvimento da família, usuários e 

profissionais a proposta pedagógica ficaria 

inviável a realização de um trabalho tão 

eficiente. 
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A união do grupo pedagógico em parceria 

com a coordenação pedagógica, professor de 

educação física, professor de música, maestro 

da banda marcial, terapeuta ocupacional, 

monitores de oficinas pedagógicas, 

psicopedagoga e coordenadora pedagógica, 

trocando experiências, elaborando 

estratégias e desenvolvendo ideias buscando 

sempre a ludicidade, foi o ponto crucial para 

se alcançar todo o objetivo proposto, 

adequando a realidade ao novo normal. 

O atendimento psicopedagógico 

caminhando junto com o trabalho das 

professoras e pedagoga, através de chamadas 

de vídeos, orientando as dificuldades na área 

de aprendizagem e diretamente através de 

vídeos educativos com jogos, brincadeiras, 

elaboração de rotinas e dinâmicas facilitando 

o ensino/aprendizagem durante a pandemia, 

complementando de forma positiva todo o 

trabalho educacional realizado pela 

instituição. A maioria dos usuários 

demonstrou muita satisfação ao realizar as 

chamadas, demonstrando satisfação e bem 

adaptados a nova modalidade, esperando 

ansiosos para semana seguinte, já que os 

atendimentos psicopedagógicos foram 

realizados uma vez por semana. 

O atendimento terapêutico através do 

teleatendimento proporcionou ao 

profissional estar mais próximo do usuário, 

mesmo que de forma virtual, interferindo 

mais diretamente nas necessidades reais 

enfrentadas por eles no seu dia a dia. 

Um fator que contribuiu para a qualidade 

do teleatendimento foi a dedicação dos 

responsáveis, que demonstraram empenho e 

comprometimento ao atuarem junto aos 

profissionais. A interação da família foi de 

extrema importância para a concretização 

deste trabalho, visto que, na maioria das 

vezes, foi necessário, que os responsáveis 

participassem de forma direta na execução 

das condutas terapêuticas e pedagógicas, 

desempenhando papel fundamental nos 

resultados obtidos. Além disso, observamos 

que entre os principais benefícios dessa 

modalidade de atendimento, foi uma maior 

interação com a família. O atendimento à 

distância se mostrou fundamental para 

garantir, no momento de isolamento social, a 

continuidade do programa estabelecido 

anteriormente e, assim, contribuiu para o 

progresso do tratamento.  

O teleatendimento trouxe um novo 

desafio para os profissionais, que precisaram 

se adaptar rapidamente às plataformas on-

line, como Zoom (empregadas para as 

reuniões de equipe) e as chamadas de 

WhatsApp (utilizadas para os atendimentos 

remotos). 

Segundo Caetano (2020), evidências têm 

mostrado que o uso da telessaúde (um 

teleatendimento na área de saúde) pode 

trazer benefícios, como a redução de tempo 

de atendimento, dos custos de deslocamento 

de pacientes e profissionais de saúde e 

melhorias na qualidade assistencial, ao 

possibilitar o acesso à especialistas por 

profissionais de saúde não especializados de 

áreas remotas 
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Esse novo formato de trabalho cria uma 

nova oportunidade de aprendizado, tanto 

para o profissional, quanto para o usuário e 

seu familiar. 

Segundo Fonseca (2009), o ser humano, 

como ser aprendente, acaba por se 

transformar no produto das interações 

interiores e exteriores que realiza com os 

outros seres humanos, ou seja, com a 

sociedade no seu todo.  

Toda a dinâmica apresentada nos levou a 

refletir no presente artigo, numa conexão 

com a neurociência e a plasticidade. Onde a 

flexibilidade cognitiva, que nos capacita a 

pensar de forma criativa e nos adaptarmos a 

situações novas e instáveis. 

Um autor que revolucionou não somente 

a psicologia, mas a pesquisa sobre o cérebro 

e a mente humana foi Vygotsky. Com uma 

visão além do que seu tempo foi um profeta 

anunciando um novo tempo para a 

compreensão de como acontece a 

aprendizagem, como o ser humano adquire 

conhecimento. Contestou as teorias 

comportamentalistas e propôs que o sistema 

nervoso humano é funcionalmente dinâmico 

em respostas a exposição a estímulo do 

ambiente. Utilizou os conceitos de 

Neuroplasticidade, a reorganização neuronal 

numa versão da neurociência dos tempos 

atuais. (OLIVEIRA, 2011). 

Com a crença nas possibilidades do 

sujeito, Vygotsky deixa transparecer sua 

crença na plasticidade, na capacidade de 

transformação, adaptação objetivando a 

superação de impedimentos. Onde coloca a 

inteligência como um processo dinâmico e 

em constante evolução. Criando outras 

possibilidades de significar o mundo. 

(BARBOSA, 2013) 

Desse ponto de partida, diante da 

necessidade de um “novo fazer” com o 

emprego da tecnologia, chegamos ao 

teleatendimento, ao telemonitoramento. 

Importante destacar que o uso de tecnologias 

provoca conflitos, dúvidas e insegurança, 

imprevistos e muitos desafios. À medida que 

os atendimentos foram se consolidando a 

tensão foi diminuindo gradativamente, ainda 

em processo de superação total. Diante do 

novo, impactadas com a imposição do 

contexto atual, tendo que transformar o 

nosso fazer cotidiano em “novo fazer”. 

Portanto a necessidade do trabalho 

remoto imposta pela pandemia do novo 

coronavírus revelou desafios ao nosso “novo 

fazer”. Foi preciso a adaptação dos 

atendimentos mediados pela tecnologia. 

