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EDITORIAL



OS FUNDAMENTALISTAS ACADÊMICOS

O cenário acadêmico no Brasil, em especial dos 
pós-graduados no exterior, é algo que se 
destaca negativamente  nesse nosso fabuloso 
mundo tupiniquim.  Volto a tecer comentários 
sobre as novas diretrizes de revalidação de 
títulos estrangeiros ora vigentes.

Podemos até afirmar que melhoraram 
relativamente em relação às diretrizes 
a n t e r i o r e s ,  m a s  d e p o i s  d e  fi c a r e m , 
absurdamente, de fevereiro de 2015 a junho de 
2016 no aguardo de uma homologação no 
Gabinete do Sr. Ministro da Educação, somos 
surpreendidos com uma homologação 
‘frankenstein’, cheias de remendos e enxertos, 
produzidas por certo por mentes doentias ou de 
caráter dúbio, que as efetivam nos submundos 
de seus gabinetes, onde inúmeras outras 
negociatas ocorrem e tendo à frente doutores 
que por certo detém o medo da concorrência 
dos profissionais titulados no exterior. E neste 
caso, se procurarem, certamente lá estarão 
como provas inequívocas o DNA de alguns 
membros da CAPES.

Nossos ‘fundamentalistas acadêmicos’ da pós-
graduação que ousam pensar que mandam 
nesse nível da educação brasileira a partir de 
suas carcomidas baias, parecem que as utilizam 
como se fossem trincheiras para ‘fuzilar’ 
qualquer pretendente que não se alinhe com 
seus ditames absurdos.

Os pós-graduados no estrangeiro, seja de qual 
for o país, querem e merecem respeito, pois não 
p o d e m  fi c a r  p a s s í v e i s  d e  s e r e m 
figurativamente fuzilados, como foi, aí de 
forma realista, a heróica jovem Malala, que por 
insistir em seus interesses de estudar num país 
c o m o  o  P a q u i s t ã o ,  f o i  s u m a r i a m e n t e 
metralhada, mas por sorte sobreviveu.

Hoje representa a vitória da obstinação e do 
desejo de se fazer respeitar pela poderosa arma 
do conhecimento. Este é um legítimo direito de 
todos. E dele não devemos abrir mãos.

Vivemos sendo figurativamente metralhados 
s i m ,  p o r  c o v a r d e s  f u n d a m e n t a l i s t a s 
acadêmicos, que  tentam condenar os títulos 
estrangeiros ao ostracismo, como se senhores 
fossem do poder da decisão. Por certo, são 
detentores do medo da concorrência e da perda 
ou da divisão de poder, o que se alinha com a 
sábia afirmação do filósofo e escritor inglês 
T e r r y  E a g l e t o n  a o  a fi r m a r  q u e
“O fundamentalismo tem suas raízes não no 
ódio, mas no medo’. 

E o medo da competição é mortal para o 
desenvolvimento acadêmico e científico de 
nossa nação. Recolham, pois, seus fuzis da 
imbecilidade e seus canhões da prepotência, 
em nome de um avanço quantitativo e 
qualitativo de mestres e doutores que o Brasil 
tanto necessita.

Carlos Estephanio (estephanio@gmail.com)
Doutor em Educação

Mestre em Tecnologia
Diretor do Instituto IDEIA 

Presidente da ABPÓS Mercosul
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APRESENTAÇÃO



Amigos leitores, é com muito esforço e 
satisfação que liberamos mais uma edição da 
nossa Revista IDEÁRIO. Os artigos abrangem 
as áreas de educação, Direito, Saúde Pública e 
Administração, e agora contamos com artigos 
dos estagiários do curso de PÓS-DOUTOR, que 
a c a b a  a b r a n g e n d o  o u t r a s  á r e a s  d o 
conhecimento.

Sempre alcançando os objetivos de divulgar os 
estudos de pós-graduação, dos alunos 
m a t r i c u l a d o s  n a s  t r ê s  U n i v e r s i d a d e s 
conveniadas com nosso Instituto (UNIBE, UA e 
COLUMBIA), todas pertencente ao Programa 
MERCOSUL de pós-graduação.

Conseguimos o ISSN de maneira definitiva e 
ainda estamos trabalhando para que a revista 
passe a ser indexada e para isso, precisamos da 
ajuda de todos,  d ivulgando as  nossas 
publicações. É importante que envie o link das 
nossas revistas, para os seus grupos e listas de 
contato, pois a busca da revista, no site, é um 
dos critérios para obter a indexação e ser 
pontuado pelo QUALIS da CAPES.

O corpo editorial agradece aos autores pelo 
envio dos seus artigos e também pelas 
mensagens de incentivo, que temos recebido e 
nos anima cada vez mais.

Ricardo De Bonis
PhD, MBA, DDS

Coordenador do Instituto IDEIA
Responsável pela produção da Revista
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ARTIGO 

A LINGUAGEM TEATRAL COMO FERRAMENTA NO 

LETRAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 

PROEJA 

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES (cidaborgeslara@gmail.com) 
Licenciada em Letras Português/Inglês pela UEG, especializada em Métodos e Técnicas de Ensino 
pela Universidade Salgado de Oliveira – Rio de Janeiro, em Língua Inglesa pela Unievangélica – Ceres 
– Goiás, Docente do IFG – Câmpus Uruaçu-Go. Mestra em Ciências da Educação – Trabalho orientado
pelo professor Dr. Roberto Wagner Scherr. Doutoranda em Ciências da Educação pela Universidad 
Americana. Assunção – Py. 

RESUMO: O artigo tem a  finalidade verificar a eficácia das atividades teatrais para o letramento em 
Língua Portuguesa, bem como, observar  a importância desses métodos e técnicas de ensino 
inovadoras,  aplicadas aos alunos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 
a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), Câmpus Uruaçu, como auxiliares na aprendizagem 
das outras disciplinas e, pela consequente elevação da autoestima, os mantivesse na escola até o final 
do curso. Os principais dados da pesquisa foram levantados a partir da aplicação de questionários 
junto aos discentes e gestores, bem como pela realização de entrevistas com discentes e professores 
do curso Técnico Integrado em Manutenção e Suporte em Informática. A amostra foi abrangente. A 
população foi constituída por 25 alunos, 10 professores e 01 assistente social. A pesquisa foi do tipo 
estudo de caso e teve a abordagem quali-quantitativo.Com base na análise das atividades realizadas 
pode-se perceber a eficácia da metodologia aplicada ao ensino-aprendizagem de Língua materna. 
Neste sentido, o estudo apontou que atividades como o jogo teatral, o jogo dramático, a apreciação 
artística e a retextualização, contribuem para a elevação da autoestima e a compreensão dos gêneros 
textuais dissertativos/argumentativos da Língua Portuguesa. Em face disso, pode-se perceber que o 
teatro aplicado à educação demonstra ser uma ferramenta pedagógica inovadora e apropriada para 
desenvolver habilidades tanto acadêmicas quanto sociais, em pessoas jovens e adultas, facilitando-
lhes a aprendizagem de conteúdos como também, possibilitando-lhes o desenvolvimento das 
competências atitudinais, isto é, aquelas que se relacionam com a capacidade de agir no mundo e 
refletir de forma menos ingênua sobre suas próprias ações. 

PALAVRAS-CHAVE: Acesso e Permanência. Educação de Jovens e Adultos. Proeja. Teatro e 

letramento. 
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RESUMEN: El artículo tiene como objetivo verificar la eficacia del teatro para actividades de 
alfabetización en portugués, así como la importancia de estos métodos y técnicas de enseñanza 
innovadoras, aplicadas a los estudiantes del Programa Nacional de Integración de la Educación 
Profesional con la Modalidad de Educación de Jóvenes y Educación Básica de Adultos (Proeja), del 
Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Goiás (IFG), Campus Uruaçu. La muestra 
utilizada para la recolección de datos de la investigación fue obtenida de los cuestionarios, aplicados 
a los estudiantes y los administradores, y mediante la realización de entrevistas con estudiantes y 
profesores en el Curso Técnico Integrado de Mantenimiento y Soporte Técnico. La muestra fue 
exhaustiva. La población del estudio realizado comprendió 25 alumnos, 10 egresados, 03 profesores 
y 01 asistente social. La pesquisa fue del tipo estudio de caso y tuve el enfoque quali-quantitativo. La 
presente investigación arrojó como principales conclusiones: la eficacia de la metodología aplicada 
para la enseñanza de determinados contenidos de la lengua nativa. Que las actividades como juego 
teatral, juego dramático, la apreciación artística y refacción, contribuyeron al aumento de la autoestima 
y la comprensión de determinados contenidos de la lengua portuguesa como los del género expositivo 
y también del género argumentativo. Así, se puede notar que el teatro aplicado a la educación ha 
demostrado ser una herramienta pedagógica innovadora y apropiada para desarrollar tanto a nivel 
académico y social, en las habilidades de jóvenes y adultos, facilitando su aprendizaje, y que permita 
el desarrollo de competencias actitudinales. 

PALABRAS CLAVE: Palabras clave: acceso y permanencia. Jóvenes y Adultos. Proeja. Teatro y 

alfabetización.
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1. INTRODUÇÃO

A pesquisa da qual faz parte este artigo 

pretende responder a seguinte pergunta: 

qual a influência da linguagem teatral no 

letramento, para a promoção da qualidade do 

ensino-aprendizagem e a permanência dos 

alunos do Programa de Integração da 

Educação Profissional à Educação Básica na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos 

(Proeja) na escola?  

Conhecendo os fatores que 

determinam a evasão dos alunos dessa 

modalidade, a resposta é negativa para a 

parte da questão que busca descobrir a 

influência da linguagem teatral para a 

permanência deles na escola. Por outro lado, 

influencia positivamente na aprendizagem de 

diversas habilidades que resultam no 

letramento, tanto escolar quanto social, 

daqueles que conseguem permanecer.  

O público da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) retorna à escola com graves 

problemas de leitura e escrita e, ainda, com 

dificuldades de compreensão dos conceitos 

linguísticos mais abstratos, necessitando por 

isso de métodos e técnicas de ensino 

diferenciadas e apropriadas para sua 

condição de adultos.  As representações 

teatrais feitas através de jogos e dinâmicas 

podem materializar, de forma lúdica, alguns 

conteúdos, bem como elucidar 

comportamentos que dificultam tanto a 

relação com o ensino quanto as relações 

sociais. 

Outra questão importante é saber o 

modo específico como esses alunos 

aprendem, suas principais dificuldades de 

aprendizagem e como trabalhar com essas 

dificuldades, pressupondo que, pensar as 

aulas de Português num curso de PROEJA e 

executá-las dentro de um conceito de 

letramento requer envolvimento do 

professor com aspectos internos e externos 

que compõem a realidade dos alunos. 

Portanto, a pesquisa visa ampliar o 

conhecimento de como o entrelaçamento das 

atividades artísticas com as linguísticas pode, 

pela articulação de diferentes gêneros 

textuais com determinados recursos teatrais, 

facilitar o ensino-aprendizagem de alguns 

conteúdos de língua portuguesa na educação 

de jovens e adultos. Utilizando-se do processo 

de retextualização, do fazer artístico, da 

apreciação e da recepção da obra de arte nos 

seus aspectos histórico-sociais, através do 

ensino da história, da estética e do exercício 

crítico de leitura, acreditamos que o processo 

expressivo do aluno possa ser ampliado. 

Dessa forma, o aluno adquire a prática 

de olhar criticamente para os textos escritos 

e para a própria vida, o que é algo bem mais 

abrangente do que apenas aprender a ler e a 

escrever. Fazer parte do mundo letrado 

significa usufruir, em menor ou maior grau, 

de toda a produção de cultura e de 

conhecimento que temos ao nosso redor, 

incluindo as artes, a ciência, a tecnologia e a 

cultura popular. 

Para trabalhar com o teatro nesta 

modalidade de ensino é preciso que se 

considere a educação sob a perspectiva de 

uma proposta global de formação do 

indivíduo, em que o preparo do professor é 

fundamental.  Para isso, leva-se em conta, 

além dos fatores cognitivos, o aspecto 
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moral, social e emocional do estudante, 

com isso significando um desenvolvimento 

em todas as suas potencialidades. 

Segundo Vygotsky(1988), "a 

aprendizagem resulta da interação entre as 

estruturas do pensamento e o contexto 

social, num processo de construção pela 

ação do sujeito sobre o objeto a ser 

conhecido". Para ocorrer a aprendizagem é 

necessário o enfrentamento de situações 

desafiadoras que propiciem ao aluno 

chegar a patamares mais elaborados de 

conhecimento, necessitando da 

intervenção de outros sujeitos.  

Assim, a questão central desta 

investigação está baseada no diálogo entre 

os princípios inspiradores da andragogia, a 

ciência do ensino para adultos e o teatro 

aplicado à educação como tentativa de, pelo 

desafio, ampliar tanto o letramento social 

quanto o escolar dos alunos do Proeja. 

Pressupõe-se que todos os sujeitos, 

independentemente da idade e da etapa em 

que se encontra sua escolarização, devem 

dispor das condições de aprendizagem 

oferecidas pelas instituições de ensino.  

Nesse artigo, serão descritos a 

metodologia utilizada na pesquisa 

seguindo uma breve descrição das 

atividades teatrais desenvolvidas na 

disciplina de língua portuguesa que mais 

tiveram efeito sobre o letramento, tanto o 

social quanto o escolar da população 

pesquisada. 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICO-
PRÁTICOS DE UMA
PROPOSTA PARA  O ENSINO
ATRAVÉS DO TEATRO NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS/PROEJA

A pesquisa, por seu foco estar centrado 

no processo de letramento dos  alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, auxiliado por 

atividades do gênero teatral,  está 

fundamentada nos pressupostos pedagógicos 

de Miguel Arroyo e Paulo Freire, educadores 

que orientam o ensino aprendizagem desse  

público para sua emancipação política e 

social;  na teoria da aprendizagem de 

Vygotsky, o teórico do ensino como processo 

social, cuja parte mais conhecida da sua 

extensa obra produzida  converge para o 

tema da criação da cultura e desenvolvimento 

intelectual atribuindo um papel 

preponderante às relações sociais nesse 

processo, tanto que a corrente pedagógica 

que se originou de seu pensamento é 

chamada de socioconstrutivismo ou 

sociointeracionismo.  

Ingedore Koch também contribui na 

fundamentação teórica relacionada à 

importância da argumentatividade, uma vez 

que o gênero argumentativo, tanto as 

habilidades de  leitura quanto as de escrita, 

foi  o principal conteúdo trabalhado. A autora 

registra aspectos de argumentação em língua 

portuguesa oferecendo alguns subsídios para 

o aprimoramento do ensino dessas

habilidades, mostrando que o objeto de 

estudo da Pragmática é a interação social do 

homem com a linguagem, concluindo que a  
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argumentatividade se dá pela interação social 

por intermédio da língua. 

Já as concepções de letramento pelo 

teatro é enfocado pela visão das autoras Viola 

Spolin e Koudela  que apresentam  os jogos 

teatrais como possibilidades de prática de 

letramento. Augusto Boal explica  as 

atividades relacionadas ao Teatro do 

Oprimido e, Japiassu, a metodologia do 

ensino de teatro. 

3. O TEATRO ENQUANTO
GÊNERO DISCURSIVO E O
PROCESSO DE
RETEXTUALIZAÇÃO

É importante lembrar que um texto 

teatral é uma obra literária específica para o 

teatro, contém os diálogos e as indicações de 

cena. Sozinho, o texto é apenas literário, 

transformando-se em teatro quando 

encenado.  

Uma das possibilidades de trabalhar o 

teatro na escola é através da atividade de 

retextualizar, isto é, produzir um novo texto a 

partir de um ou mais textos-base, como 

postula Matêncio (2002). Para tal é preciso 

ter clareza das condições de funcionamento 

do novo texto o que permitirá ao 

retextualizador planejar sua escrita, em 

função do propósito discursivo, do 

interlocutor e do circuito comunicativo 

previsto.  

Em outro trabalho, Matencio (2003, p. 

3-4) explica que: 

Textualizar é agenciar recursos 

linguageiros e realizar operações 

linguísticas, textuais e discursivas. 

Retextualizar, por sua vez, envolve a 

produção de um novo texto a partir de um 

ou mais textos-base, o que significa que o 

sujeito trabalha sobre as estratégias 

linguísticas, textuais e discursivas 

identificadas no texto-base para, então, 

projetá-las tendo em vista uma nova 

situação de interação, portanto um novo 

enquadre e um novo quadro de referência. 

A atividade de retextualização envolve, 

dessa perspectiva, tanto relações entre 

gêneros e textos – o fenômeno da 

intertextualidade – quanto relações entre 

discursos – a interdiscursividade. 

(MATENCIO, 2003, p. 3-4). 

Certamente, o propósito de refazer um 

texto, como no nosso caso, passar de um 

conto a uma peça teatral, é o que orienta as 

operações empreendidas na refacção, assim 

como as relações tipológicas nos gêneros de 

partida e chegada. Os processos de 

formulação do texto oral e do texto escrito 

também redirecionam fortemente o que será 

mudado. 

4. RELAÇÃO ENTRE TEATRO E
EDUCAÇÃO NO PROEJA

O trabalho do professor de língua 

portuguesa tem o objetivo de criar as 

condições adequadas para tornar o aluno 

adulto competente para ler e escrever e 

poder se sentir parte da cultura letrada, e 

ainda, ter acesso aos bens culturais. Uma das 

mais importantes habilidades desenvolvidas 

pelas disciplina é a capacidade argumentativa.  

Para isso, as artes têm um papel fundamental 

– o de despertá-los para um mundo até então 

desconhecido, o da criticidade, o das 

representações e dos símbolos. Dá-lhes o 

sentido de pertencimento cultural e o 
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alargamento da compreensão de si, não 

apenas como objeto da história, da educação, 

da sociedade, mas também como sujeitos-

autores da própria história de vida, de seu 

“estar no mundo”. 

Os cursos do Proeja associam o ensino 

médio a uma profissão, no entanto, há 

diretrizes que orientam para uma educação 

que não manipule o aluno para a mera 

exploração de seu trabalho, mas que imprima 

nele a capacidade para o desenvolvimento 

sensível da sua essência criadora. “[...] e 

estimuladora da criatividade, da beleza e da 

ousadia, qualidades ainda raras, mas que se 

tornarão progressivamente hegemônicas. 

(PARECER CNE Nº 16/99 – CEB).  

A arte, no entanto, especialmente o 

teatro, é ainda visto no Brasil, tanto pela 

maioria dos professores quanto pelos 

responsáveis pela elaboração dos conteúdos 

programáticos dos cursos para formação de 

professores em todos os níveis, como algo 

supérfluo, caracterizado como lazer, 

recreação ou luxo – apenas permitido a 

pessoas das classes economicamente mais 

favorecidas. (KOUDELA, 2003). 

Segundo Vygotsky (1972): 

é perfeitamente admissível a opinião de 
que as Artes representam um adorno à vida, 
mas isso contradiz radicalmente as leis que 
sobre elas descobre a investigação 
psicológica. Esta mostra que as Artes 
representam o centro de todos os 
processos biológicos e sociais do indivíduo 
na sociedade e que se constituem no meio 
para se estabelecer o equilíbrio entre o ser 
humano e o mundo nos momentos mais 
críticos e importantes da vida. Isso supõe 
uma refutação radical do enfoque das Artes 
como adorno (p.316). 

No Brasil, essa visão da arte como 

adorno pode se dar pelo fato de que as classes 

menos favorecidas sempre estiveram 

distanciadas desse tipo de expressão artística 

e cultural, destinadas, exclusivamente, à elite 

intelectual. Aprenderam, talvez por isso 

mesmo, a apreciar o lazer nas formas mais 

próximas de suas condições financeiras e 

intelectuais. Acrescenta-se que os 

professores das escolas públicas geralmente 

saem também dessas camadas menos 

favorecidas, com pouca ou nenhuma 

experiência com as expressões artísticas, por 

isso, não lhes dão a devida importância no 

trabalho pedagógico. 

5. O TEATRO COMO PRÁTICA DE
LETRAMENTO

Magda Soares (2003)  vê uma 

progressão da alfabetização para o 

letramento quando os sujeitos, que  após  a 

alfabetização, têm a necessidade de irem 

além, participando de práticas sociais de 

leitura e escrita. Assim, ela  distingue essas 

duas concepções enfatizando que 

(...) alfabetização e letramento são dois 
processos distintos, de natureza 
interdependente e indissociável. A 
alfabetização não precede, nem é pré-
requisito para o letramento, pois pessoas 
analfabetas por estarem inseridas no 
contexto letrado, possuem um nível de 
letramento, o que pode ser visto como uma 
consequência da imersão na cultura letrada. 
A alfabetização faz parte de um contínuo 
linear, com limites claros. Passa-se de 
analfabeto a alfabetizado. Já o letramento é 
um processo contínuo não-linear, 
multidimensional, ilimitado, sempre em 
permanente construção (p.93). 
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Já Mollica e Leal, 2009,  mencionam 

duas formas de letramento, o  social e o 

escolar.  É interessante observar que na 

maioria dos casos, os alunos da Eja não 

dominam satisfatoriamente  nem uma nem 

outra forma de letramento.  É claro que pela 

vivência e experiência de vida, possuem um 

letramento social suficiente para que 

sobrevivam, movendo-se no mundo letrado,  

sem o domínio satisfatório da leitura e da 

escrita.   

Compreendidos esses conceitos cabe 

pensar as questões metodológicas 

apropriadas para criar as situações de 

letramento, em especial, ao público do Proeja, 

como já visto, formado por pessoas com 

graves lacunas de aprendizagem e grandes 

distorções de idade/série.  O desafio, 

portanto, é encontrar estratégias que 

facilitam o processo de inserção desse 

público no mundo letrado com toda sua 

complexidade.   

O teatro aplicado à educação se 

apresenta como instrumento eficaz de 

letramento, conforme Barbosa afirma em seu 

artigo intitulado “O teatro na Educação”: 

Percebido como um mecanismo inteligente, 

capaz de criar e recriar situações, intervir 

nas realidades, quebrar e reconstruir 

conceitos de espaço, tempo, estética, 

linguagem e comunicação, o teatro 

configura-se em um movimento que dá 

possibilidades de penetrar nas dimensões 

transcendentes do mundo das ideias. Dá ao 

ser humano o domínio sobre a construção, 

desconstrução e reconstrução de 

realidades (ou realidades imaginárias) e 

conhecimentos que o envolvem e a si 

mesmo. (BARBOSA, p.2) 

Nesta visão pode-se considerar que 

para garantir real inclusão social, o processo 

de escolarização de pessoas jovens e adultas 

pressuporia a progressiva e permanente 

inserção dos sujeitos em situações de 

letramento. Há, entretanto, algumas práticas 

equivocadas quando se busca promover a 

inserção plena dos alunos adultos, como por 

exemplo, a seleção de conteúdos e de 

métodos de ensino inadequados para esses 

alunos cuja maturidade e papel social 

requerem métodos que considerem seus 

saberes e necessidades mais imediatas. 

Quando isso não acontece efetivamente, a 

alternativa mais utilizada por eles é a da 

evasão, uma vez que se sentem incapazes de 

aprender ou mesmo desrespeitados, de 

alguma forma. 

6. ATIVIDADES TEATRAIS NA
ESCOLA

De forma sucinta, podemos analisar 

algumas dessas atividades práticas que 

compõem a linguagem teatral na sala de aula 

servindo como elementos básicos para 

desenvolver o letramento dos alunos da EJA. 

São elas: atividades de liberação, apreciação 

estética, jogos teatrais / improvisações, jogos 

dramáticos, ensaios e apresentações cênicas.  

Segundo Japiassu (2003), as atividades 

de liberação objetivam envolver os alunos de 

modo a integrá-los ao novo grupo, e ainda 

visa liberar energias e emoções, de modo que 

todo o grupo se entregue na atividade teatral 

de forma inteira, sem restrições ou inibições.  

Vale acrescentar que tais atividades em 

sala de aula, dentro do contexto da educação 

de jovens e adultos, são ainda mais 
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importantes no sentido de criar condições 

para que eles soltem suas emoções, quase 

sempre reprimidas pelo medo da exposição 

ao julgamento do outro. Por isso mesmo, 

muitos deles não participam das primeiras 

atividades de liberação. 

Nessa perspectiva, nos apoiamos em 

Ratto (2008) ao afirmar que: 

Historicamente determinado, o estigma de 

“sujeito menor’’ parece inerente ao sistema 

que rege as regras das relações entre 

letrados e iletrados. E o analfabeto se 

ressente da desigualdade, deixando marcas 

que permeiam o seu discurso e que 

permitem entrever a percepção da 

diferença (p. 267).  

O aluno dessa modalidade, em 

decorrência da sua baixa autoestima, procura 

de alguma forma, desculpas, para não 

participar de forma ativa nas diversas 

disciplinas apresentadas pelo currículo, 

principalmente, quando se trata daquelas que 

o deixam em evidência diante da turma.

Muitos se isolam e se recusam 

terminantemente a participar  das atividades 

que impliquem exposições individuais, 

trabalhos em grupo e apresentações coletivas. 

Já a apreciação de um espetáculo 

teatral, no caso desses sujeitos, se torna algo  

rico e profundo para a maioria. Uma 

experiência ímpar de pertencimento ao 

mundo letrado. No entanto, apreciam um 

espetáculo na medida em que  conseguem 

compreender a forma como os personagens 

se relacionam com as situações cênicas ali 

apresentadas, articulando as ações suscitadas 

pelos personagens com as que ele próprio 

realiza em seu cotidiano. Ainda assim,  em 

alguma medida, desperta-lhe  um olhar 

crítico sobre si, sobre o outro e sobre as 

próprias  situações vividas.   

Esses alunos, em sua grande maioria, 

nunca foram a um teatro nem sequer sabem, 

em sua cidade, onde se encontra as casas de 

espetáculo. Portanto, a ida ao teatro se torna 

um objeto de desvelamento, onde um mundo 

novo, entre razão e emoção, lhes é 

apresentado. JAPIASSU (2003). 

Enfim, assistir a uma peça teatral  

revela-se como outro caminho teórico 

metodológico dentro e fora da sala de aula. É 

necessário, então, conceituar e refletir não 

apenas a importância, mas como se dá o 

processo de ensino-aprendizagem através da 

apreciação estética no contexto escolar, em 

especial a Educação de Jovens e Adultos. 

Aqui se insistirá, pois, na necessidade atual 

e algo urgente de se dar  maior atenção a 

uma educação do sensível, a uma educação 

do sentimento, que poder-se-ia muito bem 

denominar educação estética. Contudo, não 

nesse sentido um tanto desvirtuado que a 

expressão parece ter tomado no âmbito 

escolar, onde vem se resumindo ao repasse 

de informações teóricas acerca da arte, de 

artistas consagrados e de objetos estéticos. 

Trata-se, antes, de um projeto radical: o de 

um retorno à raiz grega da palavra “estética” 

– aisthesis, indicativa da primordial

capacidade do ser humano de sentir a si 

próprio e ao mundo num todo integrado.” 

(DUARTE JR, 2003, p.13).  

Fazer emergir as sensações, os 

sentimentos, as emoções dentro do contexto 

escolar, principalmente em alunos da Eja, 

cuja história de vida é uma  justificativa para 

sua alienação cultural não é tarefa fácil. 
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As linguagens artísticas, no entanto,  

possuem um caminho próprio que, de certa 

forma, alcançam com mais facilidade o 

mundo particular do sujeito.  

Os jogos dramáticos apresentam-se, 

também, como uma técnica importante  

através da qual são desenvolvidas diversas 

habilidades humanas como as interpessoais,  

atitudinais,  cognitivas. Em sala de aula no 

âmbito da educação de jovens e adultos, 

aprendem a planejar, trabalhar  e decidir em 

grupo. Para tanto, é preciso elucidá-lo, de 

forma sucinta, em sua trajetória histórica e 

em seu lugar perante a educação. Os jogos 

dramáticos, segundo Japiassu (2003), são 

jogos inerentemente  humanos; neles, o 

sujeito encontra-se em uma linha tênue que 

divide o mundo real do mundo da imaginação. 

Os jogos dramáticos oferecem  

relevante contribuição ao ensino-

aprendizagem de língua portuguesa, pois, até 

o momento da apresentação teatral, passa

por diversas etapas, em que uma sequência 

didática é desenvolvida iniciando no 

momento em que se escolhe o texto que será 

retextualizado em uma peça teatral,  se 

definem personagens, cenário e, os  ensaios. 

Todo esse processo enriquece a 

aprendizagem, desperta-lhes as emoções e o 

entusiasmo.  Duarte (2003), assim se reporta: 

A arte é, por conseguinte, uma maneira de 

despertar o indivíduo para que este dê 

maior atenção ao seu próprio processo de 

sentir. O intelectualismo de nossa 

civilização - reforçado no ambiente escolar 

- torna relevante apenas aquilo que é 

concebido racionalmente, logicamente. 

Deve-se aprender aqueles conceitos já 

“prontos”, “objetivos”, que a escola veicula 

a todos, indistintamente, sem levar em 

conta as características existenciais de cada 

um. Nesse processo, os educandos não têm 

oportunidade de elaborar sua “visão de 

mundo”, com base em suas próprias 

percepções e sentimentos. Através da arte 

pode se, então, despertar a atenção de cada 

um para sua maneira particular de sentir, 

sobre a qual se elaboram todos os outros 

processos racionais. (DUARTE JR., 2003, 

p.66).

O aluno de Eja, geralmente, chega à 

escola visivelmente cansado depois de um dia 

de trabalho duro. As atividades lúdicas são 

como um alívio para o cansaço. Eles sentem 

prazer em realizar o jogo dramático, o que 

pode não acontecer nas aulas de 

procedimentos tradicionais que são 

monótonas e  previsíveis. Ainda segundo este 

autor,  

O jogo dramático apresenta-se, também, 

como um instrumento de análise do 

mundo: as situações cotidianas são vistas e 

revistas, moldadas e modificadas no jogo, e 

o indivíduo pode sempre parar, voltar atrás

e tentar de novo. (DESGRANGES, 2006, p. 

95). 

Assim, o jogo dramático, direcionado 

para a formação social do aluno, revela-se 

como importante instrumento político-

pedagógico em sala de aula da Eja, pela 

assimilação e reflexão que podem fazer das 

cenas dramatizadas, que muitas vezes 

representam questões importantes da sua  

própria vida, e que eles podem analisar 

criticamente, ainda que refletem e analisam, 

muitas vezes, para um outro, sabe no seu 

íntimo  que aquela bem que poderia ser sua 

própria história. 
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7. O TEATRO DO OPRIMIDO DE
BOAL

O termo Teatro do Oprimido surge 

como título da primeira obra de Boal, em que 

o autor refere-se explicitamente a Paulo

Freire, tomando-lhe emprestada a expressão 

utilizada por Paulo Freire  para designar  sua 

radical proposta  educativa - a pedagogia do 

oprimido. O aspecto pedagógico desse teatro 

aparece em primeiro plano. O projeto político 

destaca-se com força e impõe-se através de 

um processo análogo ao que deu luz à 

Pedagogia da Libertação. Consiste, 

basicamente, num conjunto de 

procedimentos de atuação teatral 

improvisada, com o objetivo de, em suas 

origens, transformar as tradicionais relações 

de produção material nas sociedades 

capitalistas pela conscientização política do 

público ( Boal 1979). 

O “Teatro do Oprimido”, de acordo com 

o próprio Boal, pretende transformar o

espectador  em sujeito atuante, 

transformador da ação dramática que lhe é 

apresentada, de forma que ele mesmo, 

espectador, passe a protagonista e 

transformador da ação dramática. A ideia 

central é que o espectador ensaie a sua 

própria revolução sem delegar papeis aos 

personagens, desta forma conscientizando-se 

da sua autonomia diante dos fatos cotidianos, 

indo em direção a sua real liberdade de ação, 

sendo todos “espect-atores”. 

Para isso, Boal traçou um plano para 

conversão do espectador em ator estruturado 

em quatro etapas distintas, sintetizado por 

Japiassu (2003). Nesse plano, a parte  que 

mais e aplica à execução de atividades para a 

construção do letramento  é o Teatro como 

discurso, que  consiste em formas 

dramáticas e teatrais de atuação 

originalmente formuladas por Boal, cuja 

atividade mais apropriada ao letramento 

social é a chamada  “Quebra de Repressão”,  

uma técnica de ensaio para resistência a uma 

repressão futura. Consiste em solicitar a um 

participante que relembre um momento ao 

qual tenha sido vítima de uma repressão. 

Então esta pessoa escolhe outras presentes 

para lhe auxiliar na reconstrução da cena já 

vivenciada. Após a dramatização da vivência, 

pede-se que o protagonista resista a tal 

opressão e que os outros espect-atores 

mantenham as ações repressivas. 

 Boal apresenta  o teatro como uma 

forma de expressão e comunicação que deve 

ser apropriada por não-atores, como 

instrumento político para reflexão e 

transformação social. 

8. METODOLOGIA

Como um dos  objetivos  é comparar 

índices de evasão escolar com  técnicas de 

ensino inovadores, utilizando o teatro como 

ponto de partida para atividades que 

possibilitam a quebra de repressão, a 

compreensão de conteúdos como os textos 

argumentativos, a  metodologia, portanto,  

consiste na aplicação de questionários,  

entrevistas e em observações do 

desempenho das atividades  da sala de aula. 

Os documentos oficiais 

compreenderam as Leis, Decretos, Projeto do 

Curso, bem como o Projeto Político 

Pedagógico da Instituição, Plano de 
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Desenvolvimento da Escola, entre outros 

relatórios produzidos por órgãos 

governamentais como MEC/SETEC e IBGE. 

Através da observação sistemática 

registrei inicialmente as falas dos sujeitos do 

Proeja 1/2010 no decorrer das aulas de 

teatro propostas no Livro Didático; 

posteriormente nas aulas de Teatro, nas 

Visitas Técnicas a teatros, cinemas, museus  e 

exposições de arte   e na apresentação final do 

projeto FIC/Teatro e Letramento, das quais 

alguns deles participaram em horário 

diferenciado. 

Os registros também foram 

importantes no fim de cada atividade teatral 

desenvolvida na sala de aula regular, 

anotando os avanços na compreensão da 

leitura e escrita dos textos dos gêneros 

dissertativos, em que o teatro foi utilizado 

como estratégia de ensino de conteúdos 

como construção da tese oral e escrita, pois o 

objetivo principal da atividade era fazer com 

que aprendessem a organizar os passos da 

argumentação em esquemas mentais e 

escritos trabalhando conjuntamente, no 

sentido de construir uma argumentação 

coesa e uniforme. 

 Para avaliar a eficácia das atividades 

de apreciação no letramento  propiciadas 

pelas visitas técnicas, além da observação,  

aplicamos um questionário que possibilitou 

conhecer o impacto causado sobre eles e qual 

a visão que tiveram sobre a arte e a história, 

esta em função da visita a Museus, Exposições 

de Arte, Senado, dentre outros. 

As técnicas utilizadas para a obtenção 

de informações são bastante diversas, 

destacando-se os questionários, as 

entrevistas e as observações do tipo Survey, 

mesclado com observação. 

Na primeira fase de registro de dados 

analisei  as anotações feitas durante  todo o 

período do curso FIC – Teatro em que 

trabalhamos, além da parte teórica,  a 

expressividade na fala e na expressão 

corporal, a desinibição, etc., a retextualização 

no processo de preparo para interpretação e  

produção das duas peças e, das demais 

apresentações, como a coreografia, 

declamações e esquetes.  

Na segunda fase apliquei os  

questionários e as entrevistas que buscavam 

compreender a eficácia das atividades 

teatrais para o letramento e a aprendizagem 

dos conteúdos específicos de 

argumentatividade nos textos de opinião.  

Estes  foram aplicados diretamente aos 

alunos no próprio ambiente da sala de aula. 

As entrevistas foram realizadas 

individualmente, no decorrer do 2º semestre 

de 2012 e no 1º de 2013. A segunda fase do 

registro de dados incluiu também uma 

professora que participou do projeto FIC 

Teatro. 

A terceira fase do registro de dados 

tinha, primeiramente, o objetivo de traçar o 

perfil de identidade dos alunos, destacando 

suas características pessoais e profissionais, 

assim como alguns dados da sua história de 

vida. Em seguida, foi conduzida uma reflexão 

coletiva sobre cada uma das peças e, 

individualmente, através das entrevistas, os 

alunos foram questionados sobre suas 

opiniões e perspectivas em referência às 

atividades de teatro e suas implicações tanto 

no letramento escolar quanto no social. 
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Dessa forma, seria possível identificar o 

nível de consciência que os alunos 

demonstram sobre o papel socioeducativo 

desempenhado pela disciplina Teatro em EJA. 

9. RESULTADOS

Baseada nos estudos de Viola Spolin 

sobre a eficácia do teatro no letramento e 

cidadania dos jovens e adultos os  dados 

coletados fornecem pistas valiosas que 

possibilitam a reflexão  sobre a influência que 

as atividades desenvolvidas tiveram sobre o 

seu letramento, aqui compreendido como 

veículo de promoção de acessibilidade às 

instituições sociais, de conscientização das 

relações de poder e, em consequência, de 

formação de cidadania.

GRÁFICO 1 

Atividades mais apropriadas ao letramento na visão da professora / pesquisadora: 

Fonte: Elaboração própria 

As atividades de Jogo Teatral / “quebra de repressão” do Teatro do Oprimido de Boal 

demonstraram ser de grande importância para o desenvolvimento da autoestima e do letramento 

social. Diversas situações, realmente vivenciadas por eles, foram encenadas e eles puderam 

perceber que há uma outra forma de resolver problemas e, que, ser bem sucedido, depende do 

conhecimento de direitos humanos e da capacidade individual de argumentar. 
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GRÁFICO 2 – Estatística de alunos por situação 

FONTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DE GOIÁS CAMPUS URUAÇU PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

A análise dos dados de registro de Ingresso e Evasão dos alunos do Proeja – Técnico em 

Informática do primeiro período de 2010 ao segundo período de 2012, mostra um índice de evasão 

de 60% dos alunos matriculados nesse curso. Já o primeiro período de 2013, com a troca do curso 

para Técnico em comércio apresenta um índice de apenas 12%, menor do que o primeiro período de 

2010, que apresenta um índice de 19%. Isso demonstra que o curso de Informática não atendia às 

expectativas dos alunos adultos com relação à possibilidade de ingresso nessa área do mercado de 

trabalho. Isso, em função da idade avançada da maioria e da dificuldade em aprender a lidar com o 

computador em suas funções mais básicas. 
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GRÁFICO 3 - Fatores de desistência dos alunos PROEJA 

Fonte: Coordenação de Assistência ao Estudante 

Setor de Serviço Social, em 05.set.2013 
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A análise do gráfico mostra que o fator 

principal está relacionado às questões do 

trabalho, isto é, quando o aluno não 

consegue conciliar os horários de saída do 

trabalho com a entrada na escola. 

Interessante notar que no primeiro ano de 

funcionamento do Proeja (2008-2), 07 

alunos reprovaram por falta e desistiram do 

curso. Isso mostra que os professores 

lidavam com esse público da mesma forma, 

ou seja, com a mesma exigência e rigor com 

que lidavam com alunos dos cursos 

regulares, exigindo horário de entrada 

(19h15min), não permitindo que entrassem 

ou não retirando as faltas mesmo que 

assistissem metade da aula, o que é comum 

no caso desse público. A partir do segundo 

ano, 2009-1, pode-se observar que não 

houve mais reprovação/desistência por essa 

causa. Isso se deve ao trabalho de 

conscientização da realidade com a qual os 

professores vindos, principalmente de 

escolas e universidades particulares para o 

câmpus Uruaçu, teriam que conviver. 

Perceberam que se fossem rigorosos com a 

pontualidade não teriam alunos na sala ao 

final do ano. 

10. CONCLUSÃO

O propósito desta pesquisa foi analisar a 

influência da linguagem teatral no letramento, 

para a promoção da qualidade do ensino-

aprendizagem e a permanência dos alunos do 

Proeja na escola. Para isso, este estudo tinha as 

seguintes perguntas de pesquisa: 

1. Quais as atividades próprias do

gênero teatro adequadas ao

desenvolvimento do letramento dos

alunos do PROEJA?

2. Qual o desempenho dos educandos

na leitura e na escrita através do

gênero teatro?

3. Qual o índice de permanência dos

alunos do PROEJA na escola, a

partir do uso do gênero teatro no

letramento?

Conforme já apontado anteriormente, 

os resultados indicaram que a aplicação das 

técnicas teatrais atingiu seus objetivos, isto é, 

os alunos demonstraram que as atividades 

pedagógicas ilustradas pelos jogos 

dramáticos e pelos jogos teatrais foram 

componentes relevantes para gerar 

motivação e materializar os conceitos 

relativos à compreensão e a produção dos 

textos do gênero dissertativo / 

argumentativo. 

Entretanto, o letramento não se 

restringe à apropriação das habilidades e 

competências cognitivas, relativas ao 

letramento escolar, mas também, das 

referentes ao letramento social, ou seja, 

daquelas que se relacionam com à ética e o 

mundo do trabalho, que incluem a 

participação social, a criatividade, a 

capacidade de solucionar problemas, o 

sendo crítico, dentre outros. Essas duas 

competências (cognitiva e social) se 

articulam com o conhecimento extraescolar 

que, como pessoas experientes, trazem 

consigo. 
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As atividades do gênero teatral que se 

revelaram mais apropriadas ao letramento, 

considerando as duas competências acima 

mencionadas, foram: as atividades de 

apreciação (a ida ao teatro), a quebra de 

repressão, o júri simulado, a improvisação 

de cenas sobre notícia e conto, a 

retextualização. Ao analisar os resultados 

das produções e interpretações textuais 

após a aplicação dessas técnicas teatrais 

percebi, claramente, a ampliação do 

letramento escolar na construção da 

argumentação e na capacidade de 

fundamentação dos argumentos, bem como, 

do letramento social pela elevação da 

autoestima, possibilitando-lhes 

intervenções no meio social, observado nas 

diversas situações propostas.  

É nesse sentido que o Teatro, tanto na 

expressão quanto na apreciação, é uma 

prática de arte politizadora que abre espaço 

para a manifestação expressiva dos 

participantes.  Por seu caráter popular e 

participativo, propicia um procedimento 

educacional junto aos alunos e alunas de 

Proeja, homens e mulheres, que 

normalmente retornam para a escola em 

busca de algo que não foi alcançado durante 

a trajetória “normal” de escolarização. 

É interessante ressaltar, no entanto, 

que na execução de algumas atividades de 

jogo teatral, como as de quebra de repressão, 

do Teatro do Oprimido de Boal, por exemplo, 

aqueles que pareciam mais fechados em si 

mesmos, menos comunicativos, os quais 

deveriam passar por aquela atividade, eram 

justamente os que não se dispunham a 

participar do jogo. Isso, mesmo com muitas 

tentativas e exemplos da própria 

pesquisadora. Em outras palavras, não foi 

possível atingir a todos. 

Mesmo em face disso, pude perceber 

que o teatro aplicado a educação demonstra 

ser uma ferramenta pedagógica inovadora e 

apropriada para desenvolver habilidades 

tanto acadêmicas quanto sociais, em pessoas 

jovens e adultas, facilitando-lhes a 

aprendizagem de conteúdos como também, 

possibilitando-lhes o desenvolvimento das 

competências atitudinais, isto é, aquelas que 

se relacionam com a capacidade de agir no 

mundo e refletir de forma menos ingênua 

sobre suas próprias ações.   

Nesse sentido, os resultados 

mostraram que, mesmo os alunos com 

maiores dificuldades de aprendizagem, 

conseguiram desenvolver ou ampliar 

importantes habilidades e competências de 

leitura e escrita que certamente lhes 

servirão de subsídios para superar as 

dificuldades advindas da interrupção das 

etapas escolares normais.  Outros 

conhecimentos se agregarão àqueles e então, 

podemos imaginá-los cidadãos conscientes 

de suas funções, críticos e capazes de agir na 

sociedade de forma a transformá-la. 

Por outro lado, para compreender as 

causas da evasão desse público, é 

fundamental apreender que o Proeja é 

formado por alunos oriundos da classe 

trabalhadora, os quais vivem uma condição 

socioeconômica que lhes determina 

inúmeras restrições que devem ser 

consideradas na análise de suas dificuldades, 

tanto de aprendizagem quanto de 

permanência na escola.  Invariavelmente, os 

que compõem o alunado desta modalidade 
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de ensino não são aqueles que frequentam 

uma exposição de arte, que assistem a uma 

peça teatral, ou mesmo que têm acesso à 

leitura de um livro literário, mas, os que 

desde muito cedo deixam a escola para se 

dedicarem ao trabalho. 

O que os motiva tanto a retornar 

quanto a deixar a sala de aula são questões 

que ultrapassam metodologias, 

relacionamentos e dificuldade de 

aprendizagem. Tampouco estão 

condicionados às próprias decisões do aluno, 

mas, em grande maioria, está diretamente 

ligado às exigências da sociedade capitalista 

e à possibilidade de conseguir um emprego 

melhor. Isso, contraditoriamente, tanto o 

traz para a escola quanto o retira.   

Os dados referentes à evasão 

confirmaram que tão importante quanto 

repensar as práticas pedagógicas na 

Educação de Jovens e Adultos é reconhecer e 

refletir profundamente sobre as causas 

socioeconômicas que dificultam e/ou 

impedem a aprendizagem e a permanência 

desse público na escola, na fase adequada.  

Ou seja, a educação não consegue resolver 

um problema gerado pelas péssimas 

condições de vida em que muitos se 

encontram e que influenciaram no passado e 

continuam influenciando decisivamente em 

sua desistência agora.  

Portanto, a metodologia inovadora é 

apenas um coadjuvante no processo de 

permanência deles. Questões relacionadas 

ao trabalho de subsistência   são fatores 

determinantes para a reprovação e evasão 

desse público. 

Em que pese essa constatação, é 

importante perceber que a realidade social é 

histórica, e como tal, transformável; se feita 

pelos homens, por eles pode ser mudada. É 

aí que se situa a possibilidade do exercício 

autônomo da escola e, em especial, dos 

professores. As inter-relações entre aluno e 

professor configuram-se nesse contexto 

muito particular que é a escola, na qual, 

enquanto instituição, pode exercer a função 

de prepará-los omniliteralmente, 

possibilitando-lhes a construção de uma 

consciência cultural e política mais 

elaborada. 

Na minha percepção de educadora, o 

trabalho com esses alunos, também seria 

mais exitoso, na medida em que houvesse 

parâmetros oficiais para se traçar o perfil do 

professor dessa modalidade.  O que se nota 

ainda é a ausência de critérios de escolhas 

para os que vão atuar diretamente na sala de 

aula do Proeja. Alguns, por intuição, atuam 

satisfatoriamente, outros, demonstram ser 

totalmente despreparados para lidar com 

adultos.  

É importante ressaltar ainda, que não 

apenas a mediação imprópria dos 

professores (a pedagógica e não a 

andragógica) e as condições 

socioeconômicas são responsáveis pelo 

fracasso escolar desse público, mas que 

vários outros fatores contribuem para a 

desistência deles. Acrescento aqui os 

conteúdos e a abordagem tradicional sobre 

alunos da EJA, que não combina com o ritmo 

e os interesses desse público, uma vez que 

não foram pensados para o operário, a dona 

de casa, a manicure, etc.  
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Prova disso é que, apropriando os 

conteúdos e aplicando uma metodologia 

adequada há uma resposta positiva. O 

desempenho dos alunos na leitura e na 

escrita através do gênero teatro melhora 

significativamente. As atividades de jogos 

dramáticos, como que materializam para 

eles os conceitos até então abstratos, 

possibilitando-lhes a identificação e 

compreensão da estrutura do gênero textual 

argumentativo. Aprendem a apresentar e 

defender uma tese usando argumentos e 

provas consistentes.  

Em que pese o visível sucesso no 

desenvolvimento das habilidades que se 

referem ao domínio de linguagens, 

compreensão de fenômenos, enfrentamento e 

resolução de situações-problema, capacidade 

de argumentação e elaboração de propostas, o 

índice de permanência da população 

trabalhada na pesquisa não subiu, a partir do 

uso do gênero teatro no letramento, mas, 

permaneceu inalterado. 

Daí, depreende-se que há uma estreita 

relação entre situação financeira e 

desistência principalmente para os homens 

e as mulheres que são chefes de família. Para 

as mulheres casadas o que mais influência, 

são as questões familiares relacionadas com 

a maternidade, a doença de filhos, separação, 

etc.  

Enfim, cabe ressaltar que, ainda que 

pese o conjunto dos problemas constatados 

no processo de ensino-aprendizagem e na 

frequência com que se evadem, os egressos 

conseguem movimentar-se em direção a 

uma vida mais digna, internalizando, até 

mesmo, a ideia de pertencimento aos bens 

culturais do seu país.  
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RESUMO: Esta investigação buscou desmistificar o argumento de escola inclusiva, comumente restrito 
aos temas sobre deficiência física e/ou mental. Trata-se da exclusão por aspectos socioeconômicos 
dos alunos das escolas públicas da Educação Básica no Brasil, mesmo na decorrência de programas 
como “Todos Pela Educação” assumida pela dita “Pátria Educadora”. A metodologia utilizada é 
classificada como descritiva, de natureza básica, adotando como procedimento, o levantamento de 
dados de arquivos públicos, com abordagem mista, aplicados os métodos indutivo-dedutivo e analítico 
sintético. Constata-se que a escola pública brasileira, por seu histórico e sua atual condição, é mais 
excludente do que inclusiva, e ressaltam-se as questões econômicas como o principal fator de 
afastamento. 

PALAVRAS CHAVES: Educação Básica. Escola Excludente. Programas Educacionais. 

RESUMEN: Esta investigación buscó desmitificar el argumento de escuela inclusiva, comúnmente 
restringido a los temas sobre deficiência física y/o mental. Se trata de la exclusión por aspectos 
socioeconómicos de los alumnos de las escuelas públicas de Educación Básica em Brasil, a pesar de 
los programas como “Todos por la Educación” assumida por la dicha “Patria Educadora”. La 
metodologia utilizada es classificada como descriptiva, de naturaliza básica, adoptando como 
procedimiento, el levantamiento de datos de archivos públicos, con abordaje mixto, aplicando el 
método inductivo-deductivo y analítico sintético. Se constata que la escuela pública brasileña, por su 
histórico y su actual condición, es más excluyente que inclusiva, y se resaltan las cuestiones 
económicas como el principal factor de exclusión. 

PALAVRAS CLAVE: Educación Básica. Escuela Excluyente. Programas Educacionales. 
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1. INTRODUÇÃO

Os recentes paradigmas educacionais 

têm-se voltado cada vez mais para 

discussões acerca de grandes temas como: 

novas metodologias, pedagogias libertárias, 

e a universalização do ensino. No que diz 

respeito a esse tipo de debate, a Escola 

Inclusiva possui destaque especial, pois, 

sobretudo, no terceiro mundo, apenas nas 

últimas décadas, os governos e a sociedade 

civil têm trabalhado em prol dessa demanda. 

O acesso e a permanência nas escolas 

são preceitos bem definidos na Constituição 

Federal de 1988, salvaguardando o direito à 

educação a todos os cidadãos sem distinção. 

Neste intento, pode-se, inclusive, observar 

um volume considerável de esforços 

acadêmicos em contribuir com análises, 

debates e propostas, em forma de artigos, 

dissertações e teses com pesquisas de base 

ou de campo voltadas para a realização da 

Escola Inclusiva. 

Contudo, deve-se compreender o 

conceito de inclusão não somente pela ótica 

do “inserir”. Não basta abrigar a totalidade 

de alunos nos recintos escolares, mas 

também propiciar seu pleno 

desenvolvimento com qualidade e em 

respeito à variedade dos sujeitos atendidos, 

conforme orienta o Ministério da Educação 

através do Programa de Educação Inclusiva 

da Secretaria de Educação Especial: 

Escola inclusiva é, aquela que garante a 

qualidade de ensino educacional a cada 

um de seus alunos, reconhecendo e 

respeitando a diversidade e respondendo 

a cada um de acordo com suas 

potencialidades e necessidades. Assim, 

uma escola somente poderá ser 

considerada inclusiva quando estiver 

organizada para favorecer a cada aluno, 

independentemente de etnia, sexo, idade, 

deficiência, condição social ou qualquer 

outra situação. Um ensino significativo, é 

aquele que garante o acesso ao conjunto 

sistematizado de conhecimentos como 

recursos a serem mobilizados (MEC, 2004, 

p.07).

Porém, na prática, o que se percebe 

são lacunas ainda profundas entre o que 

ocorre no dia a dia escolar, e o que é 

garantido por Lei. Nesse sentido, enquanto 

muitos teóricos debruçam-se em celebrar a 

inclusão escolar, sobretudo, na questão da 

deficiência física eintelectual, a presente 

investigação mantém seu foco no vetor 

inverso, no sentido de evidenciar os 

problemas históricos que ainda persistem 

em serem reproduzidos ano a ano nas salas 

de aula no Brasil. 

 Assim como preconiza Althusser 

(1985), ao considerar a escola como 

Aparelho Ideológico do Estado, e Paulo 

Freire (1988) em perceber a escola como 

reprodutora da dominação entre classes, o 

que se vê hoje no Brasil do século XXI não é 

diferente da escola excludente das 

sociedades capitalistas da Revolução 

Industrial. Tais premissas levam ao 

questionamento que conduz esta 

investigação: A exclusão social nas 

instituições de ensino públicas 

brasileiras do século XIX se reproduz na 

atualidade? 

Quanto aos procedimentos técnicos, a 

investigação caracteriza-se como 

levantamento de dados, esse tratando de 
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uma análise documental, o presente trabalho 

se classifica como uma pesquisa básica, onde 

o esforço intelectual é empregado de forma a

contribuir com conhecimentos de ordem 

básica. Ainda, a presente investigação ocorre 

sobre os preceitos da abordagem mista em 

que os dados serão considerados de maneira 

quantitativa e qualitativa, admitindo, 

portanto, dados numéricos (objetivos), e 

teóricos (subjetivos) (MALHEIROS, 2011). 

Quanto aos métodos aplicados, 

constam nessa pesquisa: indutivo-dedutivo, 

que analisam um dado objeto partindo de 

seus aspectos particulares até o alcance 

geral, buscando causas e efeitos; e analítico-

sintético, que ao contrário do anterior, 

consiste na investigação de um fenômeno 

desde sua totalidade até suas 

particularidades. Por fim, no que diz respeito 

aos objetivos, a pesquisa classifica-se como 

descritiva de maneira que se empenhou em 

traçar o fenômeno investigado, mais 

especificamente, descrevendo as origens da 

educação excludente no Brasil, 

relacionando-a com a sociedade, podendo 

identificar a partir de então a razão do 

contexto atual da exclusão nas escolas 

públicas brasileiras. 

2. A ESCOLA PÚBLICA
BRASILEIRA

Tratar da história da Educação do 

Brasil é tocar em temas que tangem a escola 

francesa. Segundo Luc (2015), a instrução 

secundária na França surge no final da Idade 

Média, dando origem ao que viriam a 

1  Antigo Regime - monarquias absolutistas que concentravam poderes políticos, econômicos e 
sociais. 

tornarem-se os Colégios de Humanidades do 

século XVIII, onde priorizavam o ensino de 

línguas antigas e Belas-Letras. No contexto 

da transição da Modernidade para a 

Contemporaneidade (séculos XVII e XVIII), 

se faz presente um dos marcos da História 

Mundial: as Revoluções Burguesas, onde, 

sobretudo, na Europa, comerciantes e donos 

de meios de produção buscaram romper 

com o Ancien Régime 1 , modificando 

estruturas econômicas (ex: do 

mercantilismo para o capitalismo); políticas 

(ex: da monarquia para a república); e 

culturais (ex: sociedade eclesiástica para a 

laica), dentre outras transformações. A mais 

evidente no conjunto das Revoluções 

Burguesas foi a Revolução Francesa, iniciada 

em 1789, tamanha a relevância deste evento 

que ela própria demarca a transição dos 

períodos históricos “Idade Moderna” para 

“Idade Contemporânea”. 

Para além dos conflitos políticos e 

bélicos que compuseram o período, há ainda 

o início do estabelecimento das escolas

públicas modernas no ocidente. O intento 

mostra-se controverso, pois, se por um lado, 

tem-se a difusão do conhecimento alargado 

na sociedade, há ainda intenções de 

dominação entre classes: “(…) no afã de 

consolidar seu projeto hegemônico, a 

burguesia se apropria da idéia de escola 

pública, redefinindo-a e convertendo-a em 

um dos instrumentos disseminadores de sua 

visão de mundo” (LOPES, 1981, p. 15 apud 

SOUZA, FERREIRA e BARROS, 2015, p. 492). 

Complementa Ferry “... ao mesmo tempo em 

que ensina os meninos a ler e a escrever, 
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ensina-os também essas regras elementares 

da vida moral...” (FERRY, 1945, p. 15 apud 

SOUZA, FERREIRA e BARROS, 2015, p.492), 

fazendo, assim, com que a Escola Pública 

moderna tenha se originado como um 

espaço de reprodução de padrões de 

diferenciação que partem da esfera 

socioeconômica. 

A Escola Pública Nacional surge nos 

anos oitocentos, e a história se contradiz ao 

determinar o início exato desse fenômeno. 

Mas quer seja na Prússia, pós ataques 

franceses, quer seja pelo Cônsul/Imperador 

Napoleão Bonaparte na França: o ensino 

público torna-se uma demanda político-

social, pela primeira vez na história no início 

do século XIX (HARTMANN, 2008, apud 

PAULA, 2015). 

Santos (2015) apresenta os pontos 

principais acerca dos objetivos napoleônicos 

em modernizar o ensino francês. 

Primeiramente, houve o intuito de 

unificação nacional a partir da educação; Em 

Segundo lugar, disponibilizar o Estado como 

administrador das crises e regente da 

população a fim de estabelecer um novo 

despotismo; Em seguida, um próximo 

objetivo de legitimar as transformações 

sociais advindas da Revolução Francesa, 

garantindo a prevenção contra os levantes 

populares e o apoio dos aristocratas ao 

governo e por último, o objetivo seria de 

trazer da própria aristocracia os 

administradores que fariam a execução e 

manutenção das obras de Napoleão. 

1 Data do Calendário Revolucionário francês relativa a 25 de fevereiro de 1795 do calendário Juliano. 
2 Data do Calendário Revolucionário francês relativa a 1 ° de maio de 1802 do calendário Juliano. 

Como já esboçado no início deste 

capítulo, o ensino secundário é estabelecido 

na França, no fim da Idade Média (século XV), 

com as Escolas Centrais. A grande 

transformação demoraria trezentos anos 

para se consolidar com o advento da 7 

vêntos e do terceiro ano revolucionário1 em 

que o Diretório decretou a substituição das 

antigas escolas por colégios externos laicos e 

independentes. Segundo Arriada (2015), 

foram as escolas secundárias, juntamente 

com os Liceus idealizados por Condocert e 

realizados por Napoleão, os grandes 

substitutos das criticadas Escolas Centrais, 

fonte de grande mudança escolar na França 

do século XIX. Segundo Luc (2015), os novos 

colégios laicos disponibilizaram mais cursos 

de ciências, como história, física, matemática 

e química, em contrapartida das antigas 

Escolas Centrais que priorizavam 

humanidades com apelo religioso. No 

entanto, alguns problemas agravaram-se 

com essa atualização, como a exclusão quase 

imediata dos alunos rurais por falta dos 

alojamentos dos antigos internatos. Por fim, 

em 11 de floreal ano X 2as Escolas Centrais 

são definitivamente suprimidas pela 

conhecida Lei Geral Sobre a Instrução 

Pública que estabeleceu os Liceus 

napoleônicos. 

Todos estes atos governamentais 

externam a idéia de Bonaparte, segundo a 

qual a instrução pública devia "constituir a 

nação" e era a "primeira mola do governo". 

Isso não quer dizer que o orçamento do 

governo no período napoleônico estivesse 
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preocupado em reservar somas 

consideráveis à educação. 

Assim a referida lei de 1ode maio de 1802 

entregou às municipalidades a escola 

elementar, como já fizera o Antigo Regime. 

A reforma é atribuída a Fourcroy. Ele 

justificara a decisão pela ideia de adaptar 

a medida às necessidades locais. Na 

realidade, o que pretendia era poupar a 

fazenda nacional. (SANTOS, 2015, p. 162-

163). 

3. INFLUÊNCIA DA ESCOLA
FRANCESA

Nota-se, na citação de Santos (2015), a 

expressividade com que o estabelecimento 

da Escola Pública francesa, ou Escola 

Nacional parte de um princípio 

essencialmente político, com interesses de 

manutenção de poder. O ensino alargado na 

sociedade, de início, não significava um 

ensino gratuito disponível para uma parcela 

relevante da população. Na França, um dos 

principais modelos seguidos pelo Brasil, 

houve, no século XIX, um grande debate 

acerca da modernização do ensino e a 

divisão em graus, assim como descreve Luc 

(2015):  

(…) debates da Restauração em torno da 

distinção entre três graus de ensino: uma 

“instrução primária”, limitada e destinada 

ao povo, um “segundo grau ou instrução 

secundária” (nos liceus, nos colégios, nos 

estabelecimentos privados) e uma 

“instrução superior” (nas faculdades e nas 

escolas do governo), reservadas, uma e 

outra, às classes abastadas (p.195_196) 

1 Escolas Primárias Superiores 

Complementa Savoie (2005): 

A criação dos liceus marca, primeiramente, 

o retorno a um tipo de organização

escolar: a dos colégios do Antigo Regime. 

Tal organização escolar caracteriza-se 

pela divisão dos alunos em classes 

sucessivas correspondendo cada uma a 

um nível de estudos e, ao percorrê-las, a 

um curso traçado anteriormente dentro 

de um campo determinado de estudos 

(SAVOIE, 2005, p. 02 apud ARRIADA, 2015, 

p. 191)

No relato de Savoie (2005), fica nítida 

a intenção de modernização do ensino 

francês a partir do retorno de um modelo 

referente à época das monarquias 

absolutistas e, historicamente, que este 

modelo atendia prioritariamente às camadas 

privilegiadas da sociedade, sendo, portanto, 

as classes menos abastadas excluídas dos 

processos educacionais. Analisando a 

contribuição de Luc (2015), já no princípio 

das propostas de escolarização pública, há o 

estabelecimento de critérios que distinguem 

a clientela por sua ocupação na ordem social: 

um ensino restritivo gratuito às classes 

menos afortunadas, e um ensino privado e 

mais elaborado às elites. 

Muitos obstáculos desviam essa clientela 

do ensino secundário e, particularmente, 

do caminho elitista dos liceus: a entrada 

precoce, em torno dos 10 anos, portanto 

antes de qualquer candidatura ao 

certificado de ensinos primários, a 

duração do curso (7 anos, contra quarto 

nas EPS 1 ), e retribuição dos estudos, a 

parcimônia das bolsas e a ausência de 

formação prática. A dualidade escolar 
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canalize a demanda de instrução e o desejo 

de promoção para uma ramificação curta, 

que não ameace as hierarquias sociais 

tradicionais” (LUC, 2015, p. 202_2013) 

Luc (2015) prossegue explicando que 

a linha que rege esta diferenciação social do 

ensino engloba fatores econômicos e 

culturais. O Ensino Primário, por exemplo, já 

nas últimas décadas do século XIX, passa a 

ser totalmente gratuito, enquanto o Segundo 

Grau permanece sendo pago, e mesmo 

havendo cotas para bolsistas no Ensino 

Secundário (previsto por Lei no século XIX, 

época de Napoleão Bonaparte) esses nunca 

passaram de 11% até o fim deste Século, Luc 

(2015, p. 197) complementa: “Pode-se dizer, 

então, que apenas uma elite, selecionada 

sobretudo pelo seu nascimento e sua fortuna, 

beneficia-se do ensino secundário público: 

2,2% da população”. 

 Assim sendo, é elucidado que, mesmo 

existindo uma pequena margem de 

financiamento público para os estudos de 

nível secundário, e mesmo atingindo uma 

mínima parcela da população, esta ainda era 

selecionada pela origem, tendo o foco do 

ensino do Segundo Grau para as elites, estas 

que mesmo gozando de condições 

econômicas para o financiamento da 

educação de seus filhos, também usufruia 

dos privilégios do restrito benefício da 

gratuidade escolar. Luc (2015, p.198) 

finaliza ressaltando que “Até a 

democratização do ensino secundário, 

iniciada com a instituição de sua gratuidade 

a partir de 1930, a dualidade escolar 

contribui, salvo exceção, para reprodução 

das classes dirigentes em um sistema 

fechado.” 

4. O LICEU NAPOLEÔNICO

Vale ainda ressaltar que os Liceus 

napoleônicos não podem ser confundidos 

com o Liceu de Aristóteles, apesar de buscar, 

nesse último, inspiração em alguns aspectos. 

Fundado em 335a.C em no Monte Licabetos 

em Atenas, o Liceu surge como escola 

filosófica em referência ao Deus Apolo Lício 

(daí o nome Liceu), divindade relacionada ao 

Sol, ao esclarecimento e a verdade, quase tão 

popular e venerado quanto o próprio Zeus. A 

instituição aristotélica constituía-se, 

originalmente, por um jardim, um edifício e 

uma via de passeio - perípatos, de onde 

passou-se a designar o Liceu como Escola 

Peripatética, já que era costumeiro o uso da 

alameda por Aristóteles e seus alunos para 

diárias caminhadas enquanto discutiam 

assuntos filosóficos. Algumas “heranças” do 

Liceu aristotélico para a modernidade são 

ressaltadas por Chauí (2002), como pode ser 

visto a seguir: 

(…) Aristóteles fixou uma classificação das 

ciências por ordem de complexidade, 

dificuldade e dependência interna para 

orientar a formação do currículo escolar 

do Liceu, e essa classificação é a que 

permanece no pensamento ocidental, até 

nossos dias, tendo, durante séculos, 

determinado o currículo de todas as 

universidades europeias até o século XIX 

de nossa época” (CHAUÍ, 2002, p.337). 

De maneira que a proposta da escola 

peripatética de Aristóteles acabou por 

determinar alguns modelos relacionados à 

Educação que atravessaram Eras, desde a 

Antiguidade Clássica, no século IV A.C., até a 

Modernidade com a inspiração napoleônica 
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e Contemporaneidade, como, por exemplo, 

visto em Chauí (2002) sobre o 

estabelecimento curricular. Segundo 

Mayeur (1981, apud ARRIADA, 2015), em 

1802, é a primeira vez que o termo Liceu 

surge para designar uma instituição de 

ensino ligada ao Estado. E aliás, esta adoção 

forçou a antiga escola particular de Ensino 

Superior, herdeira da filosofia clássica de 

Aristóteles (os Liceus originais), a 

abandonarem esta nomenclatura. 

A educação, nos tempos de Aristóteles, 

assim como em toda antiguidade, principia 

por financiamento privado, ou seja, os 

professores são pagos pelos governantes ou 

por cidadãos que usufruem de condições 

financeiras favoráveis e, aos poucos, vai se 

transformando em um projeto de Estado 

(MANACORDA, 2002). Vale ressaltar que a 

Educação na Antiguidade é, em geral, vetada 

aos “não cidadãos”, ou seja, evoca questões 

de cidadania e, em muitas Cidades-estados 

gregas e romanas, isso era determinado por 

condições censitárias. Em outras palavras, 

muitas vezes, a cidadania é concedida por 

situação financeira dentro da conjuntura 

social, e é a partir dessa designação que se 

determina o acesso, ou não, à educação na 

antiguidade. 

Em uma pequena trajetória pela 

História da Educação, Souza, Ferreira e 

Barros (2015) prosseguem classificando a 

Educação Medieval como um privilégio, seja 

ela institucionalizada ou por meio de 

preceptores contratados. A estanque 

sociedade medieval concede certa 

exclusividade da educação às classes 

privilegiadas. Já na Idade Moderna, 

principalmente, a partir das já citadas 

Revoluções Burguesas no século XVII, a 

Educação deixa de ser um privilégio e torna-

se um direito. E com o desenvolvimento 

industrial e o estabelecimento do 

capitalismo na Contemporaneidade, a 

Educação transforma-se, mais uma vez, 

deixando de ser considerada direito para 

tornar-se um dever.  