Tanto do fazer pedagógico, quanto do fazer 

terapêutico. Para tal, as equipes 

consideraram a clareza dos objetivos, das 

necessidades do contexto, dos desafios, 

possibilidades e limitações para elencar 

métodos e recursos que seriam utilizados 

nesse “novo fazer”. 

Esse trabalho remoto é corroborada pela 

autora Sonoda (2020, p.2) nos atendimentos 

psicológicos: 

A prestação de serviços psicológicos 

realizados por meios de tecnologias da 

informação e da comunicação 

(atendimentos on line), regulamentada 
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pelo Conselho Federal de Psicologia 

desde 2018, parece que veio mesmo para 

ficar. 

Em nosso contexto profissional, estamos 

implicados em (re) pensarmos nossa prática 

constantemente, no contexto atual se faz 

urgente a partir do que precisamos ajustar, 

modificar, retirar, adaptar, experimentar, 

impulsionar, executar e aprender com o 

“novo fazer”. Onde a dificuldade se converte 

em ponto de partida. 

Marques e Coelho (2020) afirmam que 

todos os meios de comunicação digital são 

ferramentas importantes no decurso da 

pandemia. 

Sendo assim, podemos dizer que o 

desenvolvimento histórico, ocorre do social 

para o individual, pautado no campo das 

interrelações, como na Teoria Interacionista 

postulada por Vygotsky. 

4. CONCLUSÃO 

Concluímos que nossas práticas 

evidenciam novas reflexões e vice versa. 

Frente ao “novo fazer”, utilizamos a 

ferramenta da tecnologia como instrumento 

de interação e comunicação, agregando valor 

bem como a oferta de oportunidades 

significativas de construção para ambos, 

profissionais e usuários. É um movimento 

contínuo, que não se esgota, pois impulsiona 

a interação, cooperação, comunicação e 

motivação, potencializa e diversifica as 

relações por intermédio de circunstâncias 

que darão novo significado ao processo da 

estimulação cognitiva, que têm como 

destaque a plasticidade, que ordenará a 

dinâmica da internalização e externalização 

destes novos sistemas simbólicos. 
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RESUMO: A neuralgia do Trigêmeo é a mais conhecida e debilitante forma de neuralgia facial e uma 
das dores mais severas de que se tem conhecimento. Também conhecida como doença de 
Fortherghill, Tic Doloroso Facial ou Prosopalgia Dolorosa é caracterizada uma forte dor descrita como 
“latejante”, “queimação” ou “choque elétrico” paroxístico e de curta duração, desde alguns segundos 
até minutos, com severidade e frequência bastante variáveis, essa dor lancinante é sentida dentro da 
distribuição de uma ou mais divisões do nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade da face. O 
nervo trigêmeo classificado como o V par craniano é o principal nervo sensitivo da cabeça e também 
inerva a musculatura da mandíbula. Diante do quadro sintomatológico intenso do indivíduo com 
neuralgia do trigêmeo, evidencia-se a importância de um diagnóstico e tratamento adequados para 
melhora da qualidade de vida do mesmo, assim sendo, mostra-se de grande importância uma revisão 
atualizada sobre os tratamentos farmacológicos da neuralgia trigeminal.Este trabalho tem por objetivo 
realizar uma revisão bibliográfica sobre os tratamentos da nevralgia do trigêmeo, dando um enfoque 
nos diversos fármacos testados no tratamento desta doença. 

PALAVRAS-CHAVE: Neuralgia do trigêmeo, dor, tratamentos farmacológico da neuralgia do trigêmeo. 

RESUMEN: La neuralgia del Trigemeo es la más conocida y debilitante forma de neuralgia facial y uno 
de los Dolores más severos de que se tiene conocimiento. También conocida como enfermedad de 
Fortherghill, Tic Doloroso Facial o Prosopalgia Dolorosa se caracteriza un fuerte dolor descrito como 
"golpeante", "quema" o "choque eléctrico" paroxístico y de corta duración, desde algunos segundos 
hasta minutos, con severidad y frecuencia muy variables, este dolor lancinante se siente dentro de la 
distribución de una o más divisiones del nervio trigémino, responsable de la sensibilidad de la cara. El 
nervio trigémino és clasificado como el V par cranial y és el principal nervio sensitivo de la cabeza y 
también inerva la musculatura de la mandíbula. Ante el cuadro sintomatológico intense del individuo 
con neuralgia del trigémino, se evidencia la importancia de un diagnóstico y tratamiento adecuado para 
mejorar la calidad de vida del mismo, así que se muestra de gran importancia una revision actualizada 
sobre los tratamientos farmacológicos de la neuralgia del trigémino. Este trabajo tiene por objective 
realizar una revision bibliográfica sobre los tratamientos de la neuralgia del trigémino, dando un 
enfoque en los diversos fármacos probados en el tratamiento de esta enfermedad. 

PALABRAS CLAVES: Neuralgia del trigémino, dolor, tratamientos farmacológicos de la neuralgia del 
trigémino.
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1. INTRODUCÃO 

A Neuralgia do Trigêmeo (NT) é a mais 

conhecida e debilitante forma de neuralgia 

facial e uma das dores mais severas de que se 

tem conhecimento (SUBASHREE, 2013). 

Também conhecida como doença de 

Fortherghill, Tic Doloroso Facial ou 

Prosopalgia Dolorosa é caracterizada uma 

forte dor descrita como “latejante”, 

“queimação” ou “choque elétrico” paroxística 

e de curta duração, desde alguns segundos 

até minutos, com severidade e frequência 

bastante variáveis (CAMPOS, 2005), essa dor 

lancinante é sentida dentro da distribuição de 

uma ou mais divisões do nervo trigêmeo, 

responsável pela sensibilidade da face. A dor 

ainda é descrita como se fosse a sensação de 

um fio elétrico desencapado encostando-se à 

face (RHOTON JR. AL. 1996.). O nervo 

trigêmeo classificado como o V par craniano 

é o principal nervo sensitivo da cabeça e 

também inerva a musculatura da mandíbula. 

Possui fibras aferentes e eferentes e se 

subdivide em três ramos os quais em ordem 

descendente são respectivamente: Nervo 

oftálmico (V1), Nervo maxilar (V2) e Nervo 

mandibular (V3). 

Cada ataque de dor dura apenas poucos 

segundos, mas a dor pode ser tão repetitiva 

num curto intervalo de tempo de tal forma 

que cada ataque novo pode se confundir com 

o antecedente, dando às vezes a sensação de 

dor contínua no paciente. Frequentemente 

esta dor também é acompanhada de leves 

espasmos faciais, ou tic, e por este motivo 

também é conhecida como tic douloureux, 

que em francês significa tic doloroso 

(WUILKNER, 2005).  

A neuralgia do trigêmeo geralmente 

possui origem idiopática, mas pode ser 

secundária à calcificação da dura-máter ao 

nível do orifício de entrada do Cavo do 

Gânglio Trigeminal, além de compressão do 

nervo trigêmeo por vasodilatação, ou ainda 

pela presença de processos expansivos extras 

ou intracranianos (tumores), afecções 

viróticas, inflamatórias, infecciosas e 

desmielinizantes, como a esclerose múltipla 

que é a causa mais frequentemente associada 

à doença, surgindo em 1 a 5% dos 

casos(OLIVEIRAetAL, 2009). 

O diagnóstico da neuralgia do trigêmeo é 

complexo e inclui doenças cuja origem 

primária não está sediada na face. 

Fundamenta-se na história, no modo de 

apresentação, caráter, localização, padrão, 

fatores de melhora e piora e os sinais e 

sintomas associados, relatados num exame 

clínico minucioso. (QUESADA, 2005). 

O objetivo desta revisão foi apresentar a 

eficácia, segurança e tolerabilidade dos 

diversos tratamentos farmacológicos 

descritos na literatura atual em pacientes 

com neuralgia do trigêmeo. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma Revisão Bibliográfica, 

definida como uma busca em materiais já 

elaborados como livros, revistas, publicações, 

e tem por finalidade proporcionar o acesso as 

informações já existentes sobre determinado 
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tema, colaborando com aperfeiçoamento de 

conteúdo e ideias sobre o tema proposto (GIL, 

2007). 

Tal pesquisa, direciona prioritariamente 

a artigos científicos publicados nas bases de 

dados: Scielo.Org, PubMed e Google 

Acadêmico, do qual foram utilizados os 

seguintes descritores: neuralgia do trigêmeo, 

tratamentos farmacológico da neuralgia do 

trigêmeo. Para seleção dos estudos, foram 

obedecidas as seguintes etapas: 

 Avaliação dos títulos; 

 Avaliação dos resumos; 

 Leitura do texto completo. 

 Foram utilizados os seguintes critérios:  

 Artigos publicados em português, inglês 

e espanhol; 

 Resumos disponíveis nas bases de dados 

escolhidas; 

 Disponibilidade dos mesmos na íntegra 

e que retratassem a problemática do 

assunto; 

 Preferência a artigos recentes. 

3. APRESENTAÇÃO E REVISÃO DA 

LITERATURA 

3.1.ANATOMIA DO NERVO 

TRIGÊMEO 

O nervo trigêmeo quinto par craneano, é 

o mais volumoso dos nervos craneanos. 

Deriado do primeiro arco braqueal ou arco 

mandibular (KERAVEL SINDOU, 1980). Um 

nervo misto, sendo o componente sensitivo 

consideravelmente maior, por sua vez, possui 

uma raiz sensitiva e uma raiz motora. A raiz 

sensitiva é formada por prolongamentos 

centrais dos neurônios sensitivos, localizados 

no gânglio trigeminal, o qual também 

chamado semilunar ou gânglio de Gâsser, 

localizado sobre o ápice da porção petrosa do 

osso temporal na fossa média. (DANGELO E 

FATTINI, 1998, MACHADO 2004). 

Está situado em uma dobra da dura-máter 

que forma uma invaginação ao redor dos 2/3 

posteriores do gânglio, que é chamado de 

cavum de Meckel, ou cavo do trigêmeo. O 

gânglio é delimitado medialmente pelo seio 

venoso cavernoso e nervos óptico e troclear, 

superiormente pela superfície inferior do 

lobo temporal e posteriormente pelo tronco 

cerebral, onde as aferências nervosas do 

trigêmeo convergem para o complexo 

nuclear do trigêmeo, dentro da coluna 

aferente somática que é responsável pela 

sensibilidade somática geral da cabeça. 