Considerando que a ascensão 

burguesa privilegia a manutenção do poder 

e a ordem social, ao mesmo tempo em que o 

capitalismo exige mão de obra especializada, 

o fim da modernidade e o princípio da

contemporaneidade são estabelecidos a 

partir dos novos paradigmas oferecidos pela 

junção dos preceitos do capitalismo e da 

sociedade burguesa, em que, a partir de 

então tudo passa a ter de se adequar para 

sobreviver, isso explica a transformação do 

conceito prático de Educação dado por 

Souza, Ferreira e Barros (2015), e assim, nos 

dias atuais a Educação configura-se como 

obrigação. 

5. A ESCOLA EXCLUDENTE

No que se diz respeito à educação 

pública em si, considerando os padrões 

modernos, o Brasil deu início a esse projeto 

partindo dos modelos europeus do século 

XIX, em que o mundo ocidental girava em 

torno das transformações sócio-políticas, e 

da industrialização que, cada vez mais exigia 

mão de obra especializada (PEREIRA, 

FELIPE e FRANÇA, 2015). 

O princípio da educação excludente no 

Brasil se dá, segundo Barbosa (2015), em 

torno de três décadas após o descobrimento, 
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quando clérigos da Societas Iesu 1 , mais 

conhecidos como Jesuítas, embarcaram em 

missões a fim de catequizar nativos das 

colônias europeias em todo o mundo. No 

Brasil, o intuito primeiro foi catequizar e 

instruir os índios que habitavam o litoral 

brasileiro, a partir da transmissão da religião 

católica e regras morais e sociais próprias do 

padrão europeu. 

Contudo, uma vertente da educação 

jesuíta tornou-se cada vez mais forte e 

comum na colônia brasileira, o ensino 

elementar voltado à educação com a 

finalidade de formar os jovens da elite 

colonial. Quanto ao ensino superior, nos 

primeiros momentos da história oficial 

brasileira, foi exclusivamente voltado à 

formação eclesiástica, conquanto os que 

desejassem uma formação secular deveriam 

estudar na capital do Império, ou seja, 

Portugal. Esse detalhe define o perfil dos que 

tinham acesso à educação formal na colônia 

brasileira: uma elite abastada, que pode 

financiar os estudos, mesmo assim, o Ensino 

é travestido de ideais globais, como pode-se 

conferir na citação que se segue: 

O fenômeno da escolarização em massa, 

configurado a partir da segunda metade 

do século XIX, apresentou muitos aspectos 

comuns de abrangência global, entre eles: 

a obrigação escolar, a responsabilidade 

estatal pelo ensino público, a 

secularização do ensino e da moral, a 

nação e a pátria como princípios 

norteadores da cultura escolar, a educação 

popular concebida como um projeto de 

1 Companhia de Jesus 

consolidação de uma nova ordem social. 

(PEREIRA, FELIPE e FRANÇA, 2015, p.6_7) 

Outra relevante questão levantada por 

Barbosa (2015) é a exclusão das mulheres 

nesses processos educacionais, por seu 

papel social restrito à condição de esposas e 

mães, às mulheres era vetado o ensino 

formal, o que configura mais uma forma de 

exclusão educacional baseada em preceitos 

sociais. 

Cunha (2015) ressalta a dualidade do 

Ensino Público e Privado na trajetória 

histórica da Educação no Brasil. As ordens 

religiosas, como já mencionado, exerceram 

um papel de ensino para além da esfera 

estatal. “A ação da Companhia de Jesus 

consolidou a resistência à hegemonia do 

Estado na educação por meio de uma 

organização escolar fora do seu controle” 

(CUNHA, 2015, p.01), dessa maneira, entre 

1500 e 1759 (data da expulsão do Jesuítas do 

solo brasileiro), os colégios confessionais 

monopolizaram o Ensino, mas, ao mesmo 

tempo, ameaçaram a ação estatal nesse 

campo. A partir do decreto de 28 de junho 

1759, a educação deixa de ser apenas um 

interesse estatal e torna-se uma realização, e 

os recursos financeiros são manejados para 

estruturação política e econômica do ensino 

público brasileiro. 

Akkari (2001) ressalta que, desde o 

princípio do século XIX, há uma tendência 

dos países em desenvolvimento em “copiar”, 

de maneira menos eficiente, os modelos 

educacionais ocidentais estabelecidos na 

Europa, nesse contexto, insere-se o Brasil. 

Assim, o autor estabelece o princípio, de fato, 
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do que se pode chamar de ensino público 

brasileiro, a partir de da Carta Magna de 

1824 onde se autenticou o direito ao ensino 

primário a todos os cidadãos. Essa questão é 

reafirmada por Cunha (2015): 

Em 1824, o Brasil promulga sua primeira 

Constituição, e ela consolida muito do 

estado sócio-político-econômico do tempo 

da Colônia. Quanto à educação, a nova 

Constituição pensou, pela primeira vez, 

inspirada no modelo da Constituição 

francesa de 1791, na criação de um 

Sistema Nacional de Educação, propondo 

escolas primárias para todas as cidades, 

colégios e liceus em cada capital e ensino 

superior nas grandes cidades 

(CUNHA,2015, p.02) 

Contudo, na prática, esse caminhar 

rumo à universalização da educação ainda se 

demonstrava incipiente. Somente durante o 

governo Vargas, em 14 de novembro de 

1930 criou-se, pelo Decreto n.º 19.402, o 

Ministério dos Negócios da Educação e 

Saúde Pública, órgão responsável pelos 

assuntos relativos à Educação (atual MEC – 

Ministério da Educação).  

A famigerada LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação) somente em 1962 veio a 

distinguir as categorias das escolas públicas 

brasileiras, sendo elas de responsabilidade 

Federal, Estadual ou Municipal. Mais 

tardiamente, na “Constituição Cidadã” de 

1988 foi determinada uma proposta de 

harmonização entre as escolas públicas e 

particulares (com ou sem fins lucrativos) 

(AKKARI, 2001). 

No contexto do Governo Militar (1964- 

1985), a Educação brasileira não obteve 

melhoras significativas, ao contrário, como 

informa Piletti (2003, p.114), ocorreram 

“elevados índices de repetência e evasão 

escolar, escolas com deficiência de recursos 

materiais e humanos, professores 

pessimamente remunerados e sem 

motivação para trabalhar, elevadas taxas de 

analfabetismo”. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Le Chalotais em seu tempo, inundado 

pelo Iluminismo, observava que o ensino era 

transmitido ao âmbito civil, abandonando 

preceitos religiosos que detinham a 

educação: “é justo que os jovens do Estado 

sejam educados pelo pessoal do Estado” 

(1768 apud MANACORDA, 2002, p.245). De 

outra forma, havia ainda propostas de 

reformas educacionais mais moderadas 

como Filangieri (1780, p.740apud

MANACORDA, 2002, p.247) “para ser 

universal, não deve ser uniforme. Eu divido 

inicialmente o povo em duas classes: na 

primeira situo todos aqueles que servem ou 

poderiam servir à sociedade com os braços, 

na segunda aqueles que servem ou poderiam 

servi-la com seus talentos”, isso acaba por 

demonstrar claramente a diferenciação 

entre proletariado e burguesia. O 

proletariado é a classe que executa trabalhos 

braçais, enquanto a burguesia, detentora dos 

meios de produção, tem acesso ao ensino 

elaborado, e realiza trabalhos voltados ao 

intelecto. 

Nota-se um nítido critério social em 

justificar a educação diferenciada também 

em Diderot (p.741 apud MANACORDA, 2002, 

p.247) “o agricultor, o ferreiro, o artesão etc.,

destinados a servir à sociedade com seus 
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braços, não precisam senão de uma fácil e 

breve instrução”. Sobre a Escola Pública 

Moderna, Souza, Ferreira e Barros (2015, 

p.489) ressaltam sua função primordial na

“formação da educação burguesa” e 

“domesticação da classe proletariada”, 

confirmando os autores supracitados no que 

diz respeito ao teor socioeconômico como 

parâmetro geral da escola pública. 

A partir do século XIX, quando o Brasil, 

a exemplo dos modelos europeus, passa a 

pôr em prática um projeto educacional mais 

abrangente, nota-se que, nesse histórico, o 

conceito de inclusão escolar não perpassar o 

sentido de igualdade, e assim sendo, 

promover a educação nacional gratuita não 

significa que não há diferenciação entre o 

ensino do pobre e do rico, do proletariado e 

do burguês, mesmo que estejam em idades 

escolares semelhantes. O autor elucida essa 

questão nos seguintes termos: 

Desde a belle époque, e mais ainda depois 

da agitação social provocada pela Grande 

Guerra, os partidários da “escola única” 

condenam esse dispositivo em nome da 

democracia e da racionalidade. A 

burguesia, comenta em 1925 o filósofo 

Edmond Goblot (1967, p. 84), “necessita 

de uma instrução que permaneça 

inacessível ao povo, que lhe seja fechada, 

que seja a ‘barreira’”. Lógica e simples na 

aparência, a unificação do sistema escolar 

deveria sustentar múltiplos obstáculos, 

políticos, sociais, corporativos e culturais. 

(LUC, 2015, p.198) 

O Brasil atualmente se rege pelo 

slogan “Pátria Educadora” em que o Governo 

Federal sustenta intenção de ter a Educação 

como prioridade nas políticas públicas. No 

site da Secretaria de Assuntos Estratégicos 

da Presidência da República consta a 

seguinte definição: 

Os maiores propósitos da dita Pátria Educadora estão inclusos no programa “Compromisso 

Todos Pela Educação”. Trata-se de um planejamento que visa à ação colaborativa entre a 

sociedade civil, poderes municipais, estatais, União e Distrito Federal em prol de melhorias da 

Educação Básica brasileira. Foram listados 5 Metas e 28 Compromissos a serem seguidos. A metas 

constituem: 

Pátria Educadora 

RESULTADOS ESPERADOS 

O Brasil progrediu muito em ampliar o acesso ao ensino. Avançou muito menos em 

qualificar o ensino. A qualificação do ensino básico passa por organização da cooperação 

federativa em educação, reorientação do paradigma curricular e pedagógico, formação 

dos professores e diretores, e aproveitamento de novas tecnologias. A SAE trabalha com 

o Mistério da Educação para construir a Pátria Educadora.

Figura 1: Pátria Educadora Fonte: SAE, 2015 
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 Toda criança e jovem de 4 a 17 anos

na escola

 Com esse primeiro compromisso, 

espera-se que até 2022 que 98% das crianças 

e adolescentes, na faixa acima, estejam 

frequentando e/ou concluindo a Educação 

Básica. Contudo, segundo dados oficiais mais 

recentes, o Brasil está abaixo da meta 

estabelecida. 

 Iniciado em 2001, o primeiro 

compromisso foi sendo cumprido até 2007, e a 

partir de então, a meta não vem sendo atingida, 

pois os últimos dados de 2013, com 93,6% dos 

alunos nas escolas, enquanto esperava-se, no 

mínimo, 95,4% (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 

2015) 

 Toda criança plenamente

alfabetizada até os 8 anos

O segundo compromisso esperou que 

em 2010, pelo menos 80% das crianças de até 

8 anos de idade, estivessem plenamente 

alfabetizadas, e até 2022, 100%. Ressalta-se o 

conceito de Plena Alfabetização, que evoca 

capacidades de leitura, escrita, e 

conhecimentos básicos em matemática, os 

resultados, embora ainda iniciais, são 

preocupantes. A única vez em que esses dados 

foram submetidos, em 2012 (já passados dois 

anos da primeira parte da meta), 

demonstraram que, a meta de 80% ainda 

estava distante de ser cumprida. Em 2012, o 

nível brasileiro de alfabetização de crianças de 

até 8 anos, quanto a escrita correspondeu a 

25,9%; quanto a matemática 29,2%; e em 

leitura, 39,7% (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 

2015), mesmo diante do decreto 

governamental que instituiu em 2013 o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 

PNAIC, com o objetivo de promover a 

capacitação de professores alfabetizadores, o 

qual alcançou o seu 3º ciclo em 2015, porém 

até a presente data não produziu os resultados 

esperados 

 Todo aluno com aprendizado

adequado ao seu ano

O terceiro compromisso estabelece 

parâmetros mínimos para o aprendizado, e 

espera-se que 70% dos estudantes da 

Educação Básica tenham sucesso no 

aprendizado do que é próprio para cada idade 

escolar até 2022. Contudo, mais uma vez, as 

metas, apesar de pouco ambiciosas também 

não estão sendo atingidas. Conforme os 

indicadores de desempenho, desde 2007, os 

objetivos dos anos finais de cada etapa da 

Educação Básica brasileira não estão sendo 

minimamente alcançados. Os dados dispostos 

pela organização Todos Pela Educação (2015) 

foram organizados na tabela a seguir: 

DESEMPENHO ESCOLAR – ANO 2013 

Meta 
Português 

Resultado 
Português 

Meta 
Matemática 

Resultado 
Matemática 

5º ano do Ensino 
Fundamental 

47,9% 45,1% 42,3% 39,5% 

9º ano do Ensino 
Fundamental 

42,9% 28,7% 37,1% 16,4% 

3ª série do Ensino 
Médio 

39,0% 27,2% 28,3% 9,3% 

Figura 2: Desempenho escolar – 2013Fonte: Todos Pela Educação, 2015 
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 Todo jovem de 19 anos com Ensino

Médio concluído

Esse compromisso prevê que, em 2022, 

pelo menos 95% dos jovens de 16 anos, 

tenham terminado o Ensino Fundamental, 

enquanto 90% ou mais dos jovens de 19 anos 

estejam concluindo o Ensino Médio. Contudo, 

os dados oficiais demonstram, mais uma vez, 

que as metas parciais não vêm sendo atingidas 

desde 2007. Conforme demonstração mais 

recente, a meta parcial para 2013 foi de 84% 

dos estudantes de 16 anos concluindo o Ensino 

Fundamental e 63,7% dos jovens de 19 

concluindo o Ensino Médio. Já os resultados 

foram abaixo, com 71,7% e 54,3% 

respectivamente. 

A definição de que em 2022 jovens de 16 anos 

tenham concluído o Ensino Fundamental e os 

de 19 tenham concluído o Ensino médio, tal 

compromisso colide frontalmente 

primeiramente com o disposto no artigo 4º da 

LDB 9394 que diz: “I - educação básica 

obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, organizada da 

seguinte forma: ...” assim sendo, aos 17 anos o 

jovem já deve ter concluído o Ensino Médio. Da 

mesma forma contraria o descrito nos artigos 

23 e 24 da Resolução nº 4 de 13 de julho de 

2010 que dispõe o seguinte: 

Art. 23. O Ensino Fundamental com 9 

(nove) anos de duração, de matrícula. 

Obrigatória para as crianças a partir dos 6 

(seis) anos de idade, tem duas fases 

sequentes com características próprias, 

chamadas de anos iniciais, com 5 (cinco) 

anos de duração, em regra para estudantes 

de 6 (seis) a 10 (dez) anos de idade; e anos 

1 Produto Interno Bruto 

finais, com 4 (quatro) anos de duração, 

para os de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos. 

Parágrafo único. No Ensino Fundamental, 

acolher significa também cuidar e educar, 

como forma de garantir a aprendizagem 

dos conteúdos curriculares, para que o 

estudante desenvolva interesses e 

sensibilidades que lhe permitam usufruir 

dos bens culturais disponíveis na 

comunidade, na sua cidade ou na 

sociedade em geral, e que lhe possibilitem 

ainda sentir-se como produtor valorizado 

desses bens. (BRASIL, MEC. Resolução 

4/2010). 

Portanto, esse compromisso ignora o 

disposto na LDB e na Resolução supra.  

 Investimento em Educação ampliado e

bem gerido

A última meta prevê que de 2010 em 

diante deve-se manter o investimento de 5% 

do PIB 1 na Educação Básica obrigatória. 

Desde o ano 2000, há a verificação deste 

compromisso, e os resultados mais recentes 

seguem conforme a tabela: 

Investimento PIB 2013 (META 5%) 

Educação Infantil 0,6% 

Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

1,5% 

Anos Finais do Ensino 
Fundamental 

1,4% 

Ensino Médio 1,0% 

Brasil- Educação Básica 4,4% 

Figura 3: Investimento PIB 2013 

Fonte: Todos Pela Educação, 2015
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O presidente da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação, 

Roberto de Leão, elucida sobre a escola 

pública brasileira na atualidade: 

É uma escola que passa por uma enorme 

dificuldade e é frequentada, em sua 

maioria, por pessoas de poucas posses, da 

classe média baixa, ou seja, pessoas que 

estão em situação econômica 

problemática. Enfim, é a escola que o povo 

frequenta e que passa hoje por 

dificuldades de estrutura, de 

funcionamento, etc. A escola pública 

brasileira se sustenta hoje muito mais pela 

solidariedade dos profissionais da 

educação que atuam nela, do que por 

conta das políticas públicas que deveriam 

fazê-la funcionar direito (IHU, 2015, s.p) 

Guimarães (2015) diz que, conforme o 

resultado da última Prova Brasil, que avalia o 

desempenho dos alunos da Educação Básica 

nas escolas públicas brasileiras, 65% dos 

alunos do 5º ano não possuem conhecimentos 

mínimos de geometria, sequer são capazes de 

reconhecer triângulos e círculos. Nesse mesmo 

caminho, 60% não sabem localizar 

informações explícitas em textos simples. Já 

dos alunos no 9º ano, 90% não conseguem 

converter medidas (ex: de centímetros para 

metros), e 88% não têm habilidade de 

reconhecer a ideia principal de um texto 

literário. Em 2014, o Censo registrou 49,8 

milhões de matrículas na Educação Básica. O 

número de escolas foi de 188.673, sendo 79% 

públicas e 21% privadas (GLOBO, s.p, 2015). 

Essas duas informações elucidam que, apesar 

do grande volume de atendimento das escolas 

públicas, em um intuito raso de inclusão, 

apresenta o cenário das escolas públicas 

brasileiras que abrigam um imenso volume de 

alunos (inclusão por inclusão) sem o mínimo 

de qualidade dos serviços prestados. Guijarro 

(2005) completa: 

O maior acesso à educação tem significado 

uma maior diversidade de alunos na 

escola, porém, os sistemas educacionais 

seguem oferecendo respostas 

homogêneas, que não satisfazem às 

diferentes necessidades e situações do 

alunado, o que se reflete em altos índices 

de reprovação e evasão escolar, que 

afetam em maior medida às populações 

que estão em situação de vulnerabilidade. 

(GUIJARRO, 2005, p.07). 

António Nóvoa (2009 apud LIBANEO, 

2015, p.16_17) enfatiza a dualidade 

socioeconômica em que a escola pública se 

divide, lançando mão de um apelo 

sustentado por ideais de cidadania aos 

pobres, enquanto as classes mais abastadas 

usufruem de um ensino diferenciado: 

Um dos grandes perigos dos tempos atuais 

é uma escola a “duas velocidades”: por um 

lado, uma escola concebida 

essencialmente como um centro de 

acolhimento social, para os pobres, com 

uma forte retórica da cidadania e da 

participação. Por outro lado, uma escola 

claramente centrada na aprendizagem e 

nas tecnologias, destinada a formar os 

filhos dos ricos.  

Conforme já citado no capítulo 

anterior, o MEC preconiza uma espécie de 

cooperação entre as escolas públicas e 

particulares no Brasil. Akkari (2001) elucida 

que, dentro do universo da rede de Ensino 

brasileira, haja uma grande diferenciação no 

atendimento quanto à qualidade e a clientela 

atendida, conforme é possível conferir a 

seguir: 
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Rede Pública  Origem Público Características 

- Escolas 
Federais; 

- Escolas de aplicação 
pedagógica vinculadas a 

universidades ou 
empresas públicas; 
- Escolas federais 

técnicos superiores; 

- Alunos 
oriundos das 

classes altas e 
médias; 

- Muito pouco numerosas, 
essas escolas organizam 

concursos de ingresso 
muito seletivos para as 

poucas vagas disponíveis; 

- Escolas 
Estaduais; 

- Escolas administradas 
pelos estados; 

- Alunos 
oriundos das 

classes 
desfavorecidas; 

- A situação dessas 
escolas depende do 

desenvolvimento 
econômico do Estado, 

com um contraste 
marcado entre os estados 
desenvolvidos do Sul e do 
Sudeste e os do Nordeste, 

essencialmente rurais; 

- Escolas 
Municipais; 

- Escolas administradas 
pelas municipalidades; 

- Alunos 
oriundos das 

classes 
desfavorecidas; 

- Essas escolas são 
numerosas e têm taxas de 

repetência e abandono 
muito altas; 

Rede 
Particular 

Origem Público Características 

- Escolas 
Internacionais; 

- Escolas localizadas 
essencialmente em São 
Paulo e no Rio de 
Janeiro; 

- Alunos 
oriundos das 
classes altas 
(profissionais 
estrangeiros); 

- Essas escolas pouco 
numerosas, têm boa 
reputação no setor da 
educação bilíngue 
(principalmente 
português-Inglês); 

- Escolas 
“tradicionais” 
confessionais 
(católicas, 
protestantes); 

- Na origem, essas 
escolas eram vinculadas 
às poderosas 
congregações católicas 
(jesuítas, maristas, 
dominicanas) ou 
protestantes 
(metodistas, 
evangélicas, entre 
outros). 
- Essas escolas vêm se 
desenvolvendo 
fortemente esses últimos 
anos; 

- Alunos 
oriundos das 
classes altas e 
médias-altas; 

- Seu número está 
aumentando 
constantemente. 
- O ensino religioso está 
perdendo espaço à 
medida que sua base 
confessional de 
recrutamento se amplia; 



 REVISTA CIENTÍFICA DO INSTITUTO IDEIA – ISSN 2525-5975 / RJ / Nº 02: OUTUBRO - MARÇO 2015 

INSTITUTO IDEIA | Mestrados e Doutorados no Mercosul - www.ideiaeduc.com.br 
47 

ARTIGO 

Akkari (2001) apresenta um resumo 

do contexto escolar brasileiro, em que os 

tipos de escolas tendem claramente a 

atender clientelas diferenciadas por 

parâmetros socioeconômicos, a exemplo da 

predominância das escolas públicas 

municipais com altas taxas de repetência e 

evasão atendendo a classes mais baixas, e as 

escolas particulares internacionais mais 

restritas a classes altas, com um padrão de 

educação diferenciado. Há ainda um detalhe 

relevante: a questão regional. Para Akkari 

(2001), quanto mais economicamente 

próspera é a região onde se analisa, maior 

sucesso na educação.   

Por fim, a questão do investimento, já 

tratada neste capítulo, complementam-se os 

dados da Agência Brasil e Todos Pela 

Educação que incluiu dados do Censo 

Escolar 2011, veiculados pelo site de notícias 

UOL em novembro de 2015 que menos de 

1% das escolas públicas brasileiras possui 

condições estruturais mínimas para oferecer 

educação de qualidade, como, por exemplo, 

biblioteca, computadores, televisão, 

laboratório, quadra de esportes, etc (UOL, 

2015). 

Comparando as informações até aqui 

apresentadas, é possível perceber a situação 

da Educação Nacional: a Educação Pública é 

dispensada com foco nas classes baixas em 

sentido socioeconômico, e sua qualidade é 

inferior à das classes mais abastadas, que 

usufruem do ensino privado de maior 

qualidade. Além disso, as políticas públicas 

para a área da educação compõem-se de 

metas pouco ambiciosas visto o longo prazo 

no qual foram estabelecidas, e mesmo assim, 

não são sequer atingidas. De maneira que, a 

escola pública, além de ser um agente 

excludente, “mascarado” por uma inclusão 

de massas, não desempenha seu papel com 

qualidade. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para estabelecer as considerações 

finais, cabe retomar a pergunta científica que 

orientou esta investigação: Como se 

reproduz na atualidade a exclusão social 

do século XIX nas instituições de ensino 

públicas brasileiras? No intuito de 

respondê-la observou-se que o ensino 

público brasileiro surgiu como uma cópia 

das propostas de escolas públicas europeias 

do século XIX. No decorrer de sua trajetória 

foi possível perceber que, assim como na 

França oitocentista, ainda hoje, no Brasil, há 

uma grande diferenciação na Educação de 

ricos e pobres, tomando como critério 

fundamental a origem socioeconômica do 

alunado. 

O ensino gratuito, na 

contemporaneidade, não se realiza como um 

projeto que visa à simplesmente o 

alargamento do atendimento escolar por si 

só. Mas sim, um projeto de manutenção 

política por meio do apoio popular em troca 

de serviços (reprodução do que comumente 

se viu na Europa do século XIX). Aumentar o 

atendimento da educação pública e lançar 

programas de metas para a melhoria do 

serviço prestado, demonstra ser um mero 

argumento sobre a Educação: privilégio, 

direito e obrigação, ao mesmo tempo. Assim, 

é possível convencer as classes baixas que 

estar “dentro” da escola é ter alcançado algo 

antes a elas vetado, e que se não fosse a 
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“benevolência” política, não se alcançaria. 

Também dá a impressão de direito adquirido, 

reafirmando preceitos fundamentais da 

República surgida no século XIX e, por fim, 

estar na escola também se confere a um 

dever do cidadão. No entanto, vê-se um 

abismo entre a teoria e a prática, entre o 

prometido e o cumprido, entre o esperado e 

o realizado. Há no Brasil da atualidade um

grande descomprometimento público com 

metas por eles mesmos estabelecidas, e o 

que impera é a cultura da quantidade e não 

da qualidade. 

Além disso, incluir, no ambiente 

escolar, está longe de significar uma inclusão 

plena, pois a própria instituição escolar trata 

de excluir os sujeitos conforme seu papel 

social, padrões culturais, classe econômica 

etc. O que se percebe é a mera manutenção 

de padrões da sociedade burguesa, o que não 

corresponde à realidade e às necessidades 

das classes baixas. A Escola Pública abriga os 

excluídos, por isso torna-se agente de 

exclusão quando não oferece à sua clientela 

uma educação própria, libertadora, 

condizente, e de qualidade. 

 A Escola Pública Brasileira, por seu 

histórico e sua atual condição, é muito mais 

excludente do que inclusiva, e ressaltam-se 

as questões econômicas (regionais, de 

clientela, etc) como o principal fator de 

afastamento, ao passo que as políticas 

educacionais tendem cada vez mais a 

reafirmar e celebrar a “escola inclusiva” com 

grande ênfase nas questões da deficiência. 

Na “Pátria Educadora”, há um grande 

déficit na qualidade do ensino público se 

comparado ao privado em razão de 

investimentos, remuneração e capacitação 

de professores, estrutura física das escolas, e 

até mesmo no retorno que a sociedade civil 

espera. Há, impregnada no senso comum do 

brasileiro, a ideia ainda da herança histórica 

colonial de que “quem tem dinheiro tem 

acesso ao que é melhor” o que demonstra 

uma naturalização dos maus serviços 

públicos. Este pensamento faz de grande 

parte da população conformar-se, então se 

aceita a escola pública, deficitária e, por 

consequência excludente, ao reproduzir no 

campo educacional a exclusão 

socioeconômica dos sujeitos que compõem 

sua clientela. 
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RESUMO: Esta proposta de atualização curricular para o Curso Técnico de Metalurgia ministrado no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais Campus Ouro Preto, aborda os 
aspectos que a motivaram segundo o enfoque da necessidade da Formação Empreendedora na 
Educação Profissional de nível Técnico em Metalurgia na visão dos Professores, Alunos Concluintes 
e Egressos do Curso. A metodologia utilizada foi de nível descritivo com enfoque qualitativo para as 
análises e processamento dos dados obtidos na pesquisa. 
Mediante os resultados obtidos foi possível coletar importantes informações que constituíram a base 
para definir a proposta de atualização curricular para o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais Campus Ouro Preto com enfoque na Formação Empreendedora. 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo; Formação Empreendedora, Educação Profissional. 
Currículo do Curso Técnico de Metalurgia. 

RESUMEN: Esta propuesta de actualización para el Curso Técnico de Metalurgia ministrado en el 
Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Minas Gerais Campus Ouro Preto, aborda los 
aspectos que lo motivaron según el enfoque de la necesidad de formación Emprendedora en la 
Educación Profesional de Nivel Técnico en Metalurgia desde el punto de vista de Profesores, Alumnos 
Graduados y Egresados del Curso. La Metodología utilizada fue de nivel descriptivo con enfoque 
cualitativo para los análisis y procesamiento de datos obtenidos en la investigación. Mediante los 
resultados obtenidos fue posible recolectar importantes informaciones que constituyeron la base para 
definir la propuesta de actualización curricular para el Instituto Federal de Educación, Ciencia y 
Tecnología de Minas Gerais Campus Ouro Preto con enfoque en la Formación Emprendedora. 

PALABRAS CLAVE: Emprendedurismo; Formación Emprendedora, Educación Profesional, Currículo 

del Curso Técnico de Metalurgia
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1. INTRODUÇÃO

A educação profissional e tecnológica 

no Brasil assume cada vez mais um papel de 

fundamental importância como elemento 

estratégico para a construção da cidadania e 

para uma melhor inserção de jovens e 

trabalhadores na sociedade contemporânea, 

plena de grandes transformações e 

marcadamente tecnológica. 

Estamos diante de processos que 

encerram no seu âmago as tensas relações 

entre o trabalho, o emprego, a escola e a 

profissão. 

Assim sendo, novas formas de relação 

entre conhecimento, produção e sociedade se 

constituem, face às transformações 

científicas e tecnológicas que afetam a vida 

social e produtiva. 

Daí a necessidade da reformulação e 

atualização curricular, a partir do 

levantamento de prioridades que permitam 

selecionar conteúdos e métodos que sejam 

significativos para os educandos. 

Não tão somente o conteúdo que o 

educador quer ministrar, mas sim, o que o 

educando precisa para desempenhar seu 

papel de influenciar o cotidiano da 

comunidade em que vive, e de forma 

compatível com as exigências do mercado de 

trabalho. 

Para que as transformações realmente 

ocorram é preciso analisar profundamente as 

práticas pedagógicas e a organização 

curricular, pois são elas que irão efetivar as 

mudanças através de uma nova abordagem, 

bem como um novo enfoque de conteúdo. 

Este trabalho vem suprir esta 

necessidade através da elaboração de uma 

proposta de atualização curricular para o 

Curso Técnico de Metalurgia do Instituto 

Federal de Minas Gerais Campus Ouro Preto 

com ênfase na Formação Empreendedora. 

2. OBJETIVO

Contribuir com aportes válidos para a 

melhoria do Currículo Formal dos Cursos 

Técnicos em Metalurgia ministrados nos 

Institutos Federais nas diferentes 

organizações curriculares das diversas 

modalidades de ensino e em consonância 

com a legislação em vigor, propor um modelo 

curricular com a formação empreendedora 

para o Curso Técnico de Metalurgia do 

Instituto Federal de Minas Gerais – Campus 

Ouro Preto. 

 Aspectos Conceituais

Henry Giroux e Roger Simon escrevem 

que as escolas são formas sociais que 

ampliam as capacidades humanas 

(Moreira,1994). 

Cabe à escola “ocupar seu espaço de 

autonomia relativa, cumprindo a função de 

transmitir conhecimentos e exercendo um 

papel ativo na construção da realidade social” 

(Silva,1988). 

Assim, neste contexto, a educação 

profissional e tecnológica, deverá ter como 

princípios basilares, o compromisso com a 

redução das desigualdades sociais e o 

desenvolvimento socioeconômico 

proporcionando ao educando uma melhor 

integração ao mundo do trabalho. 
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Atualmente, vivemos num momento de 

tensas relações entre o trabalho, o emprego, 

a escola e a profissão, acarretando também 

enormes conflitos nas diferentes áreas da 

sociedade, quer seja ela a econômica, a social, 

a política, ou a cultural. 

Nesse sentido, torna-se de fundamental 

importância, de acordo com os espaços 

possíveis oferecidos pela legislação, 

implementar melhorias na formação 

profissional e tecnológica, para atender às 

demandas não apenas do trabalho, mas da 

própria sociedade contemporânea. 

Segundo Nereide (1998), a escola 

enquanto produtora, o que ela faz, é criar 

conhecimento técnico-administrativo em alto 

nível, para as empresas econômicas, além de 

produzir formas culturais ideológicas a 

serviço dos grupos que estão no poder. 

Para Saviani, também representante 

brasileiro da pedagogia crítico-social dos 

conteúdos, a tarefa de uma pedagogia crítica 

consiste em transmitir aqueles 

conhecimentos universais que são 

considerados como patrimônio da 

humanidade e não dos grupos sociais que 

deles se apropriaram.   

Assim, modernizar o ensino

profissional no país, de maneira que 

acompanhem o avanço tecnológico e 

atendam às demandas cada vez maiores do 

mercado de trabalho, que exige flexibilidade, 

qualidade e produtividade, torna-se 

imprescindível. 

Apesar das reformas de ensino 

ocorridas nos últimos anos pouco ou nada se 

discutiu ou se procurou contemplar sobre as 

reais necessidades da formação 

empreendedora do educando. 

 Empreendedorismo na Educação

Profissional

Um novo passo que temos visto nos 

últimos tempos dentro desse processo de 

globalização são fusões e aquisições, que 

novamente trazem consequências à 

economia. A onda de fusões e aquisições 

movimenta o mundo de negócios nos 

diversos setores da economia internacional. 

Empresas até há pouco tempo inimagináveis 

estão sendo criadas da noite para o dia a 

partir desse processo. Quando estruturas se 

juntam, sobram funções, passa a existir mais 

de uma pessoa para um mesmo trabalho, e as 

novas empresas começam a anunciar as 

demissões. 

A necessidade de se incentivar e 

capacitar o jovem a abrir e gerir o próprio 

negócio, em vez de prepará-lo simplesmente 

para ser empregado e ocupar uma vaga no 

setor industrial é plenamente justificada pela 

redução na oferta de postos de trabalho no 

mercado formal. 

O horizonte está se abrindo para que o 

trabalhador deixe de ser um mero 

“empregado” e passe a desempenhar novos 

papéis, seja à frente do seu pequeno negócio, 

seja como gestor de uma empresa. De uma 

forma ou de outra, o jovem agrega à sua 

atuação profissional uma nova visão que 

extrapola a sua atuação simplesmente como 

técnico e incorpora a visão global do negócio 

como um todo. 
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A formação Empreendedora na 

Educação Profissional, propõe por meio da 

Educação Profissional, uma visão realista e 

próxima das pessoas que estão avaliando e 

definindo sua vida produtiva, permitindo a 

preparação empreendedora “orientada para 

resultados” daqueles que hoje estudam nos 

centros educacionais de excelência do país. 