(DANGELO E FATTINI, 1998, MACHADO 

2004). 
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Os prolongamentos periféricos dos 

neurônios sensitivos do gânglio gasseriano 

formam distalmente ao gânglio os três ramos 

ou divisões do trigêmeo: a divisão oftálmica 

(V1) que penetra na órbita pela fissura orbital 

superior e recebe inervações aferentes 

sensoriais da região frontal e parte da região 

nasal, além de responder pelo reflexo córneo 

palpebral. A divisão maxilar (V2) deixa a 

fossa média via forame redondo, cruza a fossa 

pterigopalatina e entra na órbita pela fissura 

orbital inferior, essa divisão recebe 

aferências nervosas da região maxilar 

(DANGELO E FATTINI, 1998, MACHADO 

2004).   

Finalmente, a divisão mandibular (V3) 

que deixa a fossa média via forame oval e 

responde pela inervação da região 

homônima. Este ramo ainda subdivide-se em 

ramo lingual que caminha entre os músculos 

pterigóideo medial e lateral para inervar os 

2/3 anteriores da língua, a parte lingual da 

gengiva inferior e mucosa do assoalho bucal, 

e ramo alveolar inferior responsável pelo 

restante 5, 6.  

Essas divisões respondem pela 

sensibilidade somática geral de grande parte 

da cabeça (Figura 1), através de fibras que se 

classificam como aferentes somáticas gerais. 

Estas fibras conduzem impulsos 

exteroceptivos e proprioceptivos. Os 

impulsos exteroceptivos (temperatura, dor, 

pressão e tato) originam-se: da pele da face e 

da fronte; da conjuntiva ocular; da parte 

ectodérmica da mucosa da cavidade bucal, 

nariz seios paranasais; dos dentes; dos 2/3 

anteriores da língua; da maior parte da dura-

máter craniana. 

Figura 1. Desenho esquemático 

mostrando a inervação sensitiva da face 

conforme dermátomos do nervo 

trigêmeo e seus respectivos ramos 

 

FONTE: Netter7 

3.2.ETIOLOGIA E PATOGÊNESE 

Conforme Leal (2015), a neuralgia do 

trigêmeo possui uma incidência anual de 4,5 

por 100.000 habitantes, segundo as 

estatísticas americanas. É caracterizada por 

episódios recorrentes de dor intensa e 

lancinante localizadas em pequenas áreas da 

face, comumente em pacientes com mais de 

50 anos. O ataque de dor, usualmente, tem 

duração de apenas alguns segundos, mas 

pode recorrer varias vezes em um curto 

período de tempo. A dor é comumente, mas 

não sempre, precipitada por um estimulo 

sensorial leve de regiões conhecidas como 

zonas de gatilho, que podem estar localizadas 

em qualquer região de território sensitivo do 

nervo trigêmeo afetado.  
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Os estímulos desencadeantes típicos 

incluem o tocar do vento, mastigar, deglutir, 

lavar-se, barbear-se, e aplicar maquiagem. A 

neuralgia tende a ocorrer em surtos, em 

períodos de semanas ou meses ou até anos. 

Com o tempo, no entanto, os ataques 

normalmente se tornam frequentes e a dor 

mais sustentada (FROMM, 1989). 

A principal hipótese etiológica da 

neuralgia essencial do trigêmeo é a 

compressão vascular sobre a raiz sensitiva na 

parte proximal (zona de entrada). A 

proximidade relativa da parte sensitiva do 

nervo trigêmeo com artéria cerebelar 

superior foi primeiramente descrita por 

Dandy. Investigações adicionais por Janetta 

identificaram um segmento transicional na 

parte proximal (zona de entrada) da raiz do 

trigêmeo, entre a mielina central e periférica. 

Acreditou-se que este segmento de 5-10 mm 

do nervo seria particularmente susceptível a 

irritação mecânica causada pela 

irregularidade na mielinização. 

(CAMPBELL2004, KHOROMI S, TOTAH A. 

EMEDICINE, 2004, LENAERTS 2004, HUFF JS. 

2004, APFELBAUM 2002). 

Estudos microanatômicos do V par 

craniano têm demonstrado desorganização 

na bainha de mielina, com ambos 

hipermielinização focal e desmielinização, 

seja esta primária como na esclerose 

múltipla, ou secundária a uma compressão 

vascular. Esta desmielinização poderia ser, 

segundo os autores, o substrato patológico da 

maioria, mas não todas, formas de neuralgia 

do trigêmeo Estas anormalidades anatômicas 

puderam permitir disfoniaaxo-axônio e dar 

um alicerce para a explanação de muitas das 

características da neuralgia do trigêmeo. A 

espontaneidade e/ou o excesso de disparos 

do potencial de ação tem sido proposto como 

o mecanismo na geração de impulso da dor, 

mas falha no mecanismo inibitório central 

também pode estar envolvido. (LOVE , 

GRADIDGE , COAKHAM, 2001).  

Há um fato que tem sido amplamente 

ignorado nas atuais discussões sobre a 

etiologia da neuralgia do trigêmeo: a 

presença crônica do vírus do herpes simples 

tipo 1 (HSV-1) e seu genoma nos núcleos de 

numerosas células neuronais. Segundo esta 

hipótese, a neuralgia do trigêmeo teria como 

causa base uma patologia de canal iônico 

decorrente da ativação do genoma do herpes 

vírus tipo 1, latente desde a infância nos 

núcleos de neurônios infectados em fibras 

nociceptivas do trigêmeo. (ECKER , SMITH, 

2002). 

Uma possível variação anatômica nos 

ossos do crânio também tem sido proposta 

para explicar em parte, a neuralgia 

mandibular (Campos 2005). Em um estudo 

anátomo-investigativo com 100 crânios, 

cadavéricos ou desarticulados, encontrou-se 

casos em que havia uma lâmina lateral do 

processo pterigóide extremamente alargada, 

tanto quanto raros casos de forame ptérigo 

espinhal e canal oval. A parede medial da 

fossa infratemporal é formada 1/3 pela 

lâmina lateral do processo pterigóide e 2/3 

pelo músculo pterigóideo medial. 

(KRMPOTIÉ-NEMNIÉ, VINTER, HAT, 

JALSOVEC, 1999). 
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Outro fato comum é que a proximidade 

dos dentes e a localização da dor sugerem 

logo uma causa dentária, mas isso é logo 

desmentido pela persistência da moléstia 

após a remoção de todos os dentes. 

Enfermidades periodontais e oclusão 

traumática são consideradas às vezes como 

causa, mas com pouco ou nenhum 

fundamento (GRAZIANI, 1995; SHAFER, 

1987). 

Os mecanismos compressivos das raízes 

trigeminais na base do crânio (HOLZER et al., 

1993) e o contato anômolo de artérias e veias 

na porção de entrada do nervo trigêmio 

(MENDEZ et al, 1994) são fatores que podem 

causar esse tipo de dor como já foi citado. 

Entretanto a atividade pelos músculos da 

mastigação e faciais durante a fala, a 

deglutição e o bochecho também podem 

iniciar um episódio doloroso (TÜRP e 

GOBETTI, 1996). 

 A neuralgia trigeminal tem como causa 

uma alteração no funcionamento dos núcleos 

trigeminais, podendo tornar-se uma irritação 

crônica ou o estiramento das fibras aferentes 

que resulta na diminuição da capacidade 

inibitória ao nível dos núcleos trigeminais 

com geração de potenciais ectópicos e 

repetitivos (HOLZER MAESTRI e HOLZER, 

1993). 

 Fenômenos ligados à senilidade também 

estariam relacionados à sua ocorrência. A 

reabsorção do rebordo alveolar mandibular 

pode ser um fator causador de uma 

neuropatia trigeminal. Na universidade de 

odontologia em Nova Jersey foi reportado um 

caso de uma paciente de 28 anos de idade 

com uma história de 12 anos de reabsorção 

severa do rebordo alveolar mandibular 

associada à síndrome de CREST 

(Telangiectasia e estreitamento esofagial, 

fenômeno de Raynaud que são espasmos das 

artérias digitais com empaledecimento e 

perda da sensibilidade das extremidades e 

calcinoses, deposição de sais de cálcio nos 

tecidos devido ahipercalcemia e degeneração 

tecidual) afetando o nervo alveolar inferior 

(FISCHOFF et al., 2000). 

3.3.TRATAMENTOS  

O tratamento da neuralgia do trigêmeo 

possui uma abordagem muito mais clínica do 

que terapêutica-reabilitatória. (BORBOLAT, 

AMBIEL, 2009).  

Em decorrência de a dor ser considerada 

insuportável pela maioria dos pacientes e, a 

partir disso, os mesmos necessitarem de 

controle analgésico imediato, as estratégias 

de tratamento estão, em grande parte, 

vinculadas à administração de medicamentos 

de alta dosagem. O tratamento por 

acompanhamento médico se solidifica na 

base assistencial aos pacientes portadores de 

neuralgia do trigêmeo (LAMA; MÉLO, 2003).  

Basicamente, existem duas modalidades 

de tratamento: 

1) Clínica ou medicamentosa. 

2) Cirúrgica. 
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O tratamento clínico conservador é a 

primeira escolha, recorrendo-se à 

neurocirurgia apenas naqueles casos em que 

a terapêutica clínica se mostra ineficiente 

(GÓES; FERNNANDES, 2008; QUESADA et al, 

2005). 

3.4.TRATAMENTO 

MEDICAMENTOSO  

A abordagem inicial para o tratamento da 

neuralgia do trigêmeo é sempre não invasiva, 

farmacológica, e geralmente ocorre sob a 

forma de monoterapia. No entanto a terapia 

combinada ou associação com diferentes 

classes de fármacos analgésicos pode ser 

planejada quando não há resposta ao 

tratamento inicial (CHESHIRE, 2007). 

Cerca de 75% dos pacientes com 

neuralgia do trigêmeo, a dor pode ser 

controlada com tratamento farmacológico 

(OBERMANN, 2010).  

O alívio da dor é descrito inicialmente em 

cerca de 80%, o qual reduz a menos de 50% 

com o passar do tempo. O tratamento 

cirúrgico pode ser uma opção significativa 

para este grupo de pacientes que não 

responde positivamente à terapia 

medicamentosa (HITCHON ET AL., 2016). 

 A terapia farmacológica dispõe de 

anticonvulsivantes e anti-neurálgicos que 

inibem os reflexos multissinápticos 

segmentares, estabilizam as membranas 

neuronais, ativam o sistema supressor de dor 

e apresentam efeito psicotrópico para tratar 

a neuralgia trigeminal (NONES, 2017).  A 

medicação contra as nevralgias deu 

realmente um avanço com o aparecimento de 

uma droga anticonvulsivante, chamada 

carbamazepina (tegretol), cujo emprego foi 

iniciado em 1962 por Blom. Este 

medicamento exerce efeitos antiepléticos, 

por inibir os canais de sódio voltagem-

dependente (SIQUEIRA e TEIXEIRA, 2001) e 

atua nos reflexos 

polisinápticosbulbomedulares, inibindo a 

transmissão sináptica ao nível do núcleo 

espinal do trigêmio (ARAÚJO, 1982).  