O empreendedorismo hoje representa 

mais do que um processo de auto regulação 

econômica em todo o mundo, porque, além de 

considerar que um empreendedor se torna 

importante para a economia regional pela 

interação de capital, recursos e produção, a 

conduta empreendedora também passa pela 

exigência de uma qualificação orientada para 

resultados. 

É relevante considerar as perspectivas 

do empreendedorismo na formação dos 

novos cidadãos. Ser empreendedor hoje não 

significa necessariamente ser um empresário 

com grandes meios de produção. Por um lado, 

a gama de diversidade de produtos, 

conhecimentos, tecnologias e serviços é 

enorme, o que facilita o surgimento de 

médias, pequenas e microempresas 

altamente diversificadas. Por outro lado, de 

acordo com as novas relações sociais de 

trabalho, qualquer empresa necessita ter em 

seus quadros técnicos empreendedores. 

A relação entre educação e trabalho na 

sociedade brasileira tem representado um 

desafio histórico. Distante de um sistema 

produtivo em permanente e rápido processo 

de modernização, a Educação Profissional 

tem-se revelado incapaz de atender com 

agilidade, por meio das escolas, à crescente 

demanda por níveis mais elevados de 

qualificação. 

É urgente desencadear na escola a 

interação com a realidade social para 

compreendê-la e participar na sua 

transformação. Isso significa dizer que é 

urgente levar esta realidade para dentro da 

escola, a fim de garantir que seja realmente 

útil e eficaz diante das novas demandas 

sociais da produção. 

Na formação educacional no Brasil, 

constata-se que não existe para a faixa etária 

entre adolescência e juventude a 

preocupação com o desenvolvimento de uma 

qualificação para o desempenho de funções 

necessárias aos negócios. E não estamos 

falando das grandes transações de empresas 

de porte, mas de pequenas tarefas rotineiras, 

que são a base de funcionamento de uma 

simples atividade de compra e venda. 

Como consequência do processo de 

globalização e competição mais acirrada do 

mercado, outro tipo de resposta à crise 

enfrentada pelas empresas e ao desemprego 

são as fábricas geridas pelos próprios 

funcionários. Já existem cooperativas de 

produção nos setores moveleiro, metalúrgico, 

de extração mineral, de máquinas, de 

transporte, de plástico, de vidro e da 

agroindústria.  

Paralelamente às megaempresas 

globais, cada vez maiores, mais 

concentradoras e em menor quantidade, 

proliferam os pequenos e médios negócios 

integradores da dinâmica social e econômica 

nos mais diversos ambientes comunitários. É 

nesse contexto que a escola, com as forças da 

comunidade, deve abrir horizontes para 
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garantir aos jovens a sua renda e a 

sobrevivência digna. 

Para a atual geração escolar, está se 

configurando um grande impasse a ser 

enfrentado: ou o fantasma do 

emprego/desemprego tradicional, ou os 

riscos de abertura de um pequeno negócio. 

Na Educação Profissional a Formação 

Empreendedora é uma forma de fortalecer o 

Conhecimento – Trabalho – Cidadania, numa 

perspectiva das novas relações sociais de 

produção que devem acontecer no futuro. 

A variável trabalho transformou-se no 

paradigma-chave da modernidade. Só que 

com um ingrediente bem diferente de épocas 

passadas: hoje trabalho significa, sobretudo, 

competências e habilidades intelectuais, ao 

invés de força braçal. Os músculos estão 

sendo substituídos pelo cérebro, a mão-de-

obra forte pela inteligente. 

Assim, o trabalho como conhecimento 

está se tornando o princípio estruturador do 

currículo, das metodologias e, 

principalmente, do desempenho do educador. 

A razão é simples: o trabalho é um forte 

agente personalizante e sem ele não há 

cidadania. E o lugar privilegiado para que isso 

ocorra é a escola. 

Porém, nada disso será possível sem a 

reconceitualização do papel do professor, um 

papel comprometido com a comunidade para 

a construção de competências e habilidades 

dos seus alunos em função da inclusão social 

– missão que ultrapassa o dever de meros

repassadores de conhecimento. 

  É nessa ótica que se insere este 

projeto, refletindo a necessidade de se 

inventarem os pequenos negócios, bem como 

a consciência da autogestão e da autonomia 

de desempenho, agregando ao futuro um 

novo e imprescindível papel para qualquer 

pessoa: o de empreendedor. 

Por isso, torna-se necessária a inserção 

de uma Formação Empreendedora na 

Educação Profissional, norteados pela 

formação da cidadania e pela urgência de 

vincular o ensino ao mundo do trabalho e à 

prática social. 

3. METODOLOGIA

A pesquisa realizada foi de natureza 

descritiva, exploratória, de cunho transversal, 

com abordagem qualitativa através de 

análise documental e entrevista semi 

estruturada com foco na visão dos 15 

professores que lecionam as disciplinas 

técnicas específicas, 76 alunos das turmas 

concluintes e dos 16 egressos, formados no 

ano de 2014, do Curso Técnico de Metalurgia 

do Instituto Federal de Minas Gerais Campus 

Ouro Preto. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS

 Análise Documental

Dentre as instituições amostradas 

registrou-se a existência de cinco Institutos 

Federais localizados em várias regiões e 

Estados Brasileiros, portanto, uma 

representatividade bastante significativa da 

realidade do Ensino Técnico de Metalurgia 

em nosso país. 

Na busca de se conhecer a realidade 

educacional destas instituições com relação 
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especificamente às suas organizações 

curriculares foram obtidas muitas 

informações valiosas através das matrizes 

curriculares, propostas pedagógicas, planos 

de curso, que serviram de referências e 

subsídios de fundamental importância para a 

estruturação de uma proposta para a 

Formação Empreendedora, propiciando uma 

visão global sobre diversos aspectos das 

atuais organizações curriculares dos Cursos 

Técnicos de Metalurgia atualmente 

ministrados nos Institutos Federais do Brasil. 

De posse do material coletado, passou-

se a uma leitura crítica e avaliativa dos 

mesmos, com o intuito de se identificar 

pontos comuns e divergentes com o intuito de 

se levantar dados suficientes e necessários 

para a elaboração de um modelo curricular, 

inserido no contexto atual da educação 

tecnológica visando-se a Formação 

Empreendedora. 

Através da pesquisa realizada, foi 

possível constatar que os Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia, 

estabelecem seus currículos preservando 

suas identidades e peculiaridades. 

Considerando-se a 

multidisciplinaridade da questão curricular 

no âmbito tecnológico, os Institutos Federais 

entendem por Educação Tecnológica, o 

processo de transmissão e geração de 

conhecimentos científicos e tecnológicos que 

possibilitem ao indivíduo o domínio da 

atividade intelectual e operativa, como 

instrumento de conquista da cidadania e do 

atendimento às necessidades do mundo do 

trabalho, com a execução das tarefas de forma 

criativa e crítica com o setor produtivo. 

Os currículos atendem às necessidades 

da formação profissional para o trabalho e 

para a formação humanística, garantindo-se o 

desenvolvimento das potencialidades 

individuais, a disseminação do conhecimento 

como fator de conquista cidadã. 

Os Institutos Federais consideram a 

Educação Profissional e Tecnológica como 

uma condição fundamental para o 

desenvolvimento econômico e social do país, 

contribuindo significativamente para a 

diminuição das disparidades regionais, tanto 

no âmbito nacional quanto internacional. 

Os currículos analisados apresentam 

estruturas flexíveis, capazes de atender com 

agilidade a dinâmica das transformações da 

sociedade, oferecendo cursos técnicos 

regulares com suas respectivas qualificações 

profissionais, sendo estes na modalidade de 

cursos integrados ao ensino médio, cursos 

subsequentes ao ensino médio, cursos de 

tecnólogos, cursos de ensino à distância, 

cursos de graduação e pós-graduação em 

função das necessidades sociais e das 

demandas do mercado. 

Os Institutos Federais carecem de uma 

discussão permanente e o intercâmbio de 

experiências entre os cursos de mesma 

habilitação, e demais instituições de 

formação profissional, buscando dinamizar a 

estruturação dos currículos diante da 

evolução da ciência, da tecnologia, e dos 

novos paradigmas da educação e do trabalho, 

principalmente enfocando-se a Formação 

Empreendedora nestas Instituições de 

Ensino. 
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Observou-se também que o processo 

político pedagógico para a implantação de 

mudanças curriculares nos Institutos 

Federais respeita as diversidades e a 

autonomia de cada instituição, porém, 

preservando-se uma unidade mínima de 

ações entre essas instituições. 

Analisando-se as matrizes curriculares, 

praticadas até então, para se atingir uma 

adequada preparação para a Formação do 

Técnico em Metalurgia, constatou-se que os 

Institutos Federais ministram seus cursos de 

modo que as disciplinas de conhecimentos 

gerais fazem parte do currículo em 

articulação com as disciplinas técnicas, 

formando assim um bloco coeso. 

Os Institutos Federais apresentam em 

seus cursos, uma estrutura curricular 

procurando contemplar a formação do 

estudante com uma cultura científica e ao 

mesmo tempo uma cultura técnica, inclusive 

buscando-se um equilíbrio através de uma 

igualdade numérica na composição de suas 

cargas horárias. 

Constatou-se também, nas instituições 

pesquisadas, que ocorreram consultas às 

Secretarias Estaduais de Educação, aos 

Sistemas Nacionais de Aprendizagem – 

SENAI e audiências públicas, com o objetivo 

de se adequar o Ensino Técnico, às tendências 

econômicas e tecnológicas atuais do setor 

produtivo. 

Além disso, as empresas do setor 

produtivo, demostram grande interesse na 

manutenção dos Cursos Técnicos de 

Metalurgia, uma vez que os mesmos são 

importantíssimos na formação de mão-de-

obra qualificada, neste setor de produção. 

Desta forma, reafirma-se a necessidade 

de se manter, atualizar e ampliar as ofertas do 

Curso Técnico de Metalurgia, pois é 

imprescindível para as empresas do setor 

industrial a formação de pessoal técnico 

qualificado e especializado, tanto em termos 

qualitativos quanto quantitativos. 

No Estado de Minas Gerais, 

considerado grande polo Siderúrgico do País, 

onde estão instaladas as maiores empresas 

de renome deste setor, existe no Instituto da 

Rede Federal de Ensino a oferta de quatro 

Cursos Técnicos em Metalurgia. 

Foi também observado a existência de 

diferenças entre os currículos dos Cursos 

Técnicos de Metalurgia em âmbito estadual e 

nacional.  

Atualmente a forte ênfase na parte 

propedêutica dos cursos, bem como a 

abrangência de suas habilitações específicas, 

impossibilita a implantação da abordagem de 

uma Formação Empreendedora 

especificamente como seria desejável na 

capacitação do Técnico em Metalurgia, o que 

indubitavelmente compromete a não 

permanência do egresso num mercado de 

trabalho dinâmico e em permanente mutação, 

necessitando-se imprescindivelmente desta 

orientação para a sua atuação de forma 

autônoma e mais independente. 

A atual estrutura dos Cursos Técnicos 

em Metalurgia, simplesmente adiciona às 

matérias do núcleo comum do Ensino Médio 

as disciplinas profissionalizantes, sem 

nenhuma articulação tanto entre elas 

mesmas e com as reais necessidades para o 

atendimento da demanda do sistema 

produtivo. 
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Os modelos pedagógicos dos Cursos 

Técnicos de Metalurgia analisados 

apresentam uma estrutura 

predominantemente de nível médio, inserida 

num contexto mais amplo, que leva em conta 

a verticalização da educação tecnológica, em 

articulação com os demais níveis de ensino. 

A concepção dos currículos 

decorrentes do modelo pedagógico para o 

Ensino Técnico de nível médio na Habilitação 

de Metalurgia prevê dois grandes grupos de 

matérias: as de base científica e as de base 

tecnológica, inter-relacionadas de forma 

harmônica em cada área. 

As matérias de base científica, 

consideradas como instrumentais para as 

matérias de base tecnológica, são oferecidas 

de forma gradativa, assegurando-se também 

o oferecimento destas últimas a partir do

início do curso. 

As matérias de bases científicas são as 

disciplinas de ciências humanas e sociais 

visando à formação integral do aluno.  

As matérias de base tecnológica 

incluem as disciplinas de formação 

profissional de metalurgia, bem como 

disciplinas específicas características das 

diferentes peculiaridades regionais. 

A oferta de disciplinas dos dois grandes 

grupos de matérias considerados deverá 

proporcionar o devido equilíbrio para que se 

atinja a formação desejável na formação do 

técnico de nível médio. 

Os modelos Pedagógicos analisados 

inserem num contexto mais amplo, que 

transcende o nível médio, relacionando-se de 

forma harmônica com os demais níveis de 

ensino, em conformidade com o princípio da 

verticalização que caracteriza a educação 

tecnológica. 

O modelo de Educação Profissional em 

Metalurgia atualmente caracteriza-se pela 

manutenção de vínculos estreitos com o setor 

produtivo, e pela integração vertical dos 

cursos oferecidos, nos seus vários níveis de 

ensino. 

O ensino a distância, que já é uma 

modalidade consagrada nas nações mais 

desenvolvidas do mundo, tem ganhado cada 

vez mais destaque também no Brasil, 

favorecendo o acesso de muitos, até então 

excluídos dos processos educativos formais, a 

uma educação de qualidade. 

Os Institutos Federais de Educação 

estão aderindo ao Programa Nacional de 

Educação Profissional de Nível Técnico na 

modalidade de Ensino a Distância. 

Acredita-se que a falta daquela saudável 

relação entre professor e aluno, típica do ensino 

presencial, pode ser plenamente compensada 

com métodos de ensino criativos, com o 

trabalho escolar baseado em atividades, com 

formas colaborativas de aprendizagem, com a 

preparação de material didático adequado à 

modalidade de Ensino à Distância, com o uso 

versátil das tecnologias de comunicação e 

informação, com a avaliação periódica do 

processo educativo, entre outras ações 

cientificamente planejadas. 

Nesse sentido os currículos precisam 

de se incluir disciplinas que incentivem a 

formação do Técnico em Metalurgia como um 

Empreendedor em sua área de atuação de 

forma autônoma e independente. 
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Dentro dessa concepção, a realização 

do estágio passa a ser possível abrangendo 

uma gama mais ampla de alternativas, 

incluindo, por exemplo, empresas e entidades 

de áreas afins à habilitação, e a própria Escola 

com a participação em projetos individuais 

ou coletivos devidamente acompanhados e 

supervisionados cobrindo a prestação de 

serviços comunitários ou atividades de 

pesquisa aplicada, além de sua atuação 

autônoma imbuída de uma característica 

empreendedora. 

Consequentemente, o campo de estágio 

se torna mais abrangente, não ficando 

vinculado tão somente a uma futura relação 

empregatícia, mas precipuamente ao 

contexto de um ambiente empresarial que 

possa também estimular no estagiário o 

desenvolvimento de seu espírito de iniciativa, 

tomada de decisão, comunicação e inter-

relacionamento pessoal. 

Nesse sentido pretende-se que o 

estágio venha a desenvolver no estagiário, 

características básicas de atitudes e 

comportamentos inerentes à sua futura 

prática profissional. 

Dentro da concepção ampla de 

educação tecnológica, ao término do curso 

técnico, o formando terá possibilidade de 

ingressar em um curso de graduação 

tecnológica para continuidade de estudos, 

caso não ingresse diretamente no mercado de 

trabalho formal ou empreendedor. 

Verificou-se também, uma urgente 

necessidade de se materializar os atuais 

planos de ensino, em novos modelos 

curriculares, constituídos de maneira a 

abranger as necessidades de formação 

profissional para o mundo do trabalho, 

organizado em estruturas flexíveis e capazes 

de atender as dinâmicas das transformações 

da sociedade. 

Nesse sentido, os currículos também 

deverão incluir disciplinas que incentivem a 

formação do técnico como empreendedor em 

sua área profissional, e também disciplinas 

que visem à formação para a cidadania. 

Os currículos atuais dos Cursos 

Técnicos de Metalurgia carecem de 

atualização e melhorias, principalmente 

visando à Formação Empreendedora para o 

cumprimento dos objetivos do Curso e da 

identidade das peculiaridades regionais onde 

se localizam as Instituições de Educação 

Profissional. 

Conclui-se também sobre a 

necessidade de se analisar com maior critério, 

a possível vertente da Formação 

Empreendedora no Curso Técnico de 

Metalurgia. 

 Pesquisa de Campo

Realizou-se a Pesquisa de Campo com o 

objetivo de se constatar as concepções dos 

Professores, Alunos Concluintes e Egressos 

do Curso Técnico em Metalurgia, com relação 

à organização curricular, disciplinas, carga 

horária, conteúdos programáticos, práticas 

pedagógicas, bem como o processo ensino 

aprendizagem do Curso Técnico de 

Metalurgia, visando obter significativas 

informações para a atualização e elaboração 

de uma Proposta de adequação Curricular 

para a Formação Empreendedora no Curso 

Técnico de Metalurgia. 
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A pesquisa foi realizada através da 

aplicação de questionários coletando os 

subsídios necessários para a elaboração da 

proposta de atualização curricular visando à 

Formação Empreendedora no Curso Técnico 

de Metalurgia ministrado no Instituto Federal 

de Minas Gerais - Campus Ouro Preto, na 

visão dos professores, dos alunos concluintes, 

e dos egressos. 

Os questionários tiveram a finalidade 

de verificar as concepções dos Professores, 

Alunos Concluintes e Egressos sobre a 

necessidade da Formação Empreendedor ano 

Currículo do Curso Técnico de Metalurgia 

fornecendo-nos subsídios para a elaboração 

de uma Proposta de atualização curricular 

para o Curso Técnico de Metalurgia do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais - Campus Ouro 

Preto, visando a Formação Empreendedora 

nos Cursos Técnicos em Metalurgia nas 

modalidades de cursos integrados ao ensino 

médio, cursos subsequentes e cursos de 

ensino à distância. 

A metodologia utilizada na realização 

da pesquisa de campo foi a pesquisa 

qualitativa, analisando e avaliando o 

Currículo Formal do Curso Técnico de 

Metalurgia e a sua influência para a Formação 

Empreendedora do Técnico em Metalurgia 

através da sua matriz curricular, das 

disciplinas ofertadas, bem como os conteúdos 

programáticos lecionados pelos docentes.  

A pesquisa desenvolveu-se na prática 

escolar cotidiana, junto aos docentes, alunos 

e egressos do Curso Técnico de Metalurgia 

através da aplicação de questionários seguida 

da análise das informações coletadas. 

Foram analisadas e avaliadas todas as 

informações obtidas através dos 

questionários que foram respondidos pelos 

professores, alunos e egressos do Curso 

Técnico de Metalurgia, no sentido de se poder 

contextualizar a realidade atual desta 

formação profissional. 

 Matriz Referencial de Resultados

Após a aplicação dos questionários, 

tanto para os Professores, Alunos Concluintes 

do Curso e Egressos, verificaram-se algumas 

semelhanças e divergências nas respostas 

dos entrevistados, com relação a 

determinados aspectos do Currículo do Curso 

Técnico de Metalurgia.  

Assim sendo, foram sintetizadas as 

informações mais relevantes numa matriz 

referencial de resultados servindo de 

subsídio e referencial para a elaboração da 

Proposta de Atualização Curricular para a 

Formação Empreendedora no Curso Técnico 

de Metalurgia do Instituto Federal de Minas 

Gerais - Campus Ouro Preto. 

Dentre alguns aspectos mais relevantes 

e pertinentes que foram registrados e levados 

em consideração na elaboração da Proposta 

de atualização curricular para o Curso 

Técnico de Metalurgia, pode ser destacado: 

 A pesquisa mostrou realmente a 

necessidade de atualização da matriz 

curricular do Curso Técnico em Metalurgia; 

 Os Professores afirmaram sobre a 

necessidade de se fazer revisões e ajustes 

entre o conteúdo programático que 

realmente está sendo lecionado e o que está 

estabelecido nos planos de curso; 
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 Os Professores afirmaram que há 

necessidade de se fazer revisões e ajustes 

entre a carga horária das disciplinas e os 

conteúdos programáticos a serem 

ministrados para melhoria do 

desenvolvimento das disciplinas; 

 Os Professores afirmaram que alguns 

conteúdos deixam de ser ministrados no 

curso por falta de tempo; 

 Os alunos afirmaram que o currículo 

deve ser sempre atualizado de forma a 

atender às necessidades dos alunos 

formandos e o mercado de trabalho; 

 Os alunos afirmaram que o currículo 

e a atualização dos conhecimentos ensinados 

pelos professores é que vão garantir a 

qualidade do curso; 

 Os alunos afirmaram que as 

disciplinas que compõem o currículo é que 

proporcionam todo o aprendizado no Curso 

Técnico de Metalurgia; 

 Os alunos afirmaram que é através 

das disciplinas a forma de transmissão das 

informações, conceitos, enfim, todo o 

conhecimento sobre a área da Metalurgia; 

 Os alunos afirmaram que as cargas 

horárias estão compatíveis, embora existam 

professores que mencionam que alguns 

conteúdos não são ministrados em função da 

carga horária exígua; 

 Os Professores sugeriram a 

introdução de novas temáticas e outras 

disciplinas reformulando dessa forma a 

matriz curricular do curso; 

 Os Professores sugeriram que essas 

novas abordagens em caso de insuficiência de 

carga horária, poderiam ser realizadas por 

meio da discussão destes temas através de 

atividades extraclasse, a exemplo de 

Palestras Técnicas ou poderiam ser tratados 

como temas transversais; 

 Os alunos também afirmaram que 

novas temáticas deveriam ser introduzidas 

nas disciplinas do Curso Técnico em 

Metalurgia, confirmando a necessidade da 

reformulação curricular; 

 Os alunos afirmaram que interessam 

em aprender e discutir sobre outros assuntos 

que não estão sendo abordados na matriz 

curricular atual; 

 Os alunos afirmam ser de importância 

e grande valia, a abordagem de outros 

assuntos e temáticas que possam ser úteis e 

atuais nos amplos campos de atuação da área 

de metalurgia em suas mais diversas 

atividades industriais; 

 Os alunos afirmaram que alguns 

conteúdos programáticos deveriam ser 

ministrados em aulas práticas, em 

laboratórios, ou até mesmo, deveriam ser 

ministrados em maior quantidade de tempo e 

também em mais disciplinas, por entenderem 

que as aulas práticas são muito interessantes 

e importantes para a formação profissional, e 

a futura inserção destes futuros profissionais 

no mercado de trabalho; 
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 Tantos os Professores quanto os 

egressos também apresentaram sugestões 

para a incorporação de novas temáticas e 

outros conteúdos ao Currículo do Curso 

Técnico em Metalurgia; 

Enfim, todas as informações coletadas 

no desenvolvimento da pesquisa foram 

levadas em consideração e serviram de 

subsídios para a elaboração da Proposta de 

atualização curricular para a Formação 

Empreendedora no Curso Técnico de 

Metalurgia do Instituto Federal de Minas 

Gerais - Campus Ouro Preto. 

 Proposta de Atualização Curricular

para a Formação Empreendedora

A proposta de atualização curricular 

para a Formação Empreendedora está 

fundamentada em competências, as quais 

correspondem às exigências do processo 

produtivo em suas diversas funções.  

Na proposta de atualização curricular 

destacam-se como principais aspectos de 

mudança, a Formação Empreendedora, 

através da implantação de uma disciplina 

sobre Empreendedorismo a ser ministrada, 

bem como algumas atualizações no conteúdo 

curricular. 

Nesta disciplina serão abordados 

temas de pesquisa sobre empreendedorismo; 

problemas e desafios da ação 

empreendedora; caracterização de 

empreendedores e inovação; 

empreendedorismo corporativo; 

empreendedorismo social; 

empreendedorismo feminino, dentre outros. 

 Proposta de Matriz Curricular para o

Curso Técnico em Metalurgia

Na atualização da Matriz curricular 

para o Curso Técnico de Metalurgia do 

Instituto Federal de Minas Gerais - Campus 

Ouro Preto, extinguiram-se as disciplinas de 

Mecânica Aplicada, Resistência dos Materiais, 

e introduziram algumas novas disciplinas 

técnicas específicas, como por exemplo, 

Soldagem Físico-química metalúrgica, Meio 

Ambiente, Materiais Refratários, Noções de 

Segurança do Trabalho e Normas Técnicas e 

Empreendedorismo. 

Assim sendo a Proposta de atualização 

curricular para a Formação Empreendedora 

no Curso Técnico de Metalurgia para o 

Instituto Federal de Minas Gerais - Campus 

Ouro Preto apresenta uma Matriz Curricular 

criteriosamente elaborada em prol de uma 

educação de qualidade cada vez melhor e na 

defesa de uma formação integral do cidadão, 

onde se pretende através desse novo 

currículo, atender as demandas do mercado 

de trabalho e da sociedade em geral, 

considerando-se evidentemente as 

peculiaridades do desenvolvimento 

tecnológico. 

5. CONCLUSÕES E
RECOMENDAÇÕES

A implantação da Proposta de 

atualização curricular para a Formação 

Empreendedora no Curso Técnico de 

Metalurgia do Instituto Federal de Minas Gerais 

- Campus Ouro Preto, contribuirá para garantir 

aos egressos do Curso, o correto preparo para o 

trabalho, proporcionando uma qualificação que 

atenda as suas necessidades individuais e 

coletivas de forma autônoma e independente 

numa sociedade que está em constante 

transformação. 
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O ENSINO E A APRENDIZAGEM SOB A ÓTICA DO 
DISCURSO AFETIVO 

MARIA JOSÉ ALACRINO (tecalacrino@yahoo.com.br) 
Pedagoga e Mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade do Vale do Paraíba 
(UNIVAP), São José dos Campos /SP. 

RESUMO: Esta pesquisa teve como perspectiva de análise as formas do trabalho docente tendo como 
foco a relação afetiva entre professor e aluno no processo de ensino e aprendizagem. Embora haja 
complexidade ao abordar o assunto, este tema justifica-se por meio da importância da questão afetiva 
como condição de uma educação humanizada e transformadora. A proposta da pesquisa se alicerça 
na fundamentação teórica de Henri Wallon, Semenovitch Vygotsky, Paulo Freire, dentre outros 
teóricos, e nas Diretrizes dos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil que trazem 
um discurso sobre o assunto em questão. 

PALAVRAS-CHAVE: Afetividade, ensino e aprendizagem, professor e aluno, fundamentação teórica. 

RESUMEN: Esta investigación fue perspectiva de análisis de las formas de trabajo de enseñanza 
centrados en la relación emocional entre el profesor y el alumno en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Aunque no es la complejidad en el tratamiento de la materia, esta cuestión se justifica por 
la importancia de la cuestión emocional como condición de una educación humana y transformadora. 
El objetivo de esta investigación se basa en el fundamento teórico de Henri Wallon, Semenovitch 
Vygotsky, Paulo Freire, outros dentre teórica y las Directrices de los Parámetros Nacionales de Calidad 
de la Educación Infantil que traen un discurso sobre el tema en cuestión. 

PALABRAS CLAVE: Afectividad, enseñanza-aprendizaje, profesor y alumno, fundamentación teórica. 
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda a 
importância da afetividade na inteiração 
professor e aluno, tendo em vista a 
importância do ambiente escolar para a 
formação do indivíduo e o desenvolvimento 
afetivo, cognitivo e motor. 

Toda relação humana é permeada pelo 
afeto e o ser humano precisa do outro para 
formar sua identidade de sujeito de si, ou 
seja, cada indivíduo necessita estabelecer 
vínculo afetivo com o outro desde a sua 
infância e também no decorrer de toda sua 
vida.  

A educação, por ser mediadora dos 
vínculos afetivos, exerce um papel 
preponderante para agregar valores e neste 
sentido, educa-se no âmbito familiar e no 
âmbito escolar. 

Neste estudo pretende-se fazer um 
levantamento bibliográfico sobre o tema e 
discutir com ênfase a interação professor 
aluno e a relação do vínculo afetivo entre 
esses atores. Ressalta a importância da visão 
do professor para planejar, selecionar os 
conteúdos e organizá-los de forma coerente 
para facilitar o aprendizado dos alunos.  

Como proposta, tem se como objetivo 
um ensino e aprendizado mais assertivo no 
intuito de oportunizar, possibilitar e garantir 
o diálogo e a afetividade na relação professor 
e aluno. 

Todavia, o comportamento afetivo é 
possível de ser desenvolvido e vivenciado 
em todas as fases educacionais; e em todas 
as idades, da infância à idade adulta, da 

educação infantil à educação de jovens e 
adultos.  

No mecanismo escolar pauta-se pela 
possibilidade de tentar oportunizar o ensino 
e aprendizado em todas as fases. Dessa 
forma, é necessário que os profissionais da 
educação tenham conhecimento e 
informação adequada para aproveitar essa 
oportunidade. 

A Metodologia do educador precisa 
ser eficaz e eficiente para alcançar o objetivo 
proposto e aproveitar o tempo desse 
educando na escola. Assim, é preciso 
identificar quais medidas se apresentam 
dentro desta perspectiva de aproveitamento 
e afirmar a importância do papel do 
professor na vida escolar do educando. 

2. REVISÃO DA LITERATURA

A afetividade faz parte de todo 
relacionamento humano, e essa interação 
acontece desde o nascimento e acompanha o 
percurso da vida de cada um. A escola tem 
papel fundamental dentro de uma sociedade, 
principalmente na perspectiva de 
oportunizar e possibilitar melhores 
condições de vida. 

De acordo com Ferreira (1999, p.62): 

A afetividade é: um conjunto de aspectos 
e/ou fenômenos psíquicos que se 
manifestam sob a forma de emoções, 
sentimentos acompanhados sempre de 
impressão de prazer ou de dor, de 
satisfação ou insatisfação, de agrado ou 
desagrado, de alegria ou de tristeza.  
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É na escola que acontece o movimento 
de socialização e participação coletiva em 
prol de um objetivo, seja na trajetória escolar 
de uma criança, um adolescente, jovem ou 
adulto. 

Nesse sentido é importante salientar 
que o profissional da educação precisa ter 
além da capacitação, humanização 
necessária para compreender os processos 
educativos que acontecem e dão 
continuidade em qualquer das fases citadas 
e independe da idade do educando. Com 
razão em Schwambach, (2012, p.32): 

Falar de afetividade como tema central de 
uma investigação, há alguns anos atrás, 
não era muito interessante mediante ao 
fato de que, nos séculos passados, haviam 
declarado que o homem é razão pura e a 
emoção é outra parte desse homem. 

Atualmente com os estudos 
provenientes da área da Psicologia, a criança 
passou a ser vista como sujeito da educação, 
e nesse contexto com necessidade de 
atendimento que vise seu desenvolvimento 
integral. 

Hoje a pratica educativa preconiza a 
reflexão dentro da perspectiva de interação 
professor e aluno, assim o diálogo passa a ser 
uma ponte que possibilita a construção do 
conhecimento. 

Com razão em Freire (1987, p.39), 

Desta maneira, o educador já não é o que 
apenas educa, mas o que, enquanto educa, 
é educado, em diálogo com o educando 
que, ao ser educado, também educa. 
Ambos, assim, se tornam sujeitos do 
processo em que crescem juntos e em que 
os “argumentos de autoridade” já não 

valem. Em que, para ser-se, 
funcionalmente, autoridade, se necessita 
de estar sendo com as liberdades e não 
contra elas. 

O discurso da educação moderna 
enfatiza a construção do conhecimento 
pautada na interação e no reconhecimento 
do outro. Dessa forma, segundo Freire 
(1987), o diálogo é este encontro dos 
homens, mediatizados pelo mundo, para 
pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na 
relação eu-tu. 

Essa tarefa é um ato que deve ser 
humanizado, um ato de educar na feitura de 
acreditar em dias melhores na vida de cada 
um, uma atitude de esperança que se dá no 
diálogo, na fala interativa entre esses atores. 

Ainda na afirmação de Freire (1987), 
ninguém educa a si mesmo, a educação 
acontece na mediação com o outro e o 
mundo, mas é preciso superar a contradição 
entre educador e educando. E, só é possível 
fazer isso dentro do contexto do diálogo; 
então o educador passa a ser junção do 
educando e vice-versa, torna-se educador- 
educando. 

Nesse discurso dialógico, consagra–se 
a afetividade, que se constrói com o outro. 
Dessa forma, a prática diária do educador 
necessita de uma criticidade construtiva 
acompanhada de uma ação emancipadora. 
De acordo com Piaget, (1979), o afeto 
desempenha um papel essencial no 
funcionamento da inteligência, e o seu 
desenvolvimento é composto pelas funções 
cognitivas e afetivas. 
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Atualmente, os estudos científicos 
associam a questão afetiva para um 
desenvolvimento completo do ser humano, 
passa a ter prioridade as relações que 
acontecem entre professor e aluno visando 
um ensino e aprendizado digno, 
compreendendo que na expressão da fala se 
dá essa vivencia. 

De acordo com Piaget (1979, p.31), 
“não se configuram estados afetivos sem a 
participação dos elementos cognitivos, 
assim como também não existem 
comportamentos puramente cognitivos”. 

O professor deve reconhecer a 
importância de seu papel na vida de cada 
aluno, ele deve aprender diariamente com o 
exercício do diálogo, com a prática de suas 
ações por meio do vínculo afetivo entre os 
atores, educador e educando. 

Pode se constatar na teoria de Wallon 
(1968), que o desenvolvimento infantil 
abrange todos os campos: afetivo, cognitivo 
e motor e encontra na escola o ambiente 
ideal para compreender este processo de 
formação da pessoa. 

Wallon (1968), afirma que o 
significado da emoção deve ser buscado 
sobre o meio humano e não sobre o meio 
físico, que a afetividade é considerada como 
parte do desenvolvimento completo do ser 
humano e que a educação da emoção deve 
ser incluída na ação pedagógica.  A ênfase da 
teoria Walloniana (1968), é a que se 
aproxima da teoria de Vygotsky (1994), por 
enfatizar a ação do meio na formação da 
pessoa. 

Afirma Schwambach, (2012, p.32): 

Após várias lutas e debates sobre a 
qualidade de ensino, a educação infantil 
aparece no cenário brasileiro com uma 
expectativa favorável de parte do 
processo educativo. Uma expectativa que 
enxerga nessa “precoce” entrada no 
sistema educacional como a inclusão de 
crianças com o intuito de apropriar-se da 
cultura produzida e que faz com que o 
sujeito produza cultura, valorizando as 
diversidades e as singularidades de cada 
um. 

Desse modo, a afetividade torna se um 
fator determinante gerador do vínculo entre 
os atores professor e aluno; e direciona a 
engrenagem do ensino e da aprendizagem. 

2.1. AS DIRETRIZES DO 
ENSINO E 
APRENDIZAGEM NOS 
PARÂMETROS NACIONAIS 
DE QUALIDADE PARA A 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

A questão relativa às diretrizes dos 
Parámetros Nacionais de Qualidade para 
Educação Infantil (2006), colocam em 
prioridade o respeito à identidade de cada 
aluno e suas famílias. 

As propostas pedagógicas das instituições 
de Educação Infantil promovem as 
práticas de cuidado e educação na 
perspectiva da integração dos aspectos 
físicos, emocionais, afetivos, 
cognitivo/linguísticos e sociais da criança, 
entendendo que ela é um ser completo, 
total e indivisível.  (BRASIL, 2006, p.32, vol. 
2). 
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O processo educativo do ambiente da 
educação infantil é permeado de muita 
emoção, pode ser vivenciado durante todo o 
ano, pelos alunos e pelos pais, pois essas 
crianças ainda estão se adaptando a 
processos de formação, no conjunto afetivo, 
cognitivo e motor. 

Assim, a ênfase na apropriação de 
significados pelas crianças, na ampliação 
progressiva de conhecimentos de modo 
contextualizado, com estratégia 
apropriadas às diferentes fases do 
desenvolvimento infantil, parece bastante 
justificada. (BRASIL, 2006, p.17, vol. 1). 

A escola de educação infantil é uma 
extensão da vida dos alunos e da família, é no 
ambiente escolar que são vivenciadas pelas 
crianças, muitas descobertas pautadas no 
crescimento e no desenvolvimento, afetivo 
cognitivo, motor. 

As propostas pedagógicas das instituições 
de Educação Infantil consideram que o 
trabalho ali desenvolvido é complementar 
à ação da família, e a interação entre as 
duas instâncias é essencial para um 
trabalho de qualidade.  (BRASIL, 2006, 
p.32, vol.2).

Saliento, aqui, a importância do 
conhecimento do profissional da educação 
levando em consideração a afetividade que é 
fator primordial de sucesso e estabelece o 
trabalho desde o primeiro dia destas 
crianças na escola, que é permeado de 
impressões e marcas. 

De acordo com os Parámetros 
Nacionais de Qualidade para Educação 
Infantil, (2006): 

As propostas pedagógicas explicitam o 
reconhecimento da importância da 
identidade pessoal dos alunos, suas 
famílias, professores e outros 
profissionais e a identidade de cada 
unidade educacional nos vários contextos 
em que se situem.  (BRASIL, 2006, p.33, 
vol.2). 

Lidar com emoções, equilíbrios e 
desequilíbrios fazem parte da didática dos 
professores. Isso é amplamente abordado com 
antecedência, para garantir desde o primeiro 
momento o vínculo afetivo com alunos e 
familiares. 

No que se refere à Educação Infantil, a 
origem do debate sobre a qualidade foi 
marcada pela abordagem psicológica. No 
início, a preocupação com os supostos 
efeitos negativos da separação entre mãe 
e criança pequena levou a um 
questionamento da creche centrado 
principalmente nos aspectos afetivos do 
desenvolvimento infantil.  (BRASIL, 2006, 
p.21, vol.1).

Da chegada da criança a saída da escola 
é necessário que o educador trabalhe a 
empatia e o comportamento afetivo com todos, 
pois o sucesso do ensino e aprendizado dos 
educandos e a tranquilidade da família 
depende também desta retórica. 

Com razão em Schwambach, (2012, 
p.74):

Todas essas considerações são cabíveis de 
levarem à conclusão de que a afetividade é 
fator determinante e influencia no 
desenvolvimento e na aprendizagem da 
criança. Não obstante, ela pode ser 
considerada responsável pelo equilíbrio 
que torna o ser humano apto a novas 
descobertas, novas formas de se descobrir 
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e de se adaptar e precisa ser conhecida 
pelos profissionais que lidam com esse 
público. 

Entretanto, a relação professor e aluno, 
deve ser compreendida na interação dos 
atores levando em conta a realidade do 
contexto que estão inseridas a escola, a 
comunidade e o aluno, e esses fatores 
provavelmente influenciarão no ensino e no 
aprendizado. 

De acordo com os Parámetros 
Nacionais de Qualidade para a Educação 
Infantil, (2006): 

Assim, o respeito à diversidade e a 
consideração ao contexto local devem ser 
relativizados quando condições adversas, 
presentes nas creches ou nas pré-escolas, 
afetam os direitos básicos da criança 
pequena, chegando a significar riscos a seu 
desenvolvimento físico, psicológico e 
como ser social.  (BRASIL, 2006, p.24, 
vol.1). 

Atualmente, o discurso da educação, 
prioriza a ação transformadora para 
humanizar a sociedade, leva-se em conta 
neste contexto a possibilidade do educador 
em oportunizar o educando subsídios para 
essa transformação. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo educativo que acontece no 
contexto da vida escolar requer avaliação 
constante dos fatores que determinam o 
ensino e aprendizagem dos educandos e da 
conscientização dos educadores sobre o 
assunto. 

O profissional da área educacional 
precisa buscar constantemente 
conhecimento e inovação para contribuir de 
forma positiva no decorrer dos 
acontecimentos no âmbito da escolarização.  

O trabalho do professor em sala de 
aula é permeado de emoções e influenciado 
pela sociedade e pela cultura, sua marca seja 
positiva ou negativa fica registrada na vida 
de seus alunos. 

Sabe-se que o crescimento e o 
desenvolvimento da criança dependem da 
interação e do cuidado do outro, e isso 
acontece no decorrer da vida e também do 
contexto social em que cada um está inserido. 

A educação infantil é considerada a 
base do trabalho educacional e o olhar do 
educador precisa ser diferenciado levando 
em consideração a delicadeza das fases de 
crescimento e desenvolvimento que uma 
criança vivencia na condição de educando. 
Essa visão tem que ser abrangente, 
contemplando a família e a responsabilidade 
de cada envolvido nesta trajetória. 

Independente das dificuldades e 
emoções que são vivenciadas no âmbito 
educacional, o profissional da educação 
precisa ter compromisso com uma 
sociedade que respeita a diversidade 
cultural. Uma sociedade que busca ampliar 
sua visão do contexto cientifico, 
compreendendo as necessidades dos 
educandos e da comunidade que a escola 
está inserida. 
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É por meio de ações humanizadas que 
as práticas educativas podem alcançar 
sentido e significado na vida de cada um, a 
possibilidade e a oportunidade de melhoria 
no mundo acontecem no engajamento de 
ações educativas alicerçadas em teorias que 
sejam coerentes com a prática. 

A educação exerce um papel 
importante de humanização para a 
convivência em sociedade e o profissional da 
educação deve ser ético diante de sua missão 
como educador, procurando formar pessoas 
críticas, autônomas e preparadas para uma 
sociedade global.
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A CONTRIBUIÇÃO DA AFETIVIDADE PARA O 

APRENDIZADO SOB A ÓTICA DE WALLON 

CLAUDIA COLIN GARCIA ESTEVÃO (claudiacgestevao@gmail.com) 
Claudia Colin Garcia Estevão, Pedagoga, Supervisora da Secretaria de Educação  municipal de 
Macaé e Cabo Frio/ RJ. 

RESUMO: O presente artigo revela uma reflexão sobre o desenvolvimento das crianças de educação 
infantil a partir de um aspecto relevante nas relações estabelecidas no cotidiano de uma unidade 
escolar. A pesquisa realizada constata a afetividade como sentimento fundamental e essencial para 
colaborar com o processo de construção do conhecimento das crianças pequenas. Assim sendo, o 
tema foi estudado considerando os textos teóricos da psicogenética de Henri Wallon consolidando a 
pesquisa bibliográfica.  Foram realizadas estudos de caso com crianças de três anos e a investigação 
sobre como os profissionais da educação concebem a afetividade como fator que determina ou 
influencia no desenvolvimento do aluno da educação infantil segundo o conhecimento da teoria de 
Wallon. A dimensão que se quer apresentar aponta uma preocupação em mostrar que além do 
cognitivo, o afetivo, como parte integrante da vida dos alunos e professores, confere na prática o 
favorecimento das relações interpessoais, resultando em melhor aprendizado e desenvolvimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Afetividade – Aprendizagem – Educação Infantil – Wallon 

RESUMEN: El actual artículo divulga una reflexión en el desarrollo de los niños de la educación infantil 
de un aspecto excelente en las relaciones establecidas en la diaria de a referente a unidad de la 
escuela. Llevado con la investigación evidencia la afectividad como sensación básica y esencial 
colaborar con el proceso de la construcción del conocimiento de los niños pequeños. Así siendo, 
estudiaron al tema que consideraba los textos teóricos del psicogenética de Henri Wallon que 
consolidaba la investigación bibliográfica.  Los estudios del caso con los niños de tres años habían sido 
llevados a través y la investigación encendido como los profesionales de la educación conciben la 
afectividad como factor según el cual se determine o la influencian en el desarrollo de la pupila del 
conocimiento infantil de la educación de la teoría de Wallon. La dimensión que si desea presentar a 
puntos una preocupación en demostrar eso más allá del cognitivo, el afectivo, como parte integrant de 
la vida de las pupilas y de los profesores, confiere en ayudar práctico de o de las relaciones 
interpersonales, dando por resultado aprender y un desarrollo mejores. 

PALABRAS CLAVE: La Afectividad – Aprendizaje – Educación Infantil – Wallon 
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1. INTRODUÇÃO

Os processos cognitivos desenvolvidos 

pelos seres humanos rodeiam duas esferas que 

são associados a dois órgãos vitais: ao cérebro e 

ao coração. O cérebro é responsável por 

processos cognitivos direcionados para a área 

da razão. Já por outro lado, o coração é 

responsável por processos que se voltam para a 

emoção. É com essas características que 

estudos voltados para os processos de ensino 

e aprendizado se debruçam em esferas que 

são responsáveis por distintas causas a fim de 

obter resultados consagrados. Na pesquisa é 

possível abordar o lado afetivo para saber 

como o processo de desenvolvimento do 

humano se dá na construção do 

conhecimento. Entretanto, poucos 

profissionais da área da educação, são 

preocupados em apresentar resultados sobre 

o processo de ensino e aprendizagem,

valorizando a afetividade como aspecto 

importante ou que influencie as práticas 

pedagógicas no desenvolvimento da criança. 

Dessa forma, a principal finalidade do 

trabalho, é o de analisar de que maneira as 

crianças da educação infantil podem 

desenvolver por aspectos afetivos e como os 

profissionais da educação os concebem como 

aspecto que influencia na aprendizagem do 

estudante mediante o conhecimento da 

teoria walloniana. Se a afetividade é 

considerada um aspecto determinante na 

aprendizagem dos alunos, a não valorização 

disso no processo de ensino e aprendizagem 

pode fazer com que os estudantes sintam-se 

desinteressados por processos que podem 

ser ativados pelo gostar, construindo-se 

como um problema que necessita ser 

analisado.  

Vale ressaltar também as 

considerações já indicadas no Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil 

(RCNEI, 1998), legislação vigente: 

"Cabe ao professor individualizar as 

situações de aprendizagem oferecidas às 

crianças, considerando suas capacidades 

afetivas, emocionais, sociais, cognitivas 

assim como os conhecimentos que 

possuem dos mais diferentes assuntos e 

suas origens socioculturais diversas. Isso 

significa que o professor deve planejar e 

oferecer uma gama variada de experiências 

que responda, simultaneamente, às 

demandas do grupo e as individualidades 

de cada criança." (RCNEI, 1998, p. 32). 

Assim, o referido artigo apresenta o 

tema a luz dos estudos da tese desenvolvida 

pela autora Ana Raquel Shwambach, sob a 

forma de estudo bibliográfica, a pesquisadora 

reuniu a literatura que indica os benefícios da 

valorização da afetividade no aprendizado, 

realizada em concordância com a pesquisa de 

campo qualitativa para associar a teoria à 

prática. 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

A Esse artigo buscou entender a 

relevância da afetividade como aspecto 

contribuinte no desenvolvimento das 

crianças da Educação Infantil. Esse assunto 

tem sido de grande destaque entre diversos 

estudiosos interessados na aprendizagem. O 

estudo realizado pela Ana Raquel 

Shwambach em sua dissertação como 

requisito parcial para o seu título de 

Mestrado em Ciências da Educação teve 

cunho qualitativo de caso com crianças em 

idade de três anos e foi embasado na 
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psicogenética de Henri Wallon. O autor 

escolhido para dar suporte ao estudo afirma 

que a afetividade é parte essencial para que o 

indivíduo desenvolva sua vida psíquica e 

social. A escola é um cenário perfeito para 

reunir os alunos que irão interagir e 

possibilitar o entrelaçar de culturas, 

modificando o conhecimento e 

desenvolvendo a personalidade de cada um. 

Com isso, o estudo buscou aprimorar como se 

dão as relações de afetividade com a 

finalidade de promover uma educação cada 

vez melhor identificando o papel que é 

atribuído a escola na formação da educação e 

na participação do educador como um 

protagonista na vida da criança.  

Os resultados revelaram a diferença 

que as relações afetivas auxiliam no 

desenvolvimento da inteligência dos 

educandos, sendo aspectos inerentes ao ser 

humano. Sem a afetividade o 

desenvolvimento psicológico, motor e social 

dos educandos poderiam ficar 

comprometidos. Portanto, existe uma 

necessidade que o professor entre em 

contato com a teoria de Wallon para 

compreender como ocorrem os fenômenos 

que rodeiam as relações humanas para 

melhorar a prática diária e a essência do 

desenvolvimento psicogenético como uma 

constante fase de formação em que está 

inserido. Os educadores, conforme aponta a 

pesquisa, não conhecem o autor Henri Wallon 

e alguns nunca ouviram sobre ele, ainda não 

tiveram contato com os pressupostos 

respeitáveis da sua teoria que justifica a 

proposição do assunto para o contexto social 

e acadêmico.  

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Falar de afetividade como tema de uma 

investigação, não era interessante diante ao 

fato de que, em anos passados, haviam 

declarado que o homem era razão e a emoção 

era a outra parte desse homem. Entretanto, as 

fontes apresentadas acerca da afetividade em 

que constitui-se como aspecto indissociável 

do ser humano e, portanto não pode ser 

concebida de forma aleatória ao seu 

desenvolvimento, é necessário afirmar onde 

se encontra, de acordo com Damásio (2001) 

para equívoco do filósofo Descartes que 

cometeu quando assim admitiu essa 

dicotomia imposta pela filosofia iluminista. 

Portanto, essa divisão exprime a 

“Separação abissal entre corpo e a mente, 

entre a substância corporal, infinitamente 

divisível, com volume, com dimensões e 

com um funcionamento mecânico, de um 

lado, e a substância mental, indivisível, sem 

volume, sem dimensões e intangível, de 

outro; a sugestão de que o raciocínio, o 

juízo moral e o sofrimento adveniente da 

dor física ou agitação emocional poderiam 

existir independentemente do corpo. 

Especificamente: a separação das 

operações mais refinadas ou 

funcionamento do organismo biológico 

para outro (DAMÁSIO, 2001, p. 280).” 

Essa perspectiva dualista entre a razão 

e a emoção durou até o século XX e pressupôs 

que a razão era desvinculada da emoção. A 

comunidade científica procurou estudar 

incessantemente a relevância da emoção no 

desenvolvimento humano integrando as duas 

esferas.  De acordo com Damásio (2001) 

quando indica que razão e a emoção não 

podem ser assuntos de investigação de 
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maneira inseparável, todavia, interligados ao 

desenvolvimento e pela afetividade, 

afirmando por recomendações no âmbito do 

aprendizado que é preciso indagar como a 

afetividade através do aspecto da emoção 

pode completar o desenvolvimento infantil.  

No âmbito da escola, com a educação infantil, 

é possível levantar essa indagação desde o 

momento em que a criança manifesta uma 

profunda necessidade do outro como uma 

referência, mostrando o afeto. O adulto que 

auxilia a realizar desde pequenas tarefas até 

as mais avançadas e quando existe uma 

afetividade quanto ao educador, percebe-se a 

motivação mais apurada. Mesmo de encontro 

ao pensamento de Damásio (2001) para a 

negação da separação entre corpo e mente 

não se pode deixar de assumir que, 

Vivemos uma cultura que desvaloriza as 

emoções, e não vemos o entrelaçamento 

cotidiano entre razão e emoção, que 

constitui o viver humano, e não nos damos 

conta de que todo sistema racional tem um 

fundamento emocional. (MATURANA, 

1999, p. 15).  

Maturana (1999) revelou que vive-se 

numa sociedade que valoriza cada vez mais a 

razão, enquanto que as relações de 

afetividade estariam em segundo plano, como 

se existisse uma dicotomia entre razão e 

emoção ressaltada por Damásio (2001). Se a 

comunidade científica aceitasse tal 

perspectiva, os pressupostos de Almeida 

(1999) ressaltariam que a escola seria como 

um lugar para desenvolver cidadãos, acolher 

as crianças e analisar os processos que 

percorre junto à cultura que lhe é ofertada 

não podendo ser discutidas em nenhuma 

hipótese. Contudo, as tentativas de pesquisas 

que veem a escola como um meio próprio 

para a investigação da afetividade e traduz as 

teorias que ora implicam em diálogo contra e 

ora a favor da afetividade pode ser 

considerada fator positivo no que concebe 

um desenvolvimento em função da 

afetividade. Esse é o referencial teórico 

proposto nesse artigo para a reflexão do tema 

mediante a proposta de Wallon. Acreditando 

que “[...] os indivíduos se desenvolvem de 

posse da cultura acumulada historicamente 

bem como o convívio social impactados com 

a afetividade”, segundo afirma Galvão (1995, 

p. 41).

Com a linha de pensamento de Wallon 

que influencia o meio social na aquisição da 

habilidade motora básica, tornando mais 

decisiva e presente ao adquirir condutas 

psicológicas superiores, tal como a 

inteligência simbólica. É a linguagem e a 

cultura que fornecem ao pensamento as 

ferramentas da evolução. O amadurecimento 

do sistema nervoso, portanto, não garante o 

desenvolvimento das habilidades intelectuais 

mais complexas. Para compreender a 

afetividade, é relevante procurar seu 

significado em outras fontes. Codo e Gazzotti 

(1999, p. 37) definem que a afetividade é um 

“conjunto de fenômenos psíquicos que se 

manifestam sob a forma de emoções, 

sentimentos e paixões, acompanhados 

sempre de impressão de dor ou prazer, de 

satisfação ou insatisfação, de agrado ou 

desagrado, de alegria ou de tristeza”. Sob uma 

concepção filosófica, a epistemologia da 

palavra admite que:    

Aquele que tem afeto por algo ou alguém. 

Afeto – do latim affectus, designa o 

conjunto de atos ou de atitudes como a 
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bondade, a benevolência, a inclinação, a 

devoção, a proteção, o apego, a gratidão, a 

ternura etc., que no seu todo podem ser 

caracterizados como a situação em que a 

pessoa “preocupa-se com” ou “cuida de” 

outra pessoa em que esta responde, aos 

cuidados ou à preocupação de que foi 

objeto. (ABBAGNANO, 2000, p. 21).    

A vertente da afetividade é um assunto 

que ocupa o bojo central da obra de Henri 

Wallon, vale salientar que a definição 

filosófica serve de subsídio para a perspectiva 

de afetividade, fato que concebe a constante 

presença do conceito nas obras, entre outras: 

L’évolution psychologique de l’enfant (1941) 

e Les origenes du caractere chez l’enfant 

(1934). Dessa maneira, aprofundar o tema de 

forma bem detalhada e ligada à interação do 

ser humano em diferentes esferas, é 

certamente o intuito de esclarecer a relevante 

relação que a afetividade permite no 

desenvolvimento da criança. Essa vertente 

afetiva, para Wallon (1975), é o que permite 

à escola uma estrutura e organização do 

desenvolvimento em favor da formação do 

conhecimento sistemático, o que é chamado 

de conteúdo. Dantas (1992) apontou que a 

afetividade é antiga, ocorre junto à 

inteligência, mas o papel da afetividade vai 

concretizando gradualmente a vida racional 

possibilitando o equilíbrio dos sujeitos no seu 

desenvolvimento psíquico, cognitivo e 

pessoal. Com isso, pode-se dizer que a 

afetividade é primordial para os homens, 

independente de idade, contudo, 

fundamentalmente, o desenvolvimento da 

criança se configura nas primeiras etapas do 

desenvolvimento que será racionalizado ao 

longo da vida. Wallon apresentou a 

afetividade como sendo indissociável do 

cognitivo do indivíduo. Apesar de ter funções 

diferentes, ela é social e biológica, com 

relações estreitas, interdependentes e 

indeterminadas, ora se completam ora se 

opõem. Conforme o desenvolvimento de cada 

indivíduo assim como as interações e as 

manifestações afetivas do outro e a inclusão 

no meio que vive, com uma relação intrínseca, 

desenvolve o psiquismo do indivíduo, pois 

como demonstrado às considerações feitas 

no meio social que fortalece as relações 

afetivas. Segundo Galvão (1995, p. 37), “As 

emoções, assim como os sentimentos e os 

desejos são manifestações da vida afetiva.” A 

afetividade, abrange um universo maior que 

o conceito de sentimento, paixão ou emoção,

pois correspondem a um domínio funcional 

desde a base orgânica as diversas 

manifestações do sentimento, da paixão e da 

emoção. Uma breve explicação sugere como 

as emoções fortalecem a afetividade e podem 

mostrar que o processo da afetividade é feito 

para colaborar com a ideia defendida por 

Wallon de que esses fatores não podem ser 

separados. 

A genética pesquisa sobre as origens 

dos processos psíquicos que constrói uma 

pessoa, que segundo Galvão (1995), ao fazer 

a criança de objeto de estudo entende que a 

vida psíquica do adulto pode ser primeira 

etapa da vida circundada pelos processos. 

Entretanto, Wallon salienta que para 

entender as emoções podemos romper com a 

linearidade frente a uma ação tão complexa e 

contraditória, ao direcionar para a lógica 

dialética. Na perspectiva do autor citado logo 

acima, as emoções são processos positivos no 

desenvolvimento humano e o conceito 

mecanicista admitido por muitas teorias que 
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as associam ao desenvolvimento humano, é 

na lógica dialética o que salienta a emoção 

como uma das expressões da afetividade. 

Sendo assim, o corpo e a mente são vertentes 

inseparáveis no desenvolvimento, não 

podendo haver uma dicotomia entre sentir e 

pensar. Como por exemplo, sentir saudade 

deve ao fato de ativar o pensamento voltado 

a uma situação ou pessoa que garante a sua 

lembrança por manifestações cerebrais que 

são ativadas ou desativadas por emoções 

experimentadas ou passadas. Exemplificado, 

o entendimento do sujeito no campo das

ciências naturais e sociais são primordiais 

para apresentar a realidade contraditória que 

se exibe no campo das emoções. O primeiro 

fato das contradições salienta a 

individualização do sentir emoções. Os seres 

humanos ao estarem fundamentalmente 

impregnados de emoções, contagiam uns aos 

outros, através de interações de forma 

funcional e social.  Se as emoções 

desenvolvem temporariamente, o 

descontrole do indivíduo, um momento de 

raiva, por exemplo, a emoção pode ser um 

aspecto que desacelera os processos 

cognitivos. Alguns sujeitos costumam dizer 

com raiva que não conseguem pensar na sua 

inteligência como ajuda no controle da 

situação que originou o momento emocional, 

o que para Dantas (1992) forma um fator

regressivo da emoção. Sendo assim, revelou 

que,  

“Em sentido geral, portanto, é possível 

descrevê-la como potencialmente 

anárquica e explosiva imprevisível, e por 

isso assustadora. Está aí a razão pela qual é 

tão raramente enfrentada pela reflexão 

pedagógica” (DANTAS, 1992, p. 88).  

As emoções que aparecem nos 

primeiros anos de vida como alegria, raiva, 

medo, tristezas são representadas como algo 

momentâneo enquanto que paixões são 

sentimentos duram por mais tempo 

manifestando de acordo com a interação nas 

relações com o outro, funcionando como 

propulsores da atividade psíquica. Em suma, 

os termos de emoções, segundo a definição de 

Dér (2004) seria uma fiel representação do 

que pode significar o desenvolvimento 

humano no que admite à afetividade, ou seja, 

“[...] A afetividade é um conceito amplo que, 

além de envolver um componente orgânico, 

corporal, motor e plástico, que é a emoção, 

apresenta também um componente 

cognitivo, representacional, que são os 

sentimentos e a paixão” (DÉR, 2004, pg. 61). 

Devido a isso, a afetividade está 

relacionada aos estados de bem estar e mal 

estar dos indivíduos nas relações com o outro 

e está dividida em duas diferentes etapas: a 

primeira de base orgânica (relacionada aos 

primeiros anos de vida) e a segunda de base 

social (que acontece de forma recíproca no 

que recebe e reage às manifestações de 

natureza afetiva). Tanto o bem estar quanto o 

mal estar ambos possuem origens primitivas 

e é denominado de sensibilidades 

interoceptivas, de cunho visceral, que 

possibilita à criança perceber seus órgãos 

internos (estômago e intestinos, por 

exemplo); a sensibilidade proprioceptiva, é 

percebida quando a criança se movimenta e 

percebe seus músculos, as articulações e os 

tendões, e por fim a sensibilidade 

exteroceptiva que está ligada ao contato com 

os objetos do mundo exterior que ocorre após 

as primeiras manifestações de sensibilidade. 
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Isso acontece, por exemplo, quando a criança 

sente o bem estar no contato com a 

alimentação que sacia a fome (sensibilidade 

interoceptiva) ou quando está acomodada de 

maneira livre e o corpo permite o conforto e 

o bem estar ou o incômodo (sensibilidade

proprioceptiva). Wallon (1995) afirma que o 

contato com a criança e com o adulto através 

das sensibilidades apontadas possibilita uma 

resposta, um retorno favorável ou 

desagradável por parte da criança, tornando 

determinada a necessidade no cotidiano. 

Como por exemplo, o choro infantil acalmado 

pela oferta de alimento pelo adulto, é uma 

atitude que acaba por determinar as relações 

interpessoais. Quando o adulto cuida da 

criança afasta o fato de causar mal-estar, pois 

a relação com o adulto é mais sólida 

correspondendo à comunhão afetiva que 

Wallon determina na teoria:  

“O estudo da criança exigiria o estudo dos 

meios onde ela se desenvolve. É impossível 

de outra forma determinar exatamente o 

que é devido a este e o que pertence ao seu 

desenvolvimento espontâneo” (WALLON, 

1982, p. 189).  

Dantas nos diz que as emoções são 

evidentes nos primeiros anos de vida e tornam 

um meio de sobrevivência. Sendo assim, 

“[...] a atividade emocional é complexa e 

paradoxal: ela é simultaneamente social e 

biológica em sua natureza; realiza a 

transição entre o estado orgânico do ser e a 

sua etapa cognitiva, racional, que só pode 

ser atingida através da mediação cultural, 

isto é, social” (DANTAS, 1992, p. 85).  

Com isso, finaliza o assunto com a 

certeza de que as emoções, como uma 

expressão da afetividade, que são aspectos 

que fazem o indivíduo um meio social criando 

culturas e por consequência, hábitos. Os 

hábitos que influenciam as emoções são 

ligados aos processos que os realizam 

compreendendo como funcionam as relações 

com o meio, ou seja, um desenvolvimento 

afetivo gera um desenvolvimento orgânico, 

cognitivo ou psicomotor. 

Wallon aponta que a afetividade é a 

origem do desenvolvimento da pessoa, pois 

através da mesma os indivíduos expressam 

as emoções efêmeras e visíveis que contagia 

o outro no intuito de desenvolver a própria

pessoa, um ato de profunda controvérsia para 

diferentes teorias clássicas.  Além das 

emoções, os sentimentos e as paixões 

tratadas como manifestações afetivas são 

somadas ao ato motor e ao ato mental 

significando as escolhas e o equilíbrio da 

pessoa como processos cognitivos. Enquanto 

o conjunto cognitivo oferece as 

aprendizagens mediante ao que o indivíduo 

vê e sente são modificadas em conhecimento 

empírico, responsável pela criação de 

conceitos partindo do contato com a 

linguagem e diversos códigos, estratificando 

o pensamento com a experiência adquirida e

o desenvolvimento cognitivo.

A pessoa é dotada de personalidade 

exclusiva relacionada ao ato motor com 

traços indispensáveis nos três primeiros 

meses de vida, essencialmente orgânico a 

formação da moralidade passando por 

estágios não lineares que pode ser traduzida 

como revolução que diferem de idade para 

idade, conforme Wallon (1989). 

A aprendizagem origina-se na criança de 

forma mais primitiva e simboliza a maneira 

espontânea que o encontro com o meio social 
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a torna cada vez mais elaborada segundo os 

padrões da cultura onde a criança está 

incluída e entrelaçada com características 

motoras e afetivas da genética humana. Por 

isso, a relação com o outro é indispensável na 

formação do indivíduo e nas aprendizagens, 

pois possibilita novos conhecimentos e 

proporciona o processo de ensino 

aprendizagem. Os aspectos desconhecidos 

são confusos e o papel da aprendizagem é 

organizar de modo sincronizado entre o 

motor, o afetivo e o cognitivo. A escola propõe 

que a cognição seja sistematizada e que nem 

sempre está dirigida para provar os desafios 

que a criança precisa percorrer. 

Apresentando tarefas que exigem a repetição 

contínua como prelúdios para aprender 

tarefas com um grau de dificuldade elevado 

podendo ser marcado por uma ineficácia no 

processo que acontece durante toda vida 

estudantil ou fora da escola. 

É relevante que o educador conheça a 

visão de Wallon descritos nos estágios que de 

posse dos conceitos da teoria em sua prática 

esteja voltada para as características que 

cada estudante apresenta de acordo com o 

estágio proposto, sem evoluir para um 

procedimento mecânico, como um manual de 

ensino.  Wallon propõe que os estágios 

variam conforme os fluxos e refluxos que ora 

está para um estágio ora para outro, 

conhecendo-os o educador lança mão de 

escolher com qual precisa apoiar-se de 

acordo com a clientela para o processo de 

cognição a ser alcançado. Quanto à ligação 

entre a prática e a teoria em uma concepção 

de desenvolvimento da criança como 

processos cognitivos, Mahoney e Almeida 

(2004) revelam não apenas a racionalidade 

do processo cognitivo do sujeito, mas 

também salientam a curiosidade, a 

sensibilidade do profissional quanto ao 

processo de ensino e aprendizado, processos 

afetivos ligados aos cognitivos. As autoras 

apontam que aprender e ensinar estabelecem 

relações recíprocas e inseparáveis, não 

havendo ensino sem aprendizado e vice versa, 

fato que fez com que Wallon utilizasse a 

psicologia para compreender a pedagogia e 

assim determinar a influência dos processos 

afetivos na cognição do sujeito. Como 

aspectos que caminham juntos para os 

processos de desenvolvimento humano e as 

propostas, dessa forma, por Wallon, o 

conjunto motor, afetivo e cognitivo é 

esclarecido por Mahoney (2000):  

O motor, o afetivo, o cognitivo, a pessoa, 

embora cada um desses aspectos tenha 

identidade estrutural e funcional 

diferenciada, estão tão integrados que cada 

um é parte constitutiva dos outros. Sua 

separação se faz necessária apenas para a 

descrição do processo. Uma das 

consequências dessa interpretação é de 

que qualquer atividade humana sempre 

interfere em todos eles. Qualquer atividade 

motora tem ressonâncias afetivas e 

cognitivas; toda disposição afetiva tem 

ressonâncias motoras e cognitivas; toda 

operação mental tem ressonâncias afetivas 

e motoras. E todas essas ressonâncias têm 

um impacto no quarto conjunto: a pessoa 

(MAHONEY, 2000, p. 15). 

Sendo assim, pela teoria de Wallon, a 

consciência é uma característica do 

indivíduo na relação com o outro e com o 

mundo. 

As sensações interoceptivas (internas), 

proprioceptivas (localização espacial) e 
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exteroceptivas (externas) não fazem 

sentido sem a relação com o outro e com o 

mundo, pois são responsáveis pelos 

processos cognitivos como peça 

constituinte e requisitada pelo 

desenvolvimento. A criança antes de ser 

capaz de representar o próprio corpo, 

necessita que seja nomeada como tal pelo 

outro para que se constitua como indivíduo 

e seu corpo assuma um estatuto simbólico. 

Esse mapeamento que a mãe e/ou 

substituto faz com a criança, inscreve na 

criança as primeiras impressões, são os 

professores que irão marcar as relações 

estabelecidas com as crianças. Assim, 

retomar as ideias Wallon, é importante 

devido ao afeto na relação estabelecida com 

a criança, pois essa relação deixa marcas 

impressas no seu psiquismo como marca da 

sua cognição. Isso faz com que, de acordo 

com os estágios de desenvolvimento a 

criança com suas idas e vindas na formação 

de conceitos, sejam ora voltada para uma 

esfera e ora para outra como Wallon 

propõem como um processo não linear do 

desenvolvimento humano. 

4. CONCLUSÃO

A finalidade geral desse artigo foi o de 

afirmar a contribuição da afetividade no 

desenvolvimento dos alunos da educação 

infantil à luz da teoria de Wallon. Além de 

observar a partir da experiência de Ana 

Rachel Schwambach, o conhecimento dos 

educadores dessa modalidade de ensino 

acerca da teoria para aprendizados e 

desenvolvimentos dos alunos.  No que diz 

respeito ao conhecimento dos educadores 

acerca da teoria, essa formação não 

oportuniza a teoria de Wallon, mas mesmo 

assim, os professores tem a concepção de 

que vai ao encontro do que foi proposto por 

afetividade na teoria. As percepções 

apontam que não se pode negar uma 

relação entre o corpo e a mente para 

alcançar o nível satisfatório de superação, 

afirmação da identidade e nascimento da 

inteligência. Todos os educadores 

concordam com essa questão e permitem 

concluir que levam em consideração os 

fatores da formação da personalidade de 

uma pessoa humana que está inerente as 

atividades como o equilíbrio entre o 

desenvolvimento sensorial, intelectual e 

social.  