A carbamazepina, sendo uma droga em 

primeira escolha na maioria dos casos de 

neuralgia trigeminal pode ser relacionada 

quimicamente ao cloridrato de imipramina. O 

tratamento medicamentoso da neuralgia 

trigeminal é eficaz em aproximadamente 60-

80% dos casos e a carbamazepina é efetiva na 

dose de 300 mg, 3-4 vezes/dia (PAGLIOLI et 

al., 1989).  

Além da carbamazepina, outras drogas 

também são descritas na literatura, porém 

com eficácia menor, tais como: 

1) Fenitoína 

2) Baclofen 

Foram utilizadas em 14 pacientes e 10 

deles tiveram melhora da dor, que se 

tornaram refratários ao tratamento com a 

carbamazepina (Quesadaet al, 2005). Em 5 

pacientes o baclofen era a única droga 

utilizada, cuja dosagem foi inicialmente de 30 

mg/dia aumentando-se para 60 a 80 mg/dia 

(1,24 mg/Kg/dia)(Quesada et al. 2005),  
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3) Clorfenesina - (SAMUELS, 1992),  

4) Clonazepan (LAURENT, 1980).  

5) Difenil-hidantoína (SELBY, 1984),  

6) Propranolol isolado ou associado 

a carbamazepina tem sido 

recomendada devido à ocorrência 

de hipertensão leve a moderada 

que se encontra na faixa de maior 

freqüência de neuralgia 

trigeminal coincidente com a do 

maior grupo de hipertensos, ou 

seja, 5° e 6° década de vida 

(NASCIMENTO e cols, 1989). 

7) Estretomicina-lidocaína já obteve 

sucesso, mas é necessária maior 

investigação para avaliar a 

eficácia desta terapia (KELLER e 

VAN LORENSEN, 1996). 

8) Oxcarbazepine (Zakrzewska, 

1989). 

3.5.TRATAMENTO CIRÚRGICO 

A neurocirurgia é indicada em cerca de 

75% dos doentes em algum momento ao 

longo da história natural da doença, 

usualmente devido à ineficácia do tratamento 

com anticonvulsivantes ou a seus efeitos 

colaterais (BORBOLATO; AMBIEL, 2009). 

Dentre as técnicas cirúrgicas mais 

utilizadas atualmente estão; a 

descompressão neurovascular, como 

principal técnica ablativa, e a rizotomia por 

radiofrequência, compressão com balão, 

rizotomia com glicerol e radiocirurgia, como 

técnicas utilizadas percutaneamente (GÓES; 

FERNANDES, 2008). 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Góes & Fernando (2008), entendem que o 

tratamento farmacológico é sempre a 

primeira terapia utiliada na neuralgia do 

trigemeo, consiste no uso de medicamentos 

anticonvulsivantes, na grande maioria dos 

casos, se da pelo administração de 

carbamazepina (Tegretol, Carbazol). A 

carbamazepina exerce efeitos antiepilépticos, 

primariamente, por inibir os canais de sódio 

voltagem dependentes. Atua sobre os 

reflexos polissinápticos bulbo-medulares, 

abolindo-os, através da inibição da 

transmissão sináptica ao nível do núcleo 

espinhal do trigêmeo.  

Descrevem também que o 

anticonvulsivante carbamazepina tem sido 

usado desde 1960 por sua eficácia em 

aproximadamente 60% a 80% dos pacientes. 

De fato, essa droga é tão eficaz que, quando 

experimentada, elimina os sintomas, 

confirmando o diagnóstico da neuralgia do 

trigêmeo. Entretanto, seu uso prolongado não 

ocorre sem complicações clínicas. Dentre 

estas, destacam-se: tremores, vertigens, 

sonolência, confusão mental, hiper ou 

hipotensão, bradicardia, erupções 

eritematosas, esfoliativas ou obstrutivas, 

diarreia, epigastralgia, anormalidades na 

acomodação visual e alterações das funções 

hepáticas. Devido à estas alterações 

hepáticas, recomenda-se exames 

laboratoriais periódicos, incluindo 
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hemogramas e provas de função hepática, 

além de dosagens séricas dos níveis de 

carbamazepina. 

A posologia é bastante variável, devendo 

ser adaptada a cada caso. Com relação à 

carbamazepina, deve-se iniciar com doses de 

200 mg/dia com aumento gradual das doses, 

podendo chegar a 1.200 mg/dia, observando-

se os efeitos clínicos e a tolerabilidade 

(Oberman, 2015).  

No entanto a carbamazepina é contra 

indicada para pacientes com bloqueio 

atrioventricular, e também pode elevar os 

níveis de cabamazepina a níveis tóxicos no 

plasma (OOMEN, FOROUZANFAR, 2015). 

O Pimozida em doses diárias de 4 mg a 12 

mg, pode substituir a carbamazepina em 

pacientes que não respondem ao tratamento, 

sendo comprovada boa eficácia (LEOCÁDIO 

et AL, 2014). 

A oxcarbazepina: é considerada uma 

droga substituta para a carbamazepina, e é 

utiliada quando ocorre um aumento nos 

efeitos adersos e também uma redução na 

eficiência da carbamazepina. A 

oxcarbazepina também atua nos bloqueios de 

canais de sódio e potássio e nos canais de 

cálcio, resultando na estabiliação da hiper 

excitabilidade, inibição da propagação das 

sinapses com efeitos anti-convulsivante, em 

uma dosagem diária que pode variar de 600-

2400mg (SUBASHREE et al., 2013). 