As relações de afetividade entre os 

estudantes e educadores, estudantes e 

estudantes, na etapa da infância na escola, 

somam os benefícios dos fatores da teoria 

de Wallon em dimensões motoras, quando 

o aluno passa a perceber o mundo ao seu

redor seja por seus gestos e movimentos, 

cognitivos e sociais. Quando o aluno 

percebe o outro e na construção de sua 

personalidade e autoafirmação de sua 

identidade tem o modelo estabelecido por 

essas relações. Ao chamar a teoria junto aos 

fragmentos captados pelo exercício da 

observação de uma escola, nota-se que as 

relações de afetividade ocorrem durante as 

interações com o outro e com o ambiente 

são responsáveis por características de 

aprendizado apresentadas pelo autor nas 

etapas do desenvolvimento humano.  
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Pode-se concluir o quanto a educação 

infantil está repleta pela afetividade e pelos 

traços do desenvolvimento em que a 

criança está sujeita e, por isso, existe a 

necessidade de valorizar o aspecto que 

complementa a totalidade do aprendizado. 

Essas ponderações nos fazem compreender 

que tanto as crianças quanto os adultos 

precisam dessas relações de afetividade 

para continuar se desenvolvendo como 

pessoas usando gestos, olhares, jeitos de 

andar, linguagem e atitudes seguras pela 

afetividade sob a maneira de formação e 

autoafirmação da personalidade. A 

educação infantil é considerada, como uma 

etapa do ensino responsável por garantir a 

interação entre as crianças em período 

escolar. Considerando os resultados em 

que as crianças observadas manifestaram 

algum tipo de desenvolvimento e 

aprendizado por meio de relações afetivas 

assistidas pela teoria de Wallon, concluindo 

a razão das relações de bem-estar e mal-

estar devendo ser levadas em consideração 

para desenvolver os fatores biológicos, 

cognitivos e sociais. Com isso, pode se 

associar a opinião contrária dos 

educadores acerca da não separação entre 

razão e emoção, que é presente na 

observação do período de adaptação das 

crianças ao ambiente escolar que lança mão 

de um desenvolvimento emocional pelo 

racional. As emoções que o autor expressa 

como fatos da afetividade são responsáveis 

por situações em que a compreensão 

infantil desenvolve pelos sentimentos de 

proteção, de afeto, de choro analisados 

nessa idade e da forma como conceber o 

meio em que vivem e as situações foram 

presenciadas.  

Todas as considerações são cabíveis de 

levarem à conclusão de que a afetividade é 

um aspecto determinante e influencia no 

desenvolvimento e na aprendizagem da 

criança. Mas, pode ser considerada 

responsável pelo equilíbrio que torna o ser 

humano apto a novas descobertas, novas 

formas de se descobrir e de adaptar e 

necessita ser conhecida pelos profissionais 

que lidam com o público. Recomendando, 

portanto, que a teoria de Wallon seja 

difundida nos cursos de pedagogia para que 

os profissionais baseados por relações de 

afetividade tenham embasamento para 

desenvolver com os alunos levando em conta 

esse aspecto que determina e influencia o 

ensino e a aprendizagem sensorial, 

intelectual e social. Diante desse contexto, a 

avaliação deve ser contínua, global, 

integradora e individualizada e, ao mesmo 

tempo, um instrumento de ação pedagógica 

com função diagnóstica e transformadora da 

realidade, que deve ser direcionada pela 

gestão democrática, para que possa 

conseguir a melhora de todo o processo 

educacional, pois o saber adquirido na escola 

é imprescindível para o cumprimento de suas 

finalidades, não como um fim em si mesmo, 

mas como meio para a formação de um 

sujeito crítico, emancipado capaz de 

promover de forma humanista as 

transformações necessárias para a 

construção de uma sociedade mais justa. 
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RESUMEN: Este artículo presenta la situación imperante en la Escuela Graduada Nº 353 “Pitiantuta” 
de la ciudad de Fernando de la Mora, Paraguay, ante la urgencia de implementar adecuaciones 
curriculares, a la luz de la Ley 5136/13 de Educación Inclusiva en el Paraguay. Se recogió información 
de la institución con la participación de 15 (quince)docentes, en un estudio cualitativo de un solo caso. 
Los resultados de la investigación destacan la necesidad de contar con recursos humanos, físicos y 
financieros que llenarán expectativas propias y de la comunidad del entorno en la atención de niñas y 
niños que precisan de un espacio escolar de calidad donde desarrollarse como importantes individuos 
de la sociedad paraguaya. 

PALABRAS-CLAVE: Adecuaciones curriculares; Educación inclusiva; Ley de educación inclusiva; 
Calidad; Recursos 

RESUMO: Este artigo apresenta a situação que prevalece na Escola Graduada Nº 353 “Pitiantuta” da 
cidade de Fernando de la Mora, Paraguai, diante a urgência de implementação de adaptações 
curriculares fundamentadas na Lei 5136/13 de Educação Inclusiva no Paraguai. As informações da 
instituição foram coletadas a partir da participação de 15 (quinze) professores em um estudo qualitativo 
de um único caso. Os resultados da pesquisa destacam a necessidade de recursos humanos, físicos 
e financeiros para preencher suas expectativas e da comunidade envolvida no cuidado de crianças 
que precisam de um espaço escolar de qualidade onde se desenvolvam como indivíduos importantes 
da sociedade paraguaia. 

PALAVRAS-CHAVE: Adaptações curriculares; Educação inclusiva; Lei de Educação Inclusiva; 

Qualidade; Recursos
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1. INTRODUCCIÓN

La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (ONU, 1948), la 

Declaración de los Derechos del Niño (ONU, 

1959) y la Convención sobre los Derechos 

del Niño (ONU, 1989) hacen referencia a la 

igualdad de todos los hombres en cuanto a 

sus derechos sin distinciones de ningún tipo 

y el derecho de todos los niños de tener 

acceso a la educación. Del mismo modo, 

tratados a nivel internacional y regional han 

dado marco a la posibilidad de una 

educación inclusiva. 

Las Declaraciones de Jomtien, 

Salamanca y el Marco de Acción de Dakar 

aportaron bases conceptuales innovadoras y 

dieron sustento a ideas promotoras de 

nuevas prácticas “la integración escolar en 

sus múltiples configuraciones”. 

La Declaración Mundial sobre 

Educación Para Todos de Jomtien y su Marco 

de Acción proclamó la necesidad de 

proporcionar oportunidades básicas de 

aprendizaje a todos los seres humanos; la 

Declaración y Marco de Acción de Salamanca 

se centró en el principio de la integración de 

las personas con necesidades educativas 

especiales en “escuelas para todos”; y el 

Marco de Acción de Dakar declaró la 

necesidad de una educación básica que 

incidiera favorablemente en la calidad de 

vida individual y en la transformación de la 

sociedad para todos en su condición de seres 

humanos, reseñan Donato et al. (2014).  

A partir de las Declaraciones de 

Salamanca y Dakar se enuncia con más 

fuerza la idea de que el sistema educativo 

debe transformarse para atender a todos, no 

el alumno adecuarse a la escuela, sentándose 

las bases de la educación inclusiva. 

La Constitución Nacional del Paraguay 

en su Artículo 6 consagra, la calidad de vida 

será promovida por el Estado mediante 

planes y políticas que reconozcan factores 

condicionantes, tales como la extrema 

pobreza y los impedimentos de la 

discapacidad o de la edad, en referencia 

explícita a las personas con discapacidad 

quienes deben gozar de la igualdad de 

oportunidades, trato y ejercicio de todos sus 

derechos, en tanto la Ley General de 

Educación enuncia en el Artículo 80, el 

Gobierno Nacional (de Paraguay) por medio 

del sistema educativo nacional garantizará la 

formación básica de: a. personas con 

características educativas individuales 

significativamente diferentes de las de sus 

pares; y, b. personas con necesidades 

educativas especiales: superdotados, con 

dificultades de aprendizaje, con trastornos de 

conducta, con trastornos de lenguaje y otros. 

El modelo de educación inclusiva 

empezó a plantearse en el Paraguay a partir 

del año 2000, basándose precisamente en el 

lineamiento propuesto en la Conferencia 

Mundial de Salamanca. Describe Elías 

(2007), “la experiencia permitió identificar 

algunas dificultades existentes en las 

escuelas para el funcionamiento de un 

sistema escolar inclusivo, entre ellas, la 

evaluación y la administración de las 

instituciones, donde persiste un esquema 

más bien rígido”. A pesar de esto, es viable 

iniciar la construcción de un mundo de 

inclusión con una legislación y unas políticas 

eficaces. Es el paso inicial. Las Leyes 
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Generales de Educación captan el espíritu de 

la educación inclusiva presente en los 

marcos normativos internacionales, pero las 

limitaciones no permiten la formación de 

profesionales en áreas específicas, tampoco 

disponer de una infraestructura adecuada.  

En el año 2010 se emite un documento 

conjunto MEC – OEI en Paraguay, en el 

mismo se manifiesta que en todos los 

sistemas sociales, educativos y culturales, las 

políticas y las prácticas deberían propiciar 

de diversas maneras la eliminación de todas 

las formas de discriminación, y para poder 

iniciar este proceso, el reconocimiento de las 

prácticas vigentes que legitiman o 

promueven la marginación o exclusión es un 

paso necesario y fundamental, debiendo 

brindarse conocimientos, informaciones y 

desarrollar capacidades de formación 

técnico-pedagógicas que permitan a los 

futuros docentes desenvolverse con 

autonomía en el modelo de educación en y 

para la diversidad, en el que confluyen: 

movimiento pedagógico de la educación 

intercultural, el concepto de la educación 

inclusiva, la atención de las necesidades 

educativas especiales, y la ampliación de las 

fronteras de la intervención pedagógica 

asistiendo al educando con orientación 

educativa oportuna, pertinente, apoyo y 

tutoría en aula. 

En diciembre de 2014 se reglamenta la 

Ley 5136/13 de Educación Inclusiva en 

Paraguay, dando un marco de cierta 

seguridad a muchas familias para que sus 

hijos sean admitidos en las instituciones 

educativas y gocen el derecho de socializar 

con sus pares. Al respecto, la ley menciona a 

los docentes en colaboración con el equipo 

técnico, integrado por profesionales 

especialistas en el abordaje de los temas de 

educación inclusiva, responsables de la 

elaboración y aplicación de los ajustes 

razonables individuales conforme a las 

orientaciones recibidas por la autoridad 

competente. Según Arnaiz (2003), los 

profesores tutores y los de apoyo pueden 

centrarse en proporcionar a cada estudiante 

respuestas educativas apropiadas y 

desafiantes adaptadas a sus necesidades y 

capacidades.  

Esta normativa (Ley 5136/13) no es 

de simple observancia en las instituciones 

públicas o privadas, preexistiendo una de las 

limitaciones, el financiamiento, fuerte 

barrera para su implementación. 

Las instituciones educativas 

comprenden la necesidad de incluir 

profesionales quienes conjuntamente con 

los docentes de aula desplieguen propuestas 

de trabajos colaborativos y la 

reglamentación de la ley existe, pero la 

problemática se suscita porque esa ley es 

“muerta” ante la escasez de los recursos para 

su ejecución, en particular en las 

instituciones oficiales dependientes del 

rubro estatal. La impotencia se apodera de 

profesionales y familias. 

Siguiendo con Arnaiz (2003), ningún 

alumno debe salir del aula para recibir apoyo, 

sino que el apoyo se recibe dentro del aula, 

lo que exige que los recursos estén en la 

misma y los profesores de apoyo realicen 

una importante tarea de coordinación con el 

profesor tutor, porque tal lo expresa 

Stainback (2001), la educación inclusiva 

implica que todos los niños y niñas de una 
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determinada comunidad aprendan juntos 

independientemente de sus condiciones 

personales, sociales o culturales, incluidos 

aquellos que presentan discapacidad. 

La atención a la diversidad es una 

tarea compleja, requiere el trabajo conjunto 

de los equipos docentes y la colaboración de 

otros profesionales; a partir de su 

experiencia y conocimientos especializados 

contribuirán en dar respuesta a la diversidad 

de necesidades de aprendizaje del alumnado, 

en especial aquellas asociadas a las distintas 

discapacidades (BARBER y MOURSHED, 

2008). 

Durante la Conferencia General de la 

UNESCO, se ha reafirmado el compromiso de 

que toda persona tenga derecho a una 

educación de calidad, una educación 

inclusiva, donde se favorezca la equidad y la 

igualdad entre los géneros y sea una fuerza 

impulsora de la estabilidad social, la paz y la 

resolución de conflictos (Educación para 

todos en 2015, UNESCO 2007), pero se 

genera una evidente tensión pues no es 

menos cierto, la educación es un derecho 

básico, al cual todos los individuos sin 

distinción deben acceder; y pese a todo, las 

personas con discapacidad muchas veces 

han visto limitado su derecho a recibir este 

servicio, y tener la oportunidad de un 

desarrollo humano armonioso, tal lo destaca 

el Informe Delors de la UNESCO (1996), 

agudizándose la exclusión particularmente 

en estos casos. 

Fernández Batanero (2006), considera 

importante la tarea de la construcción de esa 

escuela de calidad para todos los alumnos, él 

dice, las escuelas de orientación inclusiva 

deben iniciar un proyecto de transformación 

social y cultural del propio centro, siendo 

imprescindible para ello que se tengan en 

cuenta un proyecto común en el que 

participe toda la comunidad educativa; un 

proyecto educativo que, en base a la 

diversidad de su propia realidad educativa, 

contemple una nueva forma de organización, 

de concebir el curriculum y los servicios 

educativos; y, un proyecto impregnado por 

una serie de valores éticos. 

La escuela se convertirá en un 

instrumento básico para las reformas 

sociales, ayudará en la creación y desarrollo 

de nuevas oportunidades atendiendo toda la 

diversidad de individuos si abre sus puertas 

a los educandos de una forma que 

contribuya a terminar con las desigualdades 

prexistentes. No es una tarea sencilla, 

porque los problemas relacionados con la 

diversidad están vinculados con la economía 

y la política, con la didáctica y la práctica 

escolar. Precisamente Croso (2010), 

menciona la existencia de dos obstáculos 

estructurales en la práctica del derecho a la 

educación de personas con discapacidad, los 

cuales inciden negativamente sobre la 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

adaptabilidad de la educación dirigida a este 

grupo de personas. Esos obstáculos son la 

visión estereotipada y la discriminación 

hacia las personas con discapacidad, además 

la escasez de recursos destinados a la 

educación inclusiva. 

Un documento base, la UNESCO, 

presenta su postura y lo difunde, más como 

lo expresa Croso (2010), en la realidad se 

presenta resistencia, y los postulados no 

tienen prácticamente aplicabilidad, la 
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consecuencia es una población 

imposibilitada en desarrollar sus 

capacidades, y convertirse en el futuro en 

una población útil a sí misma y a la sociedad. 

La inclusión es una responsabilidad de 

la educación común y del sistema educativo 

en su conjunto; esa atención a lo diverso en 

el ámbito escolar es una visión y un anhelo 

en el ámbito mundial entendido por los 

responsables del Sistema Educativo aunque 

no plenamente desarrollados en la práctica.  

La limitación de recursos para la 

implementación de lo declarado en la Ley 

5136/13, es preocupante. Las principales 

acciones de acceso del MEC en Paraguay, año 

2016, no contempla la atención a la 

Educación Inclusiva1 , eso podría atribuirse 

precisamente a las limitaciones de 

financiamiento; las carencias en diversas 

áreas son innumerables. 

El desafío de alcanzar metas válidas en 

el contexto de la diversidad reclama la 

formulación de estrategias, eso contribuye a 

vencer paulatinamente la exclusión social, 

con un trabajo coordinado escuela-

comunidad, a los efectos de identificar las 

causas de la desigualdad dentro y fuera de 

las instituciones educativas, esto  se podrá 

alcanzar si se acrecentasen los recursos 

financieros destinados a la educación con 

una distribución y gestión que refleje 

criterios de eficacia, eficiencia y equidad, 

promoviendo espacios de diálogos en la 

búsqueda de un mayor financiamiento, con 

un alto compromiso político, económico y 

1  MEC. Paraguay. Presentación del Proyecto de Presupuesto 2016. Disponible en 
http://www.mec.gov.py/cms_v2/entradas/296329-presentacion-del-proyecto-de-presupuesto-2016. 
Acceso el 22 de abril de 2016. 

social, hacia este grupo vulnerable, niños y 

niñas quienes reclaman ser atendidos, 

comprendidos y valorados dentro de la 

riqueza de la diversidad. 

2. METODOLOGIA

El tipo de estudio o alcance es 

descriptivo de corte transversal, con un 

enfoque cualitativo, siendo de un solo estudio 

de caso. Stake (2005), considera que el 

estudio de casos es el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, llegando a comprender su actividad 

en circunstancias importantes. Para 

Cebreiro López y Fernández Morante (2004), 

mediante este método, se recogen de forma 

descriptiva distintos tipos de informaciones 

cualitativas, las cuales no aparecen 

reflejadas en números sino en palabras. Lo 

esencial en esta metodología es poner de 

relieve incidentes clave, en términos 

descriptivos, mediante el uso de entrevistas, 

notas de campo, observaciones, grabaciones 

de vídeo, documentos. 

Se utilizó técnica directa en la 

recolección de información, mediante 

entrevista con un cuestionario 

semiestructurado aplicado a 15 (quince) 

docentes de la Escuela Graduada Nº 353 

“Pitiantuta”, ciudad de Fernando de la Mora, 

s/c calles Capitán Montiel casi ruta Mariscal 

Estigarribia, Paraguay, en el mes de octubre 

de 2015.El cuestionario fue entregado en 

forma personal a cada una de las profesoras 

para conocer su opinión acerca de integrar 
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en la institución niñas y niños con 

capacidades diferentes, en base a la Ley 

5136/13 de Educación Inclusiva en el 

Paraguay.  

Se han respetado los Principios Éticos, 

como el derecho de privacidad de los 

entrevistados componentes del estudio, 

pues no serán publicadas sus identidades; 

así también el principio de no maleficiencia 

porque los procedimientos aplicados no 

causarán daño a los entrevistados, y se 

justifican en razón de los beneficios que 

pueda generar el estudio realizado a 

poblaciones participantes de la experiencia 

de la educación inclusiva.  

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

La recogida y análisis de la 

información obtenida, dan lugar a las 

conclusiones que responden al objeto del 

estudio. Locolectado se procesó de manera 

cualitativa, procediéndose posteriormente 

al análisis correspondiente.  

 Acerca de la visión de la educación

inclusiva

Las docentes de la Escuela “Pitiantuta”, 

consideran que educación inclusiva es no 

excluir sea cual fuere la discapacidad; es un 

desafío educativo tendiente a 

satisfacerrequerimientos únicos; es 

incorporación de los alumnos sin 

discriminación en las escuelas. 

Siguen expresando que la educación 

inclusiva es un modelo en el sistema 

educativo para la atención a las necesidades 

de aprendizaje de personas con capacidades 

diferentes.Es una educación igualitaria, 

permitiendo de ese modo la capacitación, 

aprendizaje y desenvolvimiento en la 

sociedad. 

Lo manifestado por las profesoras 

coincide con lo dispuesto en la Ley de 

Educación Inclusiva, N° 5136/13 que en el 

Capítulo I de las Disposiciones Generales, en 

el Artículo 3°, expone: 

Educación inclusiva: Proceso sistémico de 

mejora e innovación educativa para 

promover la presencia, el rendimiento y la 

participación del alumnado en todas las 

instituciones del sistema educativo 

nacional donde son escolarizados, con 

particular atención a aquellos alumnos o 

alumnas más vulnerables a la exclusión, el 

fracaso escolar o la marginación, 

detectando y eliminando, para ello, las 

barreras que limitan dicho proceso. 

Equidad educativa: Significa que las 

escuelas deben acoger a todas las niñas, 

niños y adolescentes jóvenes y adultos, 

independientemente de sus condiciones 

personales, culturales económicas o 

sociales. 

IndicaStainback (2001), la educación 

inclusiva es el proceso por el cual se ofrece a 

todos los niños y niñas, sin distinción de la 

capacidad, la raza o cualquier otra diferencia, 

la oportunidad de continuar siendo 

miembros de la clase ordinaria y aprender 

de, y con, sus compañeros, dentro del aula. 

 Acerca del conocimiento de la Ley

5136/13

De las entrevistadas un 53%, es decir, 

8 (ocho) de las docentes manifestaron 

conocerla, y un 47% no laconocen.  
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Según Cisternas (2010), la Conferencia 

Mundial sobre Necesidades Educativas 

Especiales: Acceso y Calidad “Declaración de 

Salamanca”, la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos”, el Foro Mundial 

sobre la Educación, la Conferencia 

Internacional de Educación, CIE, el Informe 

de Seguimiento de la Educación para todo el 

mundo, 2005, y las Directrices sobre 

Políticas de Inclusión en la Educación, son 

instrumentos que contienen elementos 

declarativos y recomendaciones para el 

abordaje de las necesidades educativas 

especiales.  

Los documentos nombrados aparte de 

la Ley 5136/13, deben ser conocidos por los 

actores de la educación, entre ellos, los 

docentes, a fin de observar los deberes y 

derechos de los involucrados. 

 Acerca de los recursos humanos,

financieros y físicos disponibles en la

escuela para trabajar adecuándose a

la nueva ley inclusiva

Las docentes manifestaron la carencia 

presente pues no se cuenta con recursos de 

ninguna índole para trabajar la inclusión, 

expresan no estar capacitadas y no contar 

con una adecuada infraestructura como 

requerimientos mínimos de una educación 

inclusiva de calidad. 

Al respecto la Ley 5136/13 en su 

Artículo 24 enuncia el Estado asignará 

anualmente a las instituciones educativas 

públicas y privadas subvencionadas una 

partida presupuestaria, específica en todos los 

niveles y modalidades dentro del presupuesto 

del Ministerio de Educación y Cultura. 

Desde la postura de García Huidobro 

(2005), lograr una educación de calidad sin 

exclusiones requiere aumentar la inversión 

en educación y hacer una distribución 

equitativa de los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros, 

estimando el costo de ofrecer una educación 

de calidad a diferentes personas y en 

distintos contextos. 

 Acerca de la capacitación docente

para implementar la educación

inclusiva

Las docentes intervinientes en la 

investigación no se sienten con la capacidad 

suficiente para implementarla ley de 

educación inclusiva; adolecen de una 

capacitación eficaz e idónea en el tema, 

también desconocena profundidad las 

dificultades para poder tratarlas eficaz y 

provechosamente. 

El Artículo 21 de la Ley 5136/13, se 

refiere a la formación continua en Educación 

Inclusiva, respecto de la instancia que debe 

tener a su cargo lo concerniente a la 

implementación de este paradigma, 

incluyendo a la capacitación docente. El 

Ministerio de Educación y Cultura adoptará 

las medidas que correspondan para la 

modificación o ajustes de los planes y 

programas de formación continua de 

educadores en cuanto a la diversidad, a fin de 

que los mismos adquieran las multi-

competencias necesarias… 

Por su parte la 48ª Conferencia 

Internacional sobre Educación, dedicada a 

La educación inclusiva: el camino hacia el 

futuro (UNESCO, OIE, 2008), identificaba un 
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área clave – la formación docente – a efectos 

de sentar las bases del futuro desarrollo. 

Con respecto a la formación docente, la 

misma deberá ir orientada a la creación de 

un profesional que reflexiona sobre su 

práctica, en el seno de una organización 

educativa; debe colaborar activamente para 

mejorar su competencia y la del centro; y 

actuar como un intelectual crítico y 

consciente de las dimensiones éticas de su 

profesión, así lo señala Arnaiz (2003). 

El sosténesencialrequerido en la 

puesta en marcha de una educación inclusiva 

depende en gran medida de un profesorado 

comprometido, dispuesto a incorporar los 

cambios necesarios en su práctica educativa, 

tendiente a “buscar una respuesta educativa 

en donde se minimicen las barreras que 

pudieran existir para el aprendizaje y la 

participación más vulnerable”, tal lo expresa 

Pérez (2011).  

 Acerca de la constitución del equipo

técnico para la implementación de la

Ley inclusiva

Las docentes con mención al equipo 

técnico, consideran debe estar conformado 

por psicólogos, psicopedagogos, 

fonoaudiólogos, además orientadores, 

evaluadora, terapeutas, fisioterapeutas y 

pediatras, con el apoyo de padres, docentes, 

directivos y compañeros de grado. 

La Ley 5136/13 de Educación 

Inclusiva, en el artículo 8º del capítulo IV 

lista los integrantes del equipo técnico a 

conformarse por un psicólogo, un 

psicopedagogo, un fonoaudiólogo, un 

trabajador social, un terapista ocupacional y 

el especialista por discapacidad.  

Al respecto del trabajo colaborativo en 

el equipo escolar, Ainscow y West (2006) 

aluden que existen distintas formas de 

colaboración entre profesores, con variada 

estructura y sistematicidad. No obstante, 

cualquier forma de colaboración debe 

generar comunicaciones simétricas y 

generar la confianza de sus miembros. Si 

estos dos requisitos se producen, dicha 

colaboración permitirá en muchas ocasiones 

mejorar los vínculos afectivos y las 

relaciones sociales, aumentar la capacidad 

de reflexión, dotar de apoyo moral frente a la 

innovación y reducir el exceso de trabajo. 

 Acerca de la comunidad educativa, en

cuanto a su disposición para hacer

frente a la diversidad como

paradigma de educación

La mayoría de lasprofesoras coincide 

que la comunidad educativa no está en 

condiciones de hacer frente a este nuevo 

desafío por adolecer de los medios 

suficientes; en cuanto a la información 

urgeromper los prejuicios, y además se 

precisa de laayuda idónea proveniente 

desde el Ministerio de Educación y Cultura. 

El aprendizaje escolar no puede 

quedar sólo en manos de las maestras y los 

maestros, explica Fernández Batanero 

(2006), debe estar abierto a la participación 

de todos los agentes educativos posibles: 

profesorado, familia, voluntariado, 

instituciones y asociaciones del barrio. 

Todos comparten la meta global de la 

formación y todos participan activamente en 

la planificación, realización y evaluación de 
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las actividades del centro. En este sentido, se 

debe optimizar la utilización de los recursos 

del barrio y de la comunidad mediante la 

planificación y la actividad conjunta. 

Por lo precedente es fundamental 

formar alianzas entre los actores clave – 

padres y tutores; docentes y otros 

profesionales de la educación – que están en 

condiciones de apoyar el proceso de 

transición a la educación inclusiva. La 

participación de las familias es 

especialmente decisiva, con el objeto de 

fortalecer los vínculos entre las escuelas y las 

comunidades, y ofrecer mayores 

oportunidades a los educandos para 

promover las competencias pertinentes 

como base de su participación satisfactoria 

en la vida privada, pública y profesional 

(UNESCO OIE, 2008). 

Tedesco et al., (2013) mencionan 

entre uno de los pilares básicos de la 

educación del siglo XXI, aprender a vivir 

juntos, y para que un sistema se considere 

eficazmente inclusivo se requieren cambios 

profundos en las mentalidades, las políticas 

y las prácticas. Los sistemas inclusivos 

tienen su mirada en el aprender, pues es una 

de sus características centrales, la cual exige 

ser vinculada con tres elementos, siendo 

éstos, la calidad de los conocimientos 

trasmitidos por los docentes a sus 

estudiantes en la diversidad de áreas de 

aprendizaje y disciplinas asociadas; la 

multiplicidad de oportunidades de aprender 

donde se pueda aplicar competentemente 

los conocimientos;  y el  énfasis  en valores y 

actitudes que muestren el aprecio por la 

libertad, la solidaridad, la paz y la justicia, 

entre otros valores fundamentales. 

4. CONCLUSIÓN

La educación inclusiva es una 

educación abierta para todos, y el equipo 

docente de la institución en estudio se 

muestra dispuesto a trabajar con este 

paradigma, no obstante necesitan de 

capacitación y adaptación de la 

infraestructura, considerando necesaria que 

la Ley 5136/13, se difunda con mayor fuerza, 

entre los docentes y demás actores de la 

comunidad educativa. 

Si bien es cierto el MEC debe hacer 

efectivo el derecho a la educación en el 

marco de la educación inclusiva, 

garantizando su pleno acceso, integración y 

progreso en el sistema educativo 

propiciando el diálogo académico en torno a 

los retos que plantea la educación inclusiva 

en el sistema educativo actual, y generando 

espacios y programas de formación para los 

docentes involucrados en este modelo 

educativo, para implementar la Ley de 

Educación Inclusiva, corresponde 

igualmente a las instituciones educativas 

gestionar desde el interior de la escuela 

espacios de capacitación y adecuación 

curricular, para la atención de la población 

escolar con capacidades diferentes, 

igualmente acompañar de cerca todo el 

proceso necesario para avalar óptimos 

resultados en beneficio de toda la 

comunidad educativa, sin distinción. 

Por su parte los docentes, deben 

facilitar la implementación de una educación 

para todos revelando una actitud acorde a 

los nuevos tiempos acerca de este 

paradigma; desarrollar las habilidades del 
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alumno según su capacidad y sobrellevar las 

faltantes; enseñar a sus alumnos a convivir 

con otros niños con capacidades diferentes, 

pero con los mismos derechos; derivar al 

profesional competente los alumnos con 

algún tipo de dificultad, para descartar 

conductas que dificulten el habla, la 

expresión, la voz y comprensión del niño, 

entre otras necesidades puntuales.   

Asimismo, los padres en general deben 

estimar conveniente colaborar con la 

escuelay así otros padres comprendan la 

necesidad de trabajar todos juntos para 

implementar un nuevo modelo de educación, 

siendo actores participativos, y apoyar a los 

maestros enseñando a sus hijos que los niños 

con capacidades diferentes, deben tener 

igual oportunidad de una educación sin 

discriminación. 
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CONHECIMENTO DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL 

SOBRE O USO DA PÍLULA DO DIA SEGUINTE COMO 

MÉTODO CONTRACEPTIVO EMERGENCIAL 

FRANCIELLI GONÇALVES GARCIA (franciggarcia@bol.com.br) 
INGRADY OLIVEIRA (ingridyoliveira2009@hotmail.com) 
DEISE RESENDE (deisecresende@hotmail.com) 

RESUMO: Tratou-se de uma pesquisa quantiqualitativa com aplicação de questionário a 164 mulheres.  
O objetivo foi verificar o conhecimento da população feminina em idade fértil sobre o uso da pílula do 
dia seguinte em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada em Teixeira de Freitas, Bahia. A 
pesquisa mostrou que ainda existe muita desinformação sobre o tema, o que contribui para a falta de 
planejamento familiar. O Ministério da Saúde oferta a pílula emergencial de forma gratuita na Atenção 
Básica, mas para que a população adquira é necessário informar. Os profissionais que atuam em UBS 
devem realizar palestras e divulgação dos métodos contraceptivos, inclusive a pílula do dia seguinte 
como método contraceptivo emergencial. 

PALAVRAS-CHAVE: Anticoncepção Emergencial – Contraceptivos – Informação em Saúde – Pílula 

do Dia Seguinte – Planejamento Familiar 

RESUMEN: En este estudio se presenta la investigación cuantitativa y cualitativa como instrumento 
fue un cuestionario aplicado a 164 mujeres. El objetivo fue verificar los conocimientos de la población 
femenina en edad fértil sobre el uso de la píldora día siguiente en una Unidad Básica de Salud (UBS), 
ubicado en Teixeira de Freitas, Bahía. La investigación ha demostrado que todavía hay una gran 
cantidad de información errónea sobre el tema, lo que contribuye a la falta de la planificación familiar. 
El Ministerio de Salud ofrece la píldora de emergencia de forma gratuita en la Atención Básico, pero 
para la población para ganar es necesario informar. Los profesionales que trabajan en UBS debería 
dar conferencias y difusión de métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora del día después como 
anticoncepción de emergência. 

PALABRAS CLAVE: La anticoncepción de emergencia – Anticonceptivos – Información de la salud - 

Píldora del día después - Planificación Familiar 
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1. INTRODUÇÃO

Uma gestação não planejada, muitas 

vezes, acontece por falta de conhecimento 

das mulheres acerca do seu próprio corpo e 

sobre os métodos de contracepção que 

existem, não só para prevenir uma gravidez, 

como para a prevenção das doenças 

sexualmente transmissíveis (DST´s). 

Existem vários métodos de 

anticoncepcionais orais, também chamados 

de pílulas anticoncepcionais, compostas por 

fórmulas e composições diferentes. Dentre 

outros métodos contraceptivos existem: 

barreiras mecânicas, que são os 

preservativos masculino e feminino, 

diafragma; barreira química, que são os 

espermicidas; o Dispositivo Intrauterino 

(DIU); as injeções hormonais; métodos 

naturais, dentre outros. 

Além desses métodos citados 

anteriormente, existe a anticoncepção de 

emergência que é usada após a relação 

sexual, denominada pílula do dia seguinte, 

um método diferente dos outros, que são 

usados antes e durante a relação sexual. Seu 

uso só é recomendado em situações de 

emergência, como esquecimento de métodos 

contraceptivos; ruptura do 

diafragma/preservativo e no caso de relação 

sexual não consentida (estupro).  

Com todo avanço tecnológico, acesso a 

internet e recursos disponibilizados nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), percebe-

se que muitas mulheres ainda são 

informadas erroneamente a respeito da 

pílula do dia seguinte, pois existe muita 

mistificação em torno desse método, visto 

que algumas mulheres pensam que 

ingerindo esse contraceptivo podem 

ocasionar aborto ou até mesmo infertilidade. 

O município de Teixeira de Freitas, 

Bahia, tem apresentado o maior crescimento 

populacional nos últimos treze anos. Com 

base nos dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 2010 verifica-se um aumento de mais de 

30 mil habitantes ao se comparar com o ano 

de 2000.  

A situação familiar está diretamente 

envolvida e inserida na dinâmica da 

sociedade, portanto, para reduzir essa 

problemática é de suma importância o 

planejamento familiar, a fim de amenizar os 

problemas de ordem social. Para tanto, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) oferece em 

UBS a pílula anticoncepcional de emergência 

na sua lista de anticoncepcionais. Cabe aos 

profissionais de saúde buscar o 

conhecimento e educação continuada a 

respeito desse método para que os mesmos 

possam orientar a população de maneira 

clara. 

2. PLANEJAMENTO FAMILIAR E
O PAPEL DA ATENÇÃO
BÁSICA

Planejar é algo importante na vida do 

ser humano porque, na maioria das vezes, 

toda ação bem resolvida teve um 

planejamento. Essa ação tem a função de 

ajudar o indivíduo a organizar, controlar e 

resolver conflitos, que surgem no seu dia-a-

dia e, portanto, é através do planejamento 

que se constrói uma sociedade mais 

organizada. 
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É importante lembrar que quando 

acontece um desejo de se relacionar entre 

um casal surge também a possibilidade de 

ter uma vida sexual que, na maioria das 

vezes, ambos estão procurando satisfazer 

seus instintos sexuais e não se 

responsabilizar por uma gestação futura. 

Nota-se a diferença entre o desejo da vida 

sexual e da maternidade. Sendo assim, o 

planejamento familiar é de grande valia na 

vida de um homem e uma mulher, deixando-

os livres para terem suas próprias escolhas, 

se vão ou não querer filhos, e o período ideal 

de tê-los. 

Segundo, Paulino (2009, p. 233): 

Em 12 de janeiro de 1996, foi decretada a 

Lei n° 9.263 que regulamenta o §7º, do art. 

226, sobre planejamento familiar. Esta lei 

garante a efetivação dos direitos 

reprodutivos através do Sistema Único de 

Saúde (SUS), prevendo uma série de ações 

preventivas e educativas como o acesso 

igualitário e universal às informações, 

métodos e técnicas disponíveis para a 

regulação da fecundidade e o treinamento 

de equipes multiprofissionais de saúde. 

O conhecimento em planejamento 

familiar permite a pessoa cumprir seus 

direitos, conhecer todos os métodos 

contraceptivos disponíveis como o método 

emergencial, com liberdade de escolha, 

podendo escolher o momento propício para 

gerar seu filho. Por outro lado, nos casos de 

dificuldade de gerar filho de maneira natural, 

a mulher poderá buscar soluções como 

fertilização in vitro, entre outros métodos de 

fecundidade, mesmo que não 

disponibilizados pelo SUS. 

A falta de planejamento familiar vem 

trazendo muitos problemas à sociedade, 

inúmeros abortos induzidos que contribuem 

para taxas de mortalidade materna, crianças 

nascendo em lares muitas vezes 

desestruturados, acarretando traumas 

psicológicos, abusos sexuais, dentre outras 

situações indesejáveis.  

Quando se fala em gravidez indesejada, 

vários fatores estão envolvidos, tais como: 

falta de conhecimento do seu próprio corpo, 

falta de confiabilidade do casal em relação 

aos métodos que evitam a gestação ou até 

mesmo receio de ir às UBS solicitar um 

método contraceptivo. Em relação a essa 

problemática cabem aos profissionais da 

saúde estreitar cada vez mais o 

relacionamento terapêutico com o paciente.  

Segundo, Paulino (2009, p. 234): 

Nesse sentido, cabe aos profissionais da 

saúde desempenharem estratégias de 

intervenção comportamental, tais como: 

oficinas de sexo seguro, sensibilização 

quanto às DST/Aids, aconselhamento e 

treinamentos direcionados a equipes 

multiprofissionais e à população em geral. 

Desta forma, estarão colaborando para 

que o exercício da sexualidade seja um 

direito aliado à opção e responsabilidade 

da reprodução.  

O planejamento familiar é uma 

questão de saúde pública, visto que a falta 

dele gera inúmeros problemas 

socioeconômicos, ressaltando assim o 

importante papel que o profissional de 

saúde exerce, incentivando e divulgando os 

métodos contraceptivos gerais, dentre eles, a 

pílula do dia seguinte. 
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No Caderno da Atenção Básica: Saúde 

Sexual e Saúde Reprodutiva, (BRASIL, 2010, 

p.59) relata: 

No que refere ao planejamento 

reprodutivo, a atuação dos profissionais 

de saúde deve estar pautada na Lei nº 

9.263, de 12 de Janeiro de 1996, que 

regulamenta o §7º do art.226 da 

Constituição Federal. Nesse sentido, o 

planejamento reprodutivo deve ser 

tratado dentro do contexto dos direitos 

sexuais e dos direitos reprodutivos. 

O SUS oferece programas de grande 

utilidade para os seus usuários de forma 

simples e que abrange toda a necessidade de 

intervenções e significação social, incluindo 

o planejamento familiar dentro das

diretrizes que respaldam o direito 

reprodutivo humano. Segundo Paulino, 

Bedin, Paulino, (2009, p.91): 

Embora inicialmente como PROGRAMA, 

na forma do programa Saúde da Família 

(PSF), por suas especificidades, foge a 

concepção usual dos demais programas 

concebidos pelo Ministério da Saúde, já 

que não é uma intervenção vertical e 

paralela às atividades dos serviços de 

saúde. Pelo contrário, caracteriza-se como 

uma estratégia que possibilita a 

integração e promove a organização das 

atividades em um território definido com 

o propósito de propiciar o enfrentamento

e resolução dos problemas identificados. 

A Unidade Básica de Saúde é solicitada 

e implantada pela demanda de cuidados em 

saúde e necessidades da população adscrita, 

aonde muitos recebem benefícios e 

resolução de problemas na sua comunidade, 

tais como: ações voltadas para a saúde 

sexual reprodutiva dos usuários, ações de 

prevenção do câncer do colo de útero e de 

mama, dentre outras ações voltadas a todas 

as faixas etárias e gênero. 

Segundo Paulino, Bedin, Paulino 

(2009), o modelo atual de atenção à saúde 

deixou de ser hospitalocêntrico, para ser 

assistencial, visando à prevenção de agravos 

à saúde da coletividade. Para isso, a 

Estratégia Saúde da Família realiza a busca 

ativa de indivíduos, conhecendo de perto a 

realidade da família e identificando os 

problemas de saúde.  

Incluir a anticoncepção emergencial 

nas ações de atenção básica em saúde 

constitui uma medida que incorpora os 

direitos sexuais e reprodutivos humanos. 

Assim todas as mulheres em idade 

reprodutiva e com risco de gravidez 

indesejada, bem como os casais que se 

engajam no planejamento familiar, devem 

ter acesso a informações sobre o uso da 

anticoncepção emergencial. Portanto, os 

serviços de saúde devem estar preparados 

para esta demanda, capacitar os 

profissionais de saúde para o acolhimento e 

aconselhamento contraceptivo e, 

consequentemente, diminuir a incidência de 

gravidez indesejada e reduzir os níveis de 

abortamento ilegal e inseguro. 

3. ANTICONCEPÇÃO DE
EMERGÊNCIA: PÍLULA DO
DIA SEGUINTE

A anticoncepção de emergência (AE) 

existe para precaver uma gravidez após a 

relação sexual desprotegida “pós-coital”, 

como por exemplo, o estupro, ou falha do 

método, como ruptura do preservativo ou 
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diafragma, expulsão do DIU, esquecimento 

de duas ou mais pílulas anticoncepcionais. 

Para Nogueira, Reis e Neto (2000, p. 1), o 

método somente deve ser usado em caso de 

emergência, e não em uso contínuo. Assim 

sendo, é direito das mulheres o uso da pílula 

do dia seguinte, pois o método está 

disponível nas UBS na sua lista de 

anticoncepcionais.  

Bemfam, (2007, p. 1), ensina que: 

Há duas formas de oferecer a AE. A 

primeira, conhecida como método Yuzpe, 

utiliza anticonceptivos hormonais orais 

combinados de uso rotineiro em 

planejamento familiar, na dose de 200 

miligramas de etinil-estradiol e 1 mg de 

levonorgestrel (OMS), em duas doses 

iguais, a cada 12 horas. A segunda forma é 

com o uso isolado de levonorgestrel, na 

dose única de 1,5 miligramas (OMS). 

Ambas as opções podem ser utilizadas até 

cinco dias da relação sexual desprotegida, 

variando sua eficácia em função do tempo 

entre a relação sexual e sua administração. 

Segundo o Caderno de Perguntas e 

Respostas do Ministério da Saúde, a 

utilização da AE pode ser feita de duas 

formas: o método de Yuzpe onde é composta 

por anticonceptivos hormonais combinados 

orais (AHOC) cujo método é de uso diário nas 

consultas de planejamento familiar e 

divulgados como “pílulas anticoncepcionais”. 

Contudo a segunda forma da AE é com o uso 

exclusivo de progestógeno, o levonorgestrel 

na dose total de 1,5mg (BRASIL, 2011). 

O Levonorgestrel, como forma AE, é 

um método científico e aceitável, mas ainda 

continua sendo novo para muitas mulheres. 

Somente nos últimos anos a chamada "pílula 

do dia seguinte", que tem em sua composição 

1,5 mg (ou em duas doses de 0,75 mg 

administradas em dose única) de 

Levonorgestrel, ganhou repercussão 

expressiva. O Levonorgestrel é um método 

muito eficiente na redução de uma gravidez 

indesejada, que ocorre de diversas maneiras, 

inclusive em mulheres que utilizam o 

anticoncepcional. Seguindo essa linha de 

raciocínio, a Organização Mundial de Saúde 

estima que, mesmo que todas as mulheres 

sexualmente ativas utilizassem métodos 

anticonceptivos de forma correta e regular, 

ainda ocorreriam cerca de seis milhões de 

gestações inesperadas por falha desses 

métodos (BRASIL, 2011; p. 9). 

Segundo o Ministério da Saúde em seu 

Caderno de Perguntas e Respostas sobre o 

uso do Levonorgestrel ou Anticoncepção de 

Emergência (BRASIL, 2011, p.29): 

A AE também faz parte das 

recomendações e orientações da 

Federação Brasileira das Associações de 

Ginecologia e Obstetrícia (Febras-go) e da 

Sociedade Brasileira de Reprodução 

Humana (SBRH). Do mesmo modo, o 

Conselho Regional de Medicina de São 

Paulo, no caderno de ética em ginecologiae 

obstetrícia, assegura que a AE é um direito 

da mulher. Acrescenta que negar sua 

prescrição sem justificativa aceitável, 

mediante suas possíveis e graves 

consequências, constitui infração ética 

passível das medidas disciplinares. Entre 

os muitos organismos internacionais, a AE 

está aprovada pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS). 
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A falta de conhecimento gera 

resistência por parte das usuárias do SUS e 

também dos profissionais da saúde, esses, 

muitas vezes, por falta de informação 

adequada, acabam por ter receio em 

distribuir esse método de Anticoncepção de 

Emergência. Desde 2001, o Ministério da 

Saúde (BRASIL,2010, p.240) incluiu a pílula 

anticoncepcional de emergência – 

levonorgestrel 0,75 mg – no elenco de 

métodos anticoncepcionais que adquire e 

distribui para ser ofertado no SUS. 

Entretanto, apesar da disponibilidade do 

método, ainda existe resistência por parte de 

alguns profissionais de saúde em ofertá-lo, o 

que provavelmente está ligado à 

desinformação e tabus. 

O Levonorgestrel, quando tomado 

antes da ovulação, retarda a liberação do 

óvulo pelo ovário, além disso, pode afetar a 

migração dos espermatozoides do colo 

uterino às trompas. É dessa forma que a 

pílula anticoncepcional de emergência (PAE) 

impossibilita a fecundação (BRASIL, 2011). 

Dependendo da fase do ciclo menstrual em 

que é usado, pode interferir com a 

ovulação - supressão ou atraso; com a 

nidação – altera a resposta endometrial, 

ou – com a fecundação – pode alterar a 

função do corpo lúteo e a motilidade 

tubária. Apesar de sua eficácia constatada, 

uma vez iniciado o processo de nidação, 

tais anticoncepcionais perdem a 

efetividade, e, no caso de falha, não há 

evidências de efeitos nocivos para o 

embrião ou piora no prognóstico da 

gestação (NOGUEIRA, REIS, NETO, 2000, p. 

1). 

Amado & Leal (2001, p. 7) confirmam 

a diversidade no mecanismo de ação a 

depender do momento em que é 

administrada a pílula, dizendo: 

O mecanismo de ação das pílulas 

anticoncepcionais de emergência 

demonstra que ela pode inibir ou retardar 

a ovulação, prevenir a implantação ao 

alterar o endométrio e prevenir a 

fertilização ou o transporte de esperma ou 

do ovo. É importante ressaltar que as 

pílulas anticoncepcionais de emergência 

não interrompem uma gravidez já 

estabelecida, não sendo, portanto, 

consideradas abortivas. 

Quando a mulher toma o 

Levonorgestrel, se a fecundação já ocorreu, 

existe 50% de probabilidade de que o zigoto 

se implante e a gravidez ocorra, já que essa é 

a probabilidade espontânea de implantação. 

Na mulher, aproximadamente 50% dos 

zigotos são eliminados espontaneamente, 

antes que haja atraso menstrual. Uma dúvida 

que reina na cabeça das mulheres é se a 

pílula anticoncepcional de emergência 

provoca ou não o aborto. A própria 

Organização Mundial da Saúde (OMS) tem 

difundido a ideia de que o momento da 

concepção, ou seja, da gravidez, seria só após 

o “óvulo” ter se implantado no útero

(nidação), o que leva cerca de seis a oito dias 

após a fecundação, e com base nesse 

argumento afirmam que a pílula do dia 

seguinte não é abortiva (BRASIL, 2010, p. 

241). 
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4. POSICIONAMENTO
RELIGIOSO FRENTE AO USO
DA PÍLULA DO DIA SEGUINTE

Este é um dos temas mais discutidos 

na atualidade pelas religiões no mundo, pois 

as igrejas, quase em sua totalidade, 

recriminam o uso dos métodos 

anticoncepcionais de emergência. Algumas 

dessas doutrinas se contradizem ao falar que 

defendem a vida desde a concepção, sendo 

que o mecanismo de ação da pílula do dia 

seguinte ocorre antes da concepção: ela atua 

impedindo a fecundação. 

A bancada religiosa entende que mesmo 

o uso da “pílula do dia seguinte”

configura forma de aborto, contrariando 

o dogma católico do direito à vida como

valor absoluto, concordando que o texto 

legal deveria ser alterado para 

“medicação com eficiência precoce para 

prevenir gravidez resultante de estupro” 

(como era previsto no Projeto original), 

a fim de dirimir quaisquer dúvidas que 

venham a surgir sobre uma possível 

legalização do aborto (POSSOLO, 2014, p. 

20). 

Posicionamento da Igreja Católica 

frente ao uso da pílula do dia seguinte 

(SAMPAIO, 2011, p. 1): 

[..] A Igreja Católica, no entanto, baseada 

nos dados da ciência, afirma que desde a 

concepção e antes de se fixar no útero 

feminino, o óvulo fecundado já é o início 

de uma vida humana. Portanto, mesmo 

sendo expelido antes de sua fixação no 

útero já se trata de aborto. É isto o que a 

pílula do dia seguinte pode provocar. É 

contraceptiva porque pode evitar a 

fecundação do óvulo, ou seja, a 

concepção. Se a fecundação, porém, se 

efetivar, a pílula se torna abortiva 

porque pode alterar de tal forma a 

situação do útero que a fixação do óvulo 

fecundado se torna impossível. Então 

ocorre a expulsão do óvulo fecundado e, 

portanto, o aborto. A Igreja é contra o 

aborto provocado e continua a defender 

a vida humana desde a concepção até 

sua morte natural e o faz na fidelidade ao 

ensino de Jesus Cristo, que veio para que 

todos tenham vida e tenham em 

abundância. Ele aceitou morrer na cruz 

para resgatar a vida de todos nós na 

ressurreição. A vida é o direito 

fundamento de todo ser humano. 

A Igreja Católica está correta em 

afirmar que a pílula do dia seguinte impede 

a fecundação do óvulo, mas erroneamente 

afirma que a pílula do dia seguinte age após 

a fecundação, pois se o óvulo for fecundado, 

terá 50% de probabilidade da gravidez, essa 

é a proporção espontânea de implantação 

natural.O princípio ativo da pílula do dia 

seguinte, de impedir ou dificultar a 

fecundação, só ocorrerá se o uso da pílula 

ocorrer antes da fecundação. Já o aborto, é a 

remoção prematura de um embrião, já 

concebido, e é tipicamente criminalizado 

pelo nosso código penal. O entendimento já 

é pacificado, a vida começa desde a 

concepção até a morte encefálica da pessoa 

humana. Após a concepção, a Ciência diz que 

já há vida no embrião ou feto, assim há que 

se dizer em aborto (BRASIL, 2011). 
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5. ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL
DE SAÚDE COMO AGENTE
PROMOTOR DE SAÚDE
PÚBLICA

O método contraceptivo de 

emergência não é divulgado de forma clara e 

aberta e tampouco distribuído, pelo fato de 

existirem tabus a serem vencidos pelos 

profissionais de saúde, como crenças 

religiosas de que este método é abortivo. 

Existe também a crença de que esse método 

causa infertilidade. Os profissionais de saúde 

devem auxiliar e compreender os seus 

clientes, respeitando suas vontades, mesmo 

que isso vá de encontro com a religião ou 

crenças desse profissional. O Governo 

Federal criou o Programa Saúde da Família 

(PSF), que visa atender às famílias, a fim de 

esclarecer sobre a saúde familiar. 

Oliveira & Spiri (2006, p. 13) explicam 

qual a função do enfermeiro no PSF: 

O Programa Saúde da Família propõe uma 

nova dinâmica para estruturação dos 

serviços de saúde, assim como para a 

relação com a comunidade e para diversos 

níveis de assistência. O PSF constitui-se de 

equipes multiprofissionais que devem 

atuar em uma perspectiva interdisciplinar. 

Os membros da equipe articulam suas 

práticas e saberes no enfrentamento de 

cada situação identificada para propor 

soluções conjuntamente e intervir de 

maneira adequada já que todos conhecem 

a problemática.  

Portanto, os profissionais de saúde têm 

um papel importante no seu âmbito de 

trabalho, pois os mesmo têm o dever de 

promover benefícios como: ações educativas 

como palestras para homens e mulheres sobre 

o planejamento familiar, métodos e técnicas de

contracepção para que ambos escolham o mais 

adequado a ser usado, e os gestores municipais 

têm o dever de propiciar meios que garantam 

essas ações educativas.  

A procura por esclarecimento a 

respeito da sexualidade, reprodução 

humana e métodos contraceptivos é grande. 

Sendo assim, cabe aos profissionais de saúde 

atuar de forma abrangente onde possam 

atingir a maior parte da população, desde o 

início (adolescente) até o fim da fase 

reprodutiva, promovendo recursos de 

qualidade e benefícios para que todos 

possam usar os recursos ofertados pelo 

SUS.Em regra, há uma dificuldade dos 

profissionais de saúde em abordarem 

aspectos relacionados à saúde sexual. É um 

tema cheio de polêmicas, e a sociedade já 

tem tabu cultural enorme sobre o assunto, 

dificultando o aprofundamento e a 

explicação para a população.  

Outro ponto onde o profissional de 

saúde deve atuar é na assistência à saúde da 

mulher, quando a mesma começa a ter uma 

vida sexual ativa muito cedo, muitas vezes 

desinformada, e com isso, ocorrendo 

doenças sexualmente transmissíveis, 

gestação indesejada, entre outras 

dificuldades. Cabe aos profissionais de saúde, 

buscar conhecimento total a respeito desse 

método e sua importância, a fim de 

promover saúde pública, minimizando casos 

de gestação indesejada e os problemas que 

isso acarreta, empenhando-se em informar 

os seus clientes sobre todos os métodos 

contraceptivos, inclusive o método

emergencial. 
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6. AS DIFICULDADES DA
IMPLANTAÇÃO DA PÍLULA
DO DIA SEGUINTE NA
ATENÇÃO BÁSICA

Tendo em vista que o objetivo geral do 

presente estudo foi verificar o conhecimento 

da população feminina em idade fértil sobre 

o uso da pílula do dia seguinte em uma UBS

localizada em Teixeira de Freitas BA, 

decidiu-se, então, fazer uma pesquisa com a 

aplicação deum formulário semiestruturado, 

para aplicar às mulheres em idade fértil, 

usuárias da UBS. A escolha desta Unidade 

Básica de Saúde (UBS) específica, localizada 

em um determinado bairro (que foi 

denominado nesta pesquisa de “bairro X”), 

situado na cidade de Teixeira de Freitas-BA, 

se deu pelo grande crescimento 

populacional nos últimos anos, sem o devido 

planejamento familiar. Vale ressaltar que a 

cidade do extremo sul baiano vem crescendo 

de forma significante nos últimos dez anos 

(IBGE, 2013). Esse crescimento populacional 

foi um dos fatores primordiais para o critério 

de inclusão da UBS do bairro X. 

A UBS do bairro X contava com 545 

mulheres em idade fértil cadastradas e 

usuárias do SUS (outubro de 2015). Foram 

consideradas mulheres em idade fértil entre 

a faixa etária de 15 a 49 anos. Desse total, 

164 mulheres foram entrevistadas, para 

responder o Formulário com 17 perguntas. A 

coleta de dados aconteceu em outubro de 

2015. O intuito do Formulário foi verificar o 

conhecimento da população feminina em 

idade fértil sobre o uso da pílula do dia 

seguinte. 

Foram encontrados os seguintes 

resultados: 47% das mulheres em idade 

fértil afirmaram que usam pílula 

anticoncepcional de uso contínuo, 32% 

afirmaram que usam camisinha, 19% 

afirmaram que utilizam outros métodos. 

Nenhuma mulher afirmou "não costumo me 

proteger" e apenas 2% afirmou que fazem 

uso do "coito interrompido" ou DIU. Assim, é 

possível afirmar que as mulheres usuárias da 

UBS têm informação sobre a importância do 

uso de um método contraceptivo para evitar 

gravidez indesejada e assim praticar o 

planejamento familiar de forma eficiente. 

Quanto à aprovação do parceiro no 

uso de anticoncepcional escolhido, 59% 

afirmaram que sim, seu parceiro concorda 

com o método e, 22% afirmaram que não 

concorda, 19% afirmaram "outros", esse 

número indica mulheres que não iniciaram 

sua vida sexual ou não possuem parceiro fixo. 

Assim, é possível afirmar que essas mulheres 

sofrem preconceito de seus parceiros quanto 

ao uso de contraceptivos, atrapalhando a 

eficácia do planejamento familiar. Esse dado 

é muito relevante e mostra que o Brasil ainda 

é um país cheio de tabus com a mulher e 

ainda existe muito preconceito.  

Mesmo com a grande maioria 

respondendo ser católica ou evangélica, 

ambas as religiões são contra o método 

contraceptivo, porém 89% das mulheres 

surpreenderam respondendo que a religião 

não é contra o método contraceptivo, o que 

mostra uma falta de conhecimento do 

discurso da própria religião. Foi perguntado 

se elas conheciam a pílula do dia seguinte e 

34% respondeu desconhecer. Quanto ao 

uso,70%nunca usaram esse método de 
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contracepção emergencial.Trata-se de um 

dado relevante e mostra que ainda existe 

muita desinformação sobre o tema, o que 

contribui para a falta de planejamento 

familiar dessas mulheres. 

Quanto ao planejamento das gestações, 

64% das mulheres tiveram uma ou mais 

gestações sem o devido planejamento. 

Apenas 19% planejaram o nascimento do 

bebê; e 17% das mulheres não se 

enquadraram nessa pergunta, pois não 

iniciaram sua vida sexual. Quando 

questionadas se já participaram do 

programa de planejamento familiar, 90% 

das mulheres responderam não conhecerem 

o termo "planejamento familiar", não sabem

para que isso serve e desconhecem 

completamente o assunto.  

Ao serem questionadas sobre a 

utilidade da pílula do dia seguinte, 60% das 

mulheres responderam que a anticoncepção 

emergencial serve para "não engravidar" e 

apenas 25% responderam corretamente, ou 

seja, que se trata de um método emergencial 

para evitar a gravidez; 15% não soube 

responder. 

Quanto à oferta da medicação, 83% 

das entrevistadas não tinham a informação 

de que a sua UBS oferecia a pílula de 

anticoncepção emergencial e 89% das 

mulheres usuárias da UBS nunca receberam 

informação dos profissionais de saúdesobre 

a pílula de anticoncepção emergencial. Deve 

ser por isto que 96% das mulheres nunca 

sequer procuraram a UBS para adquirir a 

pílula de anticoncepção emergencial.Por 

outro lado, 31% das usuárias acreditam que 

a pílula do dia seguinte seja abortiva.  

Trata-se de um número grande de 

mulheres em idade fértil com informação 

equivocada sobre a pílula emergencial. 94% 

das mulheres afirmaram que a sua UBS 

nunca realizou um evento/palestras sobre a 

anticoncepção de emergência. Portanto, fica 

evidente a falta enorme de planejamento 

familiar entre as usuárias da UBS que 

deveriam, nesse caso, conhecer melhor a 

pílula do dia seguinte. 

Mesmo que os profissionais conheçam 

a AE, não significa que o mesmo distribui e 

divulga esse método. Não adianta saber sua 

eficácia e não passar a informação para suas 

clientes. O Caderno de Atenção Básica Nº 26: 

Saúde sexual e Saúde Reprodutiva (BRASIL, 

2010) esclarece quaisquer dúvidas que o 

profissional de saúde possa ter a respeito do 

método, de forma que cabe ao profissional se 

reciclar, enfatizando também a importância 

da educação continuada.   

É possível afirmar que ainda existem 

muitos mitos em torno do método 

contraceptivo de emergência. Não são 

divulgados e tampouco distribuídos. Os 

profissionais de saúde devem auxiliar e 

compreender os seus clientes, respeitando 

suas vontades, mesmo que isso vá de 

encontro com a religião ou crenças desse 

profissional. 

Desde 2001 o Ministério da Saúde inclui 

a pílula Anticoncepcional de Emergência (AE) - 

levonorgestrel 0,75mg em seu grupo de 

contraceptivos, distribuídos gratuitamente nas 

UBS. Quando se fala de sexualidade, muitas 

pessoas ainda se reprimem com esse assunto. 

Com isso, a pílula do dia seguinte é rodeada de 

mitos, porém deve ser desmistificada pelos 

profissionais de saúde. 
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Não tem eficácia nenhuma se o 

profissional souber que está disponível e não 

disponibilizar e indicar para suas clientes, 

pois com o uso consciente da pílula do dia 

seguinte diminuiriam abortos ilegais 

induzidos, crianças nascendo em lares 

desestruturados, sendo muitas vezes, 

vítimas de suas próprias famílias.  

É possível afirmar que a pílula do dia 

seguinte não é abortiva, pois seu princípio 

ativo é de impedir ou dificultar a fecundação, 

sendo que isso só ocorrerá se o uso da pílula 

do dia seguinte ocorrer antes da fecundação. 

Já o aborto, é a remoção prematura de um 

embrião, já concebido, e é tipicamente 

criminalizado pelo nosso código penal. O 

entendimento já é pacificado, a vida começa 

desde a concepção até a morte encefálica do 

ser humano. Após a concepção a Ciência diz 

que já há vida no embrião ou feto, assim há 

que se dizer em aborto.  

Com isso é perceptivo que os sujeitos 

do estudoestão informados erroneamente 

sobre a pílula do dia seguinte, ficando claro 

também que não há procura por achar que o 

método é abortivo. 

Sendo que AE está aprovada a ser 

ofertada em UBS, mesmo que vá de encontro 

com seus preceitos e crenças, o profissional 

de saúde deve disponibilizar/prescrever o 

método mais adequado para a situação do 

cliente. O Ministério da Saúde (BRASIL, 

2011) deixa bem claro que o profissional de 

saúde deve realizar ações educativas, 

realizadas em grupo, e tais ações devem ser 

sempre reforçadas pela ação educativa / 

aconselhamento individual.  

Vale salientar o conhecimento em 

planejamento familiar, pois permite a pessoa 

cumprir seus direitos, conhecer todos os 

métodos contraceptivos disponíveis, 

podendo escolher o momento propício para 

gerar seu filho. O aumento da procura do 

planejamento familiar traz benefícios para 

toda a sociedade. É possível afirmar a 

importância que o planejamento familiar 

tem, visto que é questão de saúde pública. 

Observa-se que a falta dele gera inúmeros 

problemas socioeconômicos, ressaltando 

assim o importante papel que o profissional 

de saúde exerce, incentivando e divulgando 

o planejamento familiar junto com os

métodos contraceptivos. Com a divulgação 

do planejamento familiar, desacelera o 

crescimento desordenado da população 

brasileira, trazendo muitos benefícios para à 

sociedade. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível afirmar a importância que o 

planejamento familiar tem, visto que é 

questão de saúde pública. Observa-se que 

sua falta gera inúmeros problemas 

socioeconômicos, ressaltando assim o 

importante papel que o profissional de 

saúdeexerce, incentivando e divulgando o 

planejamento familiar junto com os métodos 

contraceptivos.  A divulgação do 

planejamento familiar desacelera o 

crescimento desordenado da população, 

trazendo muitos benefícios para a família e a 

sociedade. 
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Reforça-se o papel do profissional de 

saúdeno objetivo de promover a educação 

para a saúde e divulgação do método 

anticoncepcional de emergência. O presente 

trabalho mostrou que há uma completa 

desinformação sobre o tema e revela que 

ainda há muitos tabus e preconceitos por 

parte das mulheres usuárias da UBS.  

O exercício da profissão em saúde 

requer cuidado humanizado, um olhar 

individualizado, mas também coletivo e, um 

papel de promotor de educação para a saúde, 

mostrando de forma abrangente e clara, toda 

a amplitude de informações a respeito de 

riscos e agravos à saúde coletiva e individual 

à população.Inclusive, no que tange aos méto 

dos contraceptivos e ao planejamento 

familiar, as informações dadas pelo 

profissional de saúdesão de grande 

importância, visto que ele está em contato 

direto com a comunidade adscrita à UBS em 

que atua, fazendo toda a diferença na vida 

das pessoas que ali habitam, minimizando 

assim, riscos e agravos à saúde, gestações 

não planejadas, e crescimento demográfico 

desordenado, que geram outros agravos na 

esfera da Saúde Pública. 
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RESUMO: Introdução: A puericultura faz parte da rotina de enfermagem no âmbito da atenção básica 
de saúde, sendo o enfermeiro da unidade o responsável por marcar as consultas, realizar a puericultura 
e fazer a busca ativa das crianças da comunidade que não comparecem a mesma. Objetivo: Elucidar 
os desafios enfrentados pela enfermagem para a realização da puericultura na Unidade Básica de 
Saúde (UBS). Metodologia: Estudo de natureza descritiva e exploratória com utilização da abordagem 
qualitativa sedimentada em revisão de literatura. Considerações: Pede-se que a enfermagem veja a 
puericultura como toda a realidade que a envolve como um desafio que precisa ser vencido, e não 
como uma dificuldade que impeça a sua efetiva realização. 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Puericultura; Saúde da Criança; Atenção Básica. 

RESUMEN: Introducción: cuidado de niños forma parte de la rutina de enfermería en la atención 
básica de la salud, y las enfermeras de la unidad responsable de los nombramientos hacerte, cuidado 
de niños y hacer que la búsqueda activa de niños de la comunidad que no asisten a la misma. Objetivo: 
Conocer los retos de la enfermería para la realización del cuidado de los niños en la Unidad Básica de 
Salud (UBS). Metodología: estudio descriptivo y exploratorio, con el establecido cualitativa literatura. 
Considerações aproximación crítica: pedido ver que el cuidado de enfermería al niño, como toda la 
realidad que lo rodea como un reto que hay que superar y no como una dificultad para impedir su 
realización efectiva. 

PALABRAS-CLAVES: Enfermería; Cuidado De Niños; Salud del Niño; Atención Primaria.
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1. INTRODUÇÃO

De acordo com Silva et al. (2009), a 

puericultura compreende o conjunto dos 

meios e métodos suscetíveis a garantir um 

desenvolvimento físico e psíquico normais a 

crianças de primeira idade, que varia do 

nascimento até 4 ou 5 anos. Constituindo 

desta forma uma prática de essencial 

importância para a prevenção de agravos na 

saúde infantil, como a desnutrição e a 

promoção de um crescimento e 

desenvolvimento saudável físico e 

psicológico.  

O Ministério da Saúde diz que o 

acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento faz parte da avaliação 

integral a saúde da criança (0 a 6 anos), sendo 

parte integrante da puericultura. Esta, que 

envolve a avaliação do peso, altura, 

desenvolvimento neuropsicomotor, 

vacinação e intercorrências, o estado 

nutricional, bem como orientações a 

mãe/família/cuidador sobre os cuidados com 

a criança (alimentação, higiene, vacinação e 

estimulação) em todo atendimento, não 

deixando também de registrar todos os 

procedimentos no cartão da criança (BRASIL, 

2002). 

A puericultura faz parte da rotina de 

enfermagem no âmbito da atenção básica de 

saúde, sendo o enfermeiro da unidade o 

responsável por marcar as consultas, realizar a 

puericultura e fazer a busca ativa das crianças 

da comunidade que não comparecem a mesma. 

A consulta de enfermagem, prática 

legalizada pela Lei nº7.498/86, tem como 

objetivo prestar assistência de enfermagem 

de forma geral e individualizada, 

identificando problemas, executando e 

avaliando ações que contribuam para a 

promoção e reabilitação da saúde da criança.  

No entanto, apesar de sua vital 

importância, os enfermeiros gestores que 

atuam nas unidades básicas de saúde 

enxergam a puericultura como um desafio a 

ser vencido, mesmo diante das diversas 

dificuldades para a prática da mesma que 

surgem no dia-a-dia.  

Possuindo como objeto de pesquisa os 

desafios do enfermeiro para a realização efetiva 

da puericultura na atenção básica, a presente 

pesquisa foi motivada através da leitura de 

artigos sobre puericultura, onde foi possível 

notar através dos relatos dos enfermeiros os 

problemas e os desafios na realização diária da 

prática da atenção básica. Surgindo desta forma 

a problemática de quais são os desafios 

enfrentados pelo profissional para a realização 

efetiva da puericultura na atenção básica, o 

objetivo da pesquisa é elucidar esses desafios 

na realização da puericultura na Unidade Básica 

de Saúde (UBS). 