A Gabapentina, na dosagem de 800 mg ao 

dia, podendo chegar a 3.200 mg ao dia, 

apresenta ação comprovada, apesar de 

alguns autores afirmarem que podem surgir 

incontinência urinária e fecal com o seu uso. 

A Lamotrigina é uma alternativa que age 

provavelmente no bloqueio do canal de sódio. 

A dosagem média necessária para o alívio da 

dor foi de 250 mg ao dia. Sua vantagem é 

causar pouco efeito colateral, devido a baixa 

dosagem utilizada. (QUESADA, 2005) 

A fenitoina: é um anticonvulsivante usado 

no tratamento da neuralgia do trigêmeo. 

Pertence a uma segunda linha de drogas no 

tratamento desta doença. Sua dosagem é de 

200 a 600mg/dia, e podem ser usadas em 

associação a Carbamazepina em casos 

refratários (QUESADA, 2005). 

O baclofen tem proporcionado alívio em 

dose de 5-10mg, três vezes/dia, com 

aumentos graduais até 20 mg, quatro 

vezes/dia, caso houver necessidade. O 

baclofen foi utilizado em 14 pacientes e 10 

deles tiveram melhora da dor, que se 

tornaram refratários ao tratamento com a 

carbamazepina (FROMM e COLS, 1989). 

 Em 5 pacientes o baclofen era a única 

droga utilizada, cuja dosagem foi inicialmente 

de 30 mg/dia aumentando-se para 60 a 80 

mg/dia (1,24 mg/Kg/dia). 

A clorfenesina tem mostrado resultados 

positivos numa dosagem de 400 mg, duas a 

quatro vezes/dia podendo ser usada como 

adjuvante da fenitoína ou da carabamazepina 

(SAMUELS, 1992). 

O clonazepan é utilizado no tratamento de 

dores fulgurantes, numa dosagem entre 6 e 8 

mg por dia no período de ataque, reduzindo-
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se para 4 mg diários durante a manutenção 

pode ser prescrita para esse caso (LAURENT, 

1980). 

Difenil-hidantoína é uma droga indicada, 

mas em segundo plano, devido à 

apresentação de maiores efeitos tóxicos do 

que a carbamazepina, cuja posologia varia de 

300 mg a 600 mg/dia, proporcionando 

melhora parcial em 40% dos casos e alívio 

total da dor em 30% dos casos de neuralgia 

trigeminal. (SELBY, 1984). 

Propranolol em doses médias de 120 

mg/dia, isolado ou associado a 

carbamazepina tem sido recomendada 

devido à ocorrência de hipertensão leve a 

moderada que se encontra na faixa de maior 

freqüência de neuralgia trigeminal 

coincidente com a do maior grupo de 

hipertensos, ou seja, 5° e 6° década de vida 

(NASCIMENTO et al, 1989). 

Estretomicina-lidocaína já obteve 

sucesso, mas é necessária maior investigação 

para avaliar a eficácia desta terapia 

alternativa (KELLER e VAN LORENSEN, 

1996). 

A proteína botulínica tipo A também tem 

sido reportada como eficiente no tratamento 

da neuralgia do trigêmeo em doses de 25U e 

75U (ZHANG et al2014)  

Gabapentina é uma droga é comumente 

usada para tratar a dor dos nervos. Começou 

a tratar a neuralgia do trigémino no ano de 

1994. Este fármaco atua com os neurônios 

corticais nas subunidades auxiliares dos 

canais de cálcio sensíveis à voltagem. 

Aumenta o cone sináptico de GABA, melhora 

a resposta de GABA em locais não sinápticos 

em tecidos neuronais. Assim, reduz a 

liberação de neurotransmissores 

monoamino. Esta droga mostra efeitos anti-

hiperanalgésicos e anti-alodinâmicos ao 

reduzir o sistema noradrenérgico, dosagem: 

100-300mg / dia. (SUBASHREE et al., 2013). 

Pregablina é estruturalmente semelhante 

à gabapentina com eficácia reconhecida no 

tratamento da dor neuropática. O mecanismo 

farmacológico pelo qual esses agentes 

exercem seus efeitos clínicos, até 

recentemente, permaneceu obscuro. A 

interacção da gabapentina e da pregabalina 

com o fármaco antiepiléptico e analgésico 

convencional é susceptível de ser modesta e 

foi amplamente descartada em favor de um 

efeito inibitório selectivo sobre os canais de 

cálcio de tensão com a subunidade alfa 1. Este 

mecanismo é consistentemente observado 

nos dois paradigmas experimentais baseados 

em humanos roedores e deve ser 

suficientemente robusto para explicar grande 

parte da atividade clínica desses compostos. 

(SUBASHREE et al., 2013). 

5. CONCLUSÃO 

Anticonvulsivantes são medicamentos de 

alta eficacia no tratamento da neuralgia do 

trigêmeo. A carbamazepina e a 

oxcarbazepina são consideradas como a 

primeira escolha dos fármacos e respondem 

positiamente em até 80% dos casos. 
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O baclofen utilizado tem se mostrado 

eficiente em pacientes refratários ao 

tratamento com a carbamazepina. 

Em casos de reincidencia a 

carbamazepina pode ser associada a outros 

fármacos.  

A proteina botulínica tipo A, também tem 

mostrado eficiência no tratamento da 

neuralgia do trigêmeo, mas ainda necessita 

de mais estudo.  

A persistência da neuralgia do trigêmeo 

em tratamentos farmacológicos, indica uma 

solução por intervenção cirúrgica. 
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O COMPLIANCE NAS REDES SOCIAIS EM RELAÇÃO A COVID - 19  

 

O periódico SCIENCE ADVANCES, neste mês de novembro, publicou um artigo chamado “Social 

connections with COVID-19–affected áreas increase compliance with mobility restrictions” onde os 

autores Ben Charoenwong, Alan Kwan e Vesa Pursiainen, apresentam um estudo sobre o papel das 

conexões sociais na conformidade das famílias Norte – Americanas, com relação as restrições de 

mobilidade impostas em resposta à pandemia da doença  provocado pelo COVID-19, usando dados 

obtidos  do Facebook, sobre conexões sociais com os dados de telefones celulares. Observado no 

distanciamento social imposto pela sociedade.  

Em relação à eficácia média das restrições, foi comparado com dados de países como China e Itália - 

os primeiros países com grandes surtos de COVID-19 - tem uma conformidade quase 50% maior com 

as restrições de mobilidade.  

Em contraste, as conexões sociais de locais com populações menos educadas, mostram menor 

conformidade com as restrições de mobilidade.  

A conclusão que análise do estudo sugere que as conexões sociais são canais de informação sobre a 

pandemia e um fator economicamente importante que afeta o cumprimento e o impacto das 

restrições de mobilidade.  
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BIBLIOTECÁRIO 

Análise e Discussão dos Resultados 

Ao chegar à seção de análise e discussão dos resultados, já existe uma grande porção de conhecimento 

reunidos em torno do objeto de estudo, metodologia adotada, e dados de pesquisa, assim como, seus 

resultados. Deve-se montar uma estratégia para se fazer a análise dos resultados, que irá depender 

da abordagem do estudo (análise quantitativa e/ou análise qualitativa). E devem responder aos 

objetivos propostos pelo estudo.  

Outro fator determinante é a ordem em que se apresentam os resultados e sua discussão. 

Uma boa discussão é feita na relação de cada resultado apresentado, podem ser feitas em grupos, 

mas quando é feitas um a um, tudo fica mais claro e com menos chance de erros.  

Exemplo genérico:  

Os resultados parecem apontar x; A diferença principal entre x e y é...; A diferença principal de 

pesquisas anteriores é...; Os dados parecem confirmar os resultados obtidos no estudo de...; As 

limitações para este estudo foram x, y, z; Os resultados do estudo seriam mais conclusivos se...; Os 

resultados foram/não foram conclusivos em relação a x; As conclusões em relação aos resultados têm 

um alcance limitado devido a...; Pode-se considerar que.. ...isto está em desacordo com...; isto vem 

ao encontro de...; tanto x quanto y são similares no que tange ao..., é improvável que...em relação a...  

Observe que a comparação é sempre feita com os autores já apresentados na “REVISÃO DA 

LITERATURA”, texto que serviu de base para a fundamentação teórica do estudo.  

Resumindo:  

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RESULTADO - CONTRAPONTO DOS AUTORES  

O Contraponto, pode concordar com os resultados obtidos no estudo, podem se opor e podem ser 

indiferentes. O importante é que todos esses fatores tenham sido levados em consideração. 
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA IDEÁRIO 

 

Nenhum autor poderá conceder visibilidade prévia às contribuições enviadas a Editoria da Revista, 

que deverão ser, dessa forma, inéditas. 

A extensão mínima e máxima dos artigos da REVISTA IDEARIO será assim considerada: 

 Artigo monográfico (pesquisa): 5.000 a 7.000 palavras; 

 Monografia sobre um tema conceitual/teórico: máximo de 3.000 palavras; 

 Resenha de livros/obra literária ou lingüística: máximo de 1000 palavras 

A redação dos textos deverá ser feita em português, de acordo com a ortografia vigente. Serão 

recebidas também produções em espanhol. 

Os trabalhos deverão ser digitados em Word for Windows versão 2007 ou superior. Fonte: Bookman 

Old Style, 11 pts. O espaçamento entre linhas será de 1,5. Deverá ser respeitada a margem 

esquerda e superior de 3 cm e a margem direita e inferior de 2cm. 

As Tabelas, Quadros e Figuras poderão ser apresentados ao final do trabalho digitado. As figuras 

deverão ser encaminhadas em extensão JPEG ou TIF, com resolução mínima de 300 dpi. 

Aplica-se, no que couber, outras normas da ABNT, em especial as Normas: NBR 6022 - NBR 6023 - 

NBR 6024 - NBR 6028 - NBR 10520 - NBR 10719. 

 

ESTRUTURA DOS TRABALHOS 

 Título do Estudo; 

 (APRESENTAÇÃO): Nome (s) do (s) autor (es) e referência à especialidade, função e 

instituição a que pertence(m). Exemplo de como devem aparecer os nomes no artigo, no 

final do texto; 

 Resumos: Devem ser escritos em português e também em espanhol (não serão aceitos 

traduções tipo Google). Não deve exceder a 150 palavras. Deve conter sinteticamente o que 

foi feito, os resultados e as conclusões; 

 Introdução; 

 Materiais e Métodos (ou Metodologia); 

 Apresentação e Discussão dos Resultados; 

 Conclusão; 

 Referências: Deverá conter no máximo 25 referências; 

Os artigos propostos deverão conter uma FOLHA DE ROSTO com título do estudo, seguido de autoria 
identificada: nome(s) do(s) autor (es) e endereço (s) eletrônico (s). Anexo ao artigo, uma breve nota 
biográfica (máximo 500 caracteres), incluindo instituição a que pertence, endereço completo, titulação 
e atividade profissional de cada autor. 

Exemplo de apresentação dos autores: 
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