A referida pesquisa justifica-se pela 

necessidade de enumerar os desafios 

enfrentados pelo enfermeiro na prática de 

puericultura, para que sejam traçadas 

estratégias que proporcionem maior 

eficiência no serviço. Desta forma, busca-se 

contribuir para a prática profissional de 

enfermagem em puericultura, buscando 

soluções para os desafios impostos aos 

profissionais de atenção básica no que se 

refere a temática. Proporcionando assim, 

uma prática de enfermagem mais eficiente e 

eficaz. 
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2. METODOLOGIA

Para a elaboração da presente 

pesquisa, foi realizado um estudo de 

natureza descritiva e exploratória com 

utilização da abordagem qualitativa 

sedimentada em revisão de literatura. 

 É importante ressaltar que as 

pesquisas exploratórias são aquelas que têm 

por objetivo explicitar e proporcionar maior 

entendimento de um determinado problema. 

Neste tipo de pesquisa, o pesquisador 

procura um maior conhecimento sobre o 

tema em estudo.  

 Segundo Minayo (2004), os estudos 

descritivos permitem explorar uma situação 

não conhecida, da qual se necessita de 

informações mais detalhadas sobre certo 

assunto. 

 A pesquisa qualitativa como sendo 

uma atividade que localiza o observador no 

mundo, com práticas e matérias 

interpretativas dando visibilidade a este, 

transformam-no em uma série de 

representações e significações realizadas 

pelos próprios sujeitos da ação (LOURENZO 

et al. 2012).  

 Pesquisa bibliográfica é um tipo de 

estudo que procura explicar e discutir tema, 

com base em referências já publicadas 

anteriormente, buscando sempre conhecer, 

analisar e explicar contribuições para um 

determinado tema (REICHERT et al., 2012).  

 A fim de obter um maior 

conhecimento acerca da temática abordada, 

foi realizada uma pesquisa com base em 

artigos já publicados. Os critérios de inclusão 

foram: o tipo de publicação, o país e o ano em 

que os mesmos foram publicados. Desse 

modo, optamos por artigos publicados no 

período de 2003 -2013, em periódicos de 

enfermagem brasileiros que tratassem do 

tema puericultura. 

  A opção por esses critérios 

fundamentou-se na ideia de que a seleção 

dos periódicos e dos artigos, tendo em vista 

tais onvenções pré-estabelecidas, 

proporcionaria segurança em relação à 

ampla divulgação e acesso desses periódicos 

entre os enfermeiros, bem como a qualidade 

e o caráter atual de sua produção.  

 Para realizar a pesquisa, foram 

investigadas produções indexadas na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases 

de dados de Literatura Latino Americana em 

Ciências da Saúde (LILACS), Sistema Online 

de Busca e Análise de Literatura Médica 

(Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online – MEDLINE) e Base de dados 

em enfermagem (BDENF). Tais bases de 

dados foram selecionadas por concentrarem 

mais especificadamente o tema abordado. O 

período delimitado compreendeu os meses 

de fevereiro de 2014 a março do mesmo ano. 

A localização e a seleção dos artigos foram 

efetuadas a partir da busca de trabalhos que 

versassem a temática do estudo, respeitando 

o recorte temporal definido para a pesquisa,

artigos completos na língua portuguesa 

suprimindo, os indisponíveis nas bases de 

dados, os incompletos, aqueles que não 

responderam o objetivo da pesquisa e os que 

aparecem repetidos. 
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Aplicamos individualmente os descritores: enfermagem, puericultura, saúde da criança e 

atenção básica nas bases de dados conforme quadro 01. Porém, devido ao grande quantitativo de 

artigos encontrados, optamos por realizar um refinamento para melhor qualificar a pesquisa 

utilizando os descritores em dupla conforme descrito no quadro 02 e os descritores em trio 

conforme descrito no quadro 03. 

BASE DE 
DADOS 

MED 
LINE 

BDENF LILACS TOTAL 

DESCRITORES 

Enfermagem 5363 17205 18996 41564 

Puericultura 46 211 583 840 

Saúde da Criança 911 1402 7859 10172 

Atenção Básica 502 769 3618 4889 

Quadro 01: Descritores utilizados individualmente 

BASE DE 
DADOS 

MED 
LINE 

BDENF LILACS TOTAL 

DESCRITORES 

Puericultura + Saúde da Criança 27 131 310 468 

Puericultura + Atenção Básica 04 15 46 65 

Puericultura + Enfermagem 10 141 145 296 

Enfermagem + Saúde da Criança 94 858 1057 2009 

Quadro 02: Descritores utilizados em dupla 

BASE DE 
DADOS 

MED 
LINE 

BDENF LILACS TOTAL 

DESCRITORES 
Puericultura + Enfermagem 

+ Atenção Básica 
- 5 13 18 

Quadro 03: Descritores utilizados em trio 
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BASE DE 
DADOS 

AUTORES TÍTULO FONTE 

LILACS 

Lima, Susan; Jesus, Ana; 
Gubert, Fabiane; Araújo, 

Thábyta; Pinheiro, Patricia; 
Vieira, Neiva 

Puericultura e o Cuidado de 
Enfermagem: Percepções de 

Enfermeiros da Estratégia Saúde 
da Família 

J. res.: fundam. 
care. Online. 2013; 

5 (3): 194-202 

Vasconcelos, Viviane 
Mamede; Frota, Mirna 

Albuquerque; Martins, Mariana 
Cavalcante; Machado, Márcia 

Maria Tavares 

Puericultura em Enfermagem e 
Educação em Saúde: Percepção 

de Mães na Estratégia Saúde 
da Família 

Esc Anna Nery. 
2012; 16 (2): 326-

331 

Sousa, Francisca Georgina 
Macedo de; Erdmann, 

AlacoqueLorenzini 

Qualificando o cuidado à criança 
na atenção Primária de Saúde 

Rev Bras Enferm; 
65(5): 795-802, 
set.-out. 2012 

Reichert, Altamira Pereira da 
Silva; Almeida, Alane Barreto 
de; Souza, Liliana Cruz de; 
Silva, Maria Elizabete de 
Amorim; Collet, Neusa 

Vigilância do Crescimento Infantil: 
Conhecimento e Práticas de 

Enfermeiros da Atenção Primária 
à Saúde 

Rev Rene. 2012; 13 
(1): 114-26 

Gauterio, Daiane Porto; Irala, 
Denise de Azevedo; Cezar-

Vaz, Marta Regina 

Puericultura em Enfermagem: 
perfil e principais problemas 

encontrados em crianças 
menores 

de um ano 

RevBrasEnferm. 
2012; 65 (3): 508-

13 

LILACS 

Loureiro, Fernanda Manuela; 
Silva, José António Neto 

Ferreira da; Quitério, 
Margarida Maria de Sousa 
Lourenço; Charepe, Zaida 

Borges 

Observação participada da 
consulta de enfermagem de 

saúde infantil 

RevEscEnferm 
USP. 2012; 46 (6): 

1294-9 

Vasconcelos, Viviane 
Mamede; Frota, Mirna 

Albuquerque; Martins, Mariana 
Cavalcante; Machado, Márcia 

Maria Tavares 

Puericultura em Enfermagem e 
educação em Saúde: Percepção 
de Mães na Estratégia Saúde da 

Família 

Vasconcelos, 
Viviane Mamede; 

Frota, Mirna 
Albuquerque; 

Martins, Mariana 
Cavalcante; 

Machado, Márcia 
Maria Tavares 

Campos, Roseli Márcia 
Crozariol; Ribeiro, Circéa 
Amália; Silva, Conceição 

Vieira da; Saparolli, Eliana 
Campos Leite 

Consulta de enfermagem em 
puericultura: a vivência do 

enfermeiro na Estratégia de 
Saúde da Família 

RevEscEnferm 
USP. 2011; 45 (3): 

566-74 

Assis, Wesley Dantas de; 
Collet, Neusa; Reichert, 

Altamira Pereira da Silva; Sá, 
Lenilde Duarte de 

Processo de trabalho da 
enfermeira que atua em 

puericultura nas unidades de 
saúde da família 

RevBrasEnferm. 
2011; 64 (1): 38-46 

Ribeiro, José Mendes; 
Siqueira, Sandra Aparecida 

Venâncio de; Pinto, Luiz 
Felipe da Silva 

Avaliação da atenção à saúde da 
criança (0-5 anos) no PSF de 
Teresópolis (RJ) segundo a 

percepção dos usuários 

Ciência & Saúde 
Coletiva. 2010; 15 

(2): 517-527 

Quadro 04: Descritores utilizados individualmente 
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS
DADOS

 Percepções das Mães Perante a

Consulta de Puericultura na Atenção

Básica

A promoção e recuperação da saúde e 

o bem-estar da criança são prioridades na

assistência à saúde infantil, que visam 

garantir um crescimento e desenvolvimento 

adequados nos aspectos físico, emocional e 

social. Para que a promoção ocorra de forma 

satisfatória, a consulta de puericultura deve 

ser desenvolvida com plenitude. O 

profissional da saúde deve conhecer e 

compreender a criança no ambiente familiar 

e social, além das relações e interações com 

o contexto socioeconômico, histórico,

político e cultural. A mãe, aliada ao 

profissional da saúde, deve comprometer-se 

em prestar assistência ao filho, estando este 

sadio ou doente. Neste sentido, a 

puericultura contribui para estratégias de 

Promoção da Saúde na sala de espera e 

durante a consulta, proporcionando o 

acompanhamento do binômio mãe-filho, de 

forma a ensejar troca de experiências e 

superação de dificuldades (VASCONCELOS, 

et al 2012).  

Após a realização das consultas de 

puericultura, Vasconcelos et al (2012) 

explana que acompanhadas de sessões de 

Educação em Saúde, as mães relataram que 

ainda tinham muito que aprender e que o 

acompanhamento foi primordial para que 

aprendessem acerca do cuidado ao filho. 

Souza, Erdmann (2012) dizem que as 

mães demonstraram que a cultura reflete 

nos modos da criança ser cuidada na família 

e na comunidade e que, no cuidado a criança, 

haverá sempre as marcas do saber cultural e 

do saber técnico-científico.  

De acordo com Ribeiro, Siqueira e 

Pinto (2010), houve uma elevada percepção 

positiva pelas mães sobre o estado de saúde 

das crianças, sendo que a maior parte das 

consultas ocorreu por queixas ou sinais 

clínicos e não pelo cumprimento de 

protocolos de prevenção. 

Sendo assim, foi possível observar que 

mesmo com tantas possibilidades de 

prevenção de determinadas doenças, ainda 

há muita procura pelo curar e reabilitar. 

Além disso, mesmo com o avanço 

tecnológico em saúde, o saber cultural será 

soberano, principalmente nas áreas mais 

carentes, onde o acesso à atenção básica 

torna-se difícil devido as condições 

socioeconômicas desfavoráveis. 

 Benefícios da Puericultura Realizada

na Atenção Básica de Saúde pela

Enfermagem

A puericultura, conforme já citado, 

deve ser realizada pelo enfermeiro em nível 

de atenção básica e contemplar crianças de 0 

a 6 anos. Quando realizada de forma 

sistematizada e periódica, a puericultura 

reflete de modo positivo no crescimento e 

desenvolvimento da criança, além de educar 

as mães sobre a forma mais saudável de criar 

seus filhos. 

Lima et al (2011) relata que a 

realização da puericultura no Brasil, 

mostrou no período de 10 anos, uma queda 

dos óbitos entre crianças menores de um ano, 
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de 29,7 para 15,6 para cada mil nascidas 

vivas, um decréscimo de 47,6% na taxa 

brasileira de mortalidade infantil. 

O benefício da puericultura promove 

mudanças individuais e coletivas por meio 

de uma assistência abrangente, a qual 

permiti compreender que, ao vivenciar a 

realização da consulta de enfermagem em 

puericultura, o enfermeiro realiza ações 

sistematizadas e humanizadas. Além de 

realizar ações que contempla questões 

educativas, orientando tanto as mães 

adolescentes como as que já possuem uma 

experiência anterior (CAMPOS et al, 2011). 

Outro benefício da puericultura é a 

alimentação exclusiva com leite materno até 

os seis meses de idade. A atividade é fruto da 

orientação do enfermeiro através das 

consultas de puericultura. O fato do 

aleitamento materno exclusivo ter sido 

mantido até o sétimo mês de vida, mesmo 

que para uma pequena porcentagem de 

crianças, demonstra que o serviço contribuiu 

de forma positiva no incentivo dessa prática. 

Além de ser notada uma baixa incidência de 

candidíase oral e perineal, o que pode 

significar a adesão às orientações 

preventivas, realizadas durante a consulta 

de enfermagem (GAUTERIO, IRABA e CESAR, 

2012). 

Desta forma, nota-se um impacto 

positivo nas comunidades onde a 

puericultura é realizada. Nas mesmas, 

verifica-se uma baixa nos índices de 

morbimortalidade e um melhor crescimento 

e desenvolvimento infantil quando as mães 

seguem as orientações do enfermeiro. 

 Dificuldades e Desafios da

Enfermagem na Realização da

Puericultura

Os enfermeiros que atuam na atenção 

básica de saúde enfrentam dificuldades 

diariamente, que acabam impactando na 

realização da puericultura. Impedindo desta 

forma uma assistência qualificada à 

assistência integral da saúde da criança. As 

dificuldades relatadas pelos enfermeiros que 

participaram dos estudos consultados são 

diversas, variando da falta de estrutura da 

unidade até carência financeira da família. O 

enfermeiro interage com dificuldades 

estruturais, pessoais e com a influência de 

crenças, valores e condições sociais da 

população assistida, que interferem no 

cuidado das crianças. Ele sofre com essa 

situação, sobretudo por se perceber 

despreparado para lidar com ela, e vai a 

busca de capacitação para superá-la. E 

complementa que o enfermeiro reconhece 

que os objetivos do PSF, em relação à 

promoção da saúde e prevenção dos agravos 

nem sempre são atingidos por falta de 

condições sociais e pelos escassos recursos 

financeiros da família (CAMPOS et al, 2011).  

Quando é notada a desnutrição da 

criança por falta de condições financeiras da 

família, o profissional vai em busca de 

recursos como alimentos para suprir a 

necessidade desta família, deixando até de 

priorizar outras atividades assistenciais 

planejadas. Uma das dificuldades é a falta de 

adesão das mães. Lima et al (2013) relatam 

que as mesmas referem esquecimento, falta 

de tempo, irrelevância da consulta, 

desinteresse, falha na marcação da consulta, 

desconhecimento das rotinas da UBS, 
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ausência de informação a respeito do dia da 

consulta e acontecimentos inesperados. 

Além da sobrecarga de tarefas impostas aos 

enfermeiros que além da puericultura 

também ficam responsáveis pelos demais 

programas preconizados pelo MS e toda 

gestão da UBS. As ações burocráticas se 

sobrepõem às ações de assistência. 

Somando-se a isso, a falta de articulação 

entre os profissionais da equipe de saúde; 

falta de recursos humanos; deficiência nos 

serviços de referência e contra referência, 

sobrecarga de atendimentos para a 

enfermeira, em virtude da falta constante de 

médico nos locais de trabalho (ASSIS et al, 

2011). 

Visa-se dessa forma uma melhor 

organização por parte dos enfermeiros 

referente à rotina da UBS para que toda a 

agenda seja cumprida e todos os programas 

contemplados. E por parte da prefeitura 

cobra-se uma melhor estrutura das unidades, 

com sala reservada para a realização da 

puericultura e todo material adequado. Além 

da possível distribuição de cesta básica para 

a população carente como complemento a 

alimentação das nossas crianças, evitando 

desta forma a desnutrição infantil. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Face aos resultados obtidos através 

dos estudos consultados, considera-se que o 

objetivo inicial de elucidar os desafios 

enfrentados pelo enfermeiro para a efetiva 

realização da puericultura na atenção básica 

foi alcançado. É importante ressaltar a 

importância da realização da puericultura 

nas UBS pelo enfermeiro para que haja um 

acompanhamento integral a saúde da 

criança, conforme proporcionado pelo 

Ministério da Saúde, contribuindo para o 

desenvolvimento e crescimento saudável, 

prevenindo os agravos à saúde infantil, como 

a desnutrição. No entanto, apesar da 

importância da consulta em puericultura ser 

reconhecida pelos responsáveis, 

comunidade e enfermeiro, o mesmo enfrenta 

obstáculos que acabam interferindo na 

realização e na qualidade do serviço 

oferecido em saúde infantil. Desta forma, 

acima de todos os obstáculos, pede-se que a 

enfermagem veja a puericultura, bem como 

toda a realidade que a envolve, como um 

desafio que precisa ser vencido e não como 

uma dificuldade que impeça a sua efetiva 

realização. 
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RESUMO: O estudo da dinâmica da Articulação Temporomandibular (ATM), tem sido exaustivamente 
investigado, por meio de observações anatômicas, clínica, por gravação imagens, por métodos 
radiográficos, fotográficos, e outros. Com o método videofluoroscópico encontramos as condições 
necessárias para revelar a dinâmica desta articulação. A videofluoroscopia, com freqüência, é criticada 
por ser método que utiliza a radiação X como fonte geradora das imagens. A International Comissionon 
Radiological Protection – ICRP, conceitua que o exame radiológico clinicamente justificado causa 
benefício ao paciente e compensa o risco de exposição à radiação a ele associado. No entanto, é 
importante conhecer as doses de radiação a que os pacientes estarão expostos, para que se possa 
otimizar a prática do exame. É nosso objetivo, com esse estudo, comparar as doses de radiação usual 
utilizadas nos exames de videofluoroscopia, no estudo biomecânico que regem o deslocamento 
funcional das ATMs com a radiação usual nos consultórios odontológicos, utilizando uma radiografia 
convencional de um dente molar inferior. Os dados das medições dos voluntários foram colhidos no 
Laboratório de Motilidade Digestiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentro do projeto 
“Quantificação videofluoroscópica dos movimentos básicos da Articulação Temporomandibular” e foi 
comparado ao exame de um voluntário, com equipamento de raio X convencional Odontológico. Os 
voluntários foram avaliados pelo método videofluoroscópico e a irradiação do exame foi monitorado 
pelo Diamentor, obtendo assim, os dados da exposição de cada voluntário ao raio X, exigido pelo 
exame. Os voluntários que se submeteram ao exame videofluoroscópico, ficaram exposto a 19,5% da 
dose máxima permitida. Isto demonstra que o exame é válido e expõe os voluntários e pacientes que 
necessitam ser avaliados, a doses baixas. 

PALAVRAS-CHAVE: Articulação Temporomandibular, dose de radiação, Videofluoroscopia 
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RESUMEN: El estudio de la dinámica de la articulación temporomandibular (ATM), ha sido investigado 
a fondo por las observaciones anatómicas, clínicas, con la grabación de imágenes por métodos 
radiográficos, fotográfico, y otros. Con el método videofluoroscópico encontrado condiciones para 
revelar la dinámica de esta articulación. Videofluoroscopia menudo criticado por ser el método que 
utiliza rayos X como fuente de imágenes. El Comissionon Internacional de Protección Radiológica - 
ICRP, conceptualiza el examen radiológico clínicamente justificado porque el beneficio para el paciente 
y mayor que el riesgo de exposición a la radiación asociada a ella. Sin embargo, es importante saber 
la dosis de radiación a la que están expuestos los pacientes, por lo que se puede optimizar la práctica 
del examen. Es nuestro objetivo con este estudio comparar las dosis habituales de radiación que se 
usan en los exámenes de videofluproscopia, el estudio biomecánico que regula el desplazamiento 
funcional de ATM con la radiación habitual en los consultorios dentales utilizando una radiografía 
convencional de un diente molar. Los datos de medición de los voluntarios fueron cosechadas en el 
Laboratorio de Motilidad Digestiva de la Universidad Federal de Río de Janeiro, dentro del proyecto 
"La cuantificación videofluoroscópico de los movimientos básicos de la articulación 
temporomandibular" y se comparan con un voluntario con el equipo de rayos X convencional Dental. 
Los voluntarios fueron evaluados por el método y la irradiación videofluoroscópica examen se controló 
por Diamentor, obteniendo así los datos de visualización para cada voluntario a los rayos X, que 
requiere el examen. Los voluntarios que se sometieron a videofluoroscopia, fueron expuestos a un 
19,5% de la dosis máxima permitida. Esto demuestra que la prueba es válida y expone a los voluntarios 
y los pacientes deben ser evaluados en dosis bajas 

PALABRAS-CLAVES: La articulación temporomandibular, la dosis de radiación, Videofluoroscopia 
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1. INTRODUÇÃO

O estudo da dinâmica da Articulação 

Temporomandibular (ATM), tem sido 

exaustivamente investigado tanto em 

indivíduos assintomáticos quanto em 

indivíduos com desordens 

temporomandibulares, por meio de 

observações anatômicas, clínica, por 

gravação imagens, por métodos 

radiográficos, fotográficos, e outros. 

(BERMEJO-FENOLL, GONZALEZ-SEQUEIROS, 

GONZALEZ-GONZALEZ, 1992; NAEIJE,2002; 

NAEIJE, HUDDESTON, LOBBEZOO, 1999; 

FAGNINI, 2005).  Esses estudos devem cada 

vez mais fazer parte da rotina dos 

pesquisadores, as observações sobre o 

deslocamento angular, vertical e horizontal, 

têm impacto direto sobre as reconstruções 

dentais e sua compreensão amplia as 

possibilidades de melhoria no diagnóstico 

das DTM. (DE BONIS, 2007; LEHMAN-

GRIMES, 2005). 

Avanços tecnológicos no campo da 

imagem médica têm aumentado a habilidade 

para o diagnóstico dos desarranjos da 

articulação temporomandibular. As 

modalidades de imagem usadas para o 

diagnóstico das anormalidades da 

Articulação Temporomandibular incluem, 

em especial, a tomografia computadorizada, 

a centigrafia, a ressonância magnética e a 

artrografia. (ABRAMOVITCH, LANGLAIS, 

DOLWICK, 1989; BELL e WALTERS, 1983; 

DE BONIS, 2007). 

A artrografia, em conjunto com a 

videofluoroscopia, foi admitida como um 

procedimento de imagem sofisticado, mas 

esclarecedor, em especial para os 

“desarranjos internos da articulação 

temporomandibular”, com quantidade total 

de radiação, a que o paciente se submete, é 

mínima. (BELL e WALTERS, 1983).  

Com o método videofluoroscópico 

encontramos as condições necessárias para 

revelar a dinâmica desta articulação, 

permitindo a análise dos seus movimentos, 

dos diversos vetores envolvidos no 

deslocamento da mandíbula. (DE BONIS, 

2007). 

A videofluoroscopia é método 

extremamente simples e passível de 

realização em qualquer equipamento que 

tenha a escopia como recurso de observação. 

(COSTA, 2000). Segundo Costa et al (2000), a 

videofluoroscopia é o método pelo qual se 

pode registrar em mídia digital os eventos 

biológicos dinâmicos, observáveis em écran 

fluoroscópico, gerados pela exposição de 

voluntários e pacientes à radiação X.  Esta 

exposição regrada em área, tempo e regime, 

caracteriza-se por baixos índices de 

exposição a radiação X. O método permite a 

visualização e registro, com qualidade, de 

trinta quadros (sessenta campos) de imagem 

por segundo. Pode-se ver e rever os eventos 

registrados sem a necessidade de novas 

exposições a radiação. “Slowmotion”, quadro 

a quadro e outras vantagens da gravação 

ficam disponíveis. As imagens devem ser 

analisadas de modo qualitativo e pode-se 

ainda quantificar fatos (dimensões, tempo e 

velocidade) da dinâmica registrada.  

A videofluoroscopia, com freqüência, é 

criticada por ser método que utiliza a 

radiação X como fonte geradora das imagens. 
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Contudo, esta critica é imerecida, pois o 

método que utiliza a fluoroscopia em TV em 

associação com intensificador de imagens 

tem permitido que se demonstre que a 

exposição a radiação X, em exames 

padronizados, se mostram com limites de 

dose em níveis abaixo daqueles usuais para 

outros exames, como por exemplo, escopia 

do tubo digestivo. (CANEVARO, 1995; 

COSTA ET AL, 2003). 

 A International Comissionon 

Radiological Protection – ICRP (ICRP, 1990; 

ICRP, 1996) conceitua que o exame 

radiológico clinicamente justificado causa 

benefício ao paciente e compensa o risco de 

exposição à radiação a ele associado. No 

entanto, é importante conhecer as doses de 

radiação a que os pacientes estarão expostos, 

para que se possa otimizar a prática do 

exame. 

 A radiação interage com o corpo, 

determinando absorção de energia. A dose 

fornecida por um determinado exame 

radiológico distribui-se no corpo, sendo 

máxima na superfície cutânea da região 

irradiada. Podemos estimar a radiação na 

superfície cutânea em um dado momento, 

usando dosímetrostermoluminescentes 

("thermoluminescentdosimeters" – TLD), ou 

a radiação incidente nas áreas expostas, pelo 

uso de um Diamentor. (CANEVARO ET AL, 

1998; CANEVARO, 2000; COSTA, CANEVARO, 

AZEVEDO, 2001). Este equipamento, 

acoplado ao tubo de raios X após o colimador, 

permite o registro cumulativo da radiação 

emitida pela ampola, durante o tempo do 

exame. Mede-se o produto dose-área ("dose 

área product" – DAP), e mede-se a dose de 

radiação em relação à área de exposição. 

Registram-se, cumulativamente, as doses 

utilizadas. Este tipo de avaliação é 

particularmente útil para procedimentos 

que interessam múltiplas regiões do 

organismo, tal como ocorre na avaliação 

videofluoroscópica da deglutição, que avalia 

regiões da cabeça, pescoço e tórax. Variações 

no tempo de execução do protocolo, nas 

características das regiões a serem 

observadas e nas dimensões das áreas 

expostas são variáveis percebidas e dosadas 

pelo procedimento. (COSTA ET AL, 2003). 

O DAP, medido em cGy.cm², mensura 

toda a radiação emitida pela ampola de raios 

X e que atinge o paciente durante a 

realização do exame.  

Na videofluoroscopia, que é um exame 

dinâmico, diferentes regiões com distintas 

densidades são expostas à radiação. Desse 

modo, diferentes DAPs são somados. A medida 

do DAP depende do tipo de equipamento 

radiológico, do grau de cooperação do paciente, 

da habilidade do radiologista e do tempo de 

exposição. Embora definido como dentro dos 

limites internacionais, ampliar o número de 

observações e conferir a estabilidade das 

variáveis é necessário (COSTA ET AL, 2003), 

pois a radiação “X”, mesmo em pequenas doses, 

produz dano celular e muitas das vezes, danos 

no DNA provocando, entre outras coisas, 

mutação genética. 

É nosso objetivo, com esse estudo, 

comparar as doses de radiação usual 

utilizadas nos exames de videofluoroscopia, 

no estudo biomecânico que regem o 

deslocamento funcional das ATMs com a 

radiação usual nos consultórios 

odontológicos, utilizando uma radiografia 

convencional de um dente molar inferior. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados das medições dos 

voluntários foram colhidos no Laboratório 

de Motilidade Digestiva da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, dentro do 

projeto “Quantificação videofluoroscópica 

dos movimentos básicos da Articulação 

Temporomandibular” e foi comparado ao 

exame de um voluntário, com 

equipamento de raio X convencional 

Odontológico. 

 MATERIAL

1. Câmara de ionização PTW, que se

conecta a um eletrômetro Diamentor

M2 que mede o produto kerma-área

(PKA - grandeza definida como o

produto da quantidade de radiação

pela área irradiada), permitindo, assim,

o monitoramento e a quantificação da

energia irradiada, em cada voluntário. 

FIGURA 1. 

Figura 1: Imagem do aparelho Diamentor e a 

câmara de ionização. 

Fonte: Autor 

2. O aparelho de raio X utilizado é

um"Arco C Philips BV22 100KV, 20mA

adaptado com Mini camera B / W "

mythos" - CCD Sony, 400 linhas de

resolução, 31x31, 0,1 lux, f 3.6mm,

conforme FIGURA 2.

3. As imagens obtidas foram digitalizadas

com placa “Matrox RT-X100“.  e

computador AMD FX8120, 2.81GHz,

com Sistema Operacional Microsoft

Windows 7 Professional, com os

requisitos necessários para a execução

deste serviço. E câmera fotográfica

digital KODAK DX7590, para registro

das imagens estáticas. A FIGURA 2

apresenta o aparelho de ráio X, a

câmara de ionização, mesa de

digitalização e computador, utilizados

no estudo.

Figura 2 – Cadeira e Aparelho de raio X, 

painel de controle do raio X, gravador e mesa 

de digitalização com o computador. (página 

seguinte...)
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Fonte: Autor 

4. Aparelho convencional de uso odontológico DABI ATLANTE – Spetro 70X – (001151).

 MÉTODO

1. Voluntários adultos, homens e

mulheres, sadios, com faixa etária

entre 21 a 45 anos. Todos os

voluntários foram esclarecidos quanto

ao propósito da investigação e

assinaram termo de consentimento

livre e esclarecido.

2. Uma cadeira especial com movimentos

axiais foi usada para obtenção posição

obliqua anterior esquerda em ângulo

definido como de 25 graus em relação

ao plano frontal.

3. Os voluntários foram analisados em

posição ortostática sem utilização de

qualquer meio não estrutural de 

contraste. 

O estudo está de acordo com as 

normas éticas propostas pela World Medical 

Association (WMA). Declaração de Helsinki, 

1996; complementada pela Assembléia 

Geral da WMA em Fortaleza, Brasil, em 

outubro de 2014. De acordo com a Resolução 

446/2012 do Conselho Nacional de Saúde. E 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), do Hospital Clementino 

fraga Filho da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (Termo de aprovação: Projeto no. 

249/07). 
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3. MÉTODO DE ANÁLISE DA
RADIAÇÃO A QUE FORAM
EXPOSTOS OS VOLUNTÁRIOS

Antes de iniciar os exames 

videofluoroscópicos, o DIAMENTOR é 

“ressetado” (método para “zerar” os dados 

retidos na memória do aparelho), e ao iniciar o 

exame, a câmara de ionização identifica 

qualquer radiação emitida pelo aparelho de 

raio X. Deste modo, toda e qualquer emissão é 

registrada e fixada na memória do 

DIAMENTOR. Findo o exame, é dado o 

comando de “print”, passando assim o 

aparelho a emitir um laudo impresso sobre o 

tempo de exposição e a quantidade de radiação 

exposta ao voluntário. Esse laudo é anexado ao 

prontuário que cada voluntário tem ao 

participar da pesquisa. Na FIGURA 3 podemos 

observar a apresentação do laudo, como ele é 

impresso. 

Figura 3 – Imagem impressa do laudo 

feito pelo Diamentor 

Fonte:  Autor 

4. APRESENTAÇÃO E
DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS

Os voluntários foram avaliados pelo 

método videofluoroscópico e a irradiação do 

exame foi monitorado pelo Diamentor (já 

citado), obtendo assim, os dados da exposição 

de cada voluntário ao raio X, exigido pelo 

exame. 

A TABELA 1 mostra o tempo de 

exposição e quantidade de radiação de cada 

voluntário que foi examinado pela 

videofluoroscopia e a tabela 2 mostra os 

dados do voluntário que foi examinado pelo 

aparelho de raio X convencional. 

Tabela 1 – Tempo e radiação exposta pelos 

voluntários no exame videofluoroscópico 

Exposição Raio X (produto kerma-área) 
e Tempo de Exposição 

(Video fluoroscópio) 

Voluntário Idade 
T. Expos Radiação 

Seg cGy/cm2 

01 J 50 109 213 

02 A 22 153 310 

03 M 19 122 394 

04 D 27 137 079 

05 D 28 139 086 

06 W 23 190 223 

07 A 50 104 118 

08 N 21 078 133 

09 J 21 098 170 

10 M 24 099 207 

11 A 20 107 217 

12 H 23 125 260 

13 C 19 121 239 

14 A 24 069 153 

15 B 21 126 226 

16 B 24 075 158 

17 Y 20 061 187 

18 D 20 079 282 

19 A 27 098 210 

20 A 25 151 363 

21 P 19 072 200 

22 C 22 088 291 

Tempo médio de exposição 109,14 

Média da Radiação exposta 214,50 

Qnt. de radiação exposta / seg. 1,97 

Fonte: Autor 
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Tabela 2 - Tempo e radiação exposta pelo 

voluntário, no raio X convencional 

O estudo pode observar que os exames 

videofluoroscópico levaram de 61 a 153 

segundos para ser executado (TABELA 1), 

isto quer dizer que, os voluntários levaram 

esse tempo de exposição a radiação. Esta 

diferença entre os tempos dos exames se dá 

devido ao fato dos voluntários apresentarem 

densidade óssea deferente, o que acaba 

ocorrendo é que se leva mais tempo para 

identificar a melhor posição para se 

observar os eventos por meio do método 

videofluoroscópico. Tendo como média do 

tempo de execução do exame de 109,14 

segundo. E com uma média de 214,5 

cGy/cm2, de radiação a que os voluntários 

foram expostos. Então, cada voluntário 

recebeu a dose de 1,97 cGy/cm2, por cada 

segundo de exposição feito durante o exame. 

FIGURA 4. 

Figura 4: Imagem videofluoroscópica da 

ATM - Fonte: Autor 

Comparando as doses máximas que a 

Comunidade Econômica Européia, 

recomenda para exames do esôfago, sendo 

1.100 cGy.cm2 (12), como não temos 

referência para exames da ATM, tomamos 

esse valor para comparação. No exame feito 

com raio X convencional (FIGURA 5) com 

tempo de duração de 3 segundos e exposição 

de 8 cGy.cm² (TABELA 2). Podemos 

observar que o Voluntário ficou exposto a 

0,72% da dose máxima permitida. Os 

voluntários que se submeteram ao exame 

videofluoroscópico, ficaram exposto a 19,5% 

da dose máxima permitida. Isto demonstra 

que o exame é válido e expõe os voluntários 

e pacientes que necessitam ser avaliados, a 

doses baixas. 

Figura 5: Imagem do raio X da 

região molar inferior direita 

Fonte: Autor 

Exposição Raio X (produto kerma-área) 
e Tempo de Exposição 

(Convencional) 

Voluntário Idade 

T. Expos Radiação 

Seg cGy/cm2 

01 A 27 003 008 

Qnt. de radiação exposta / segundo 2,67 

Fonte: Autor 
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Comparando a quantidade de radiação 

emitida pelo aparelho de raio “x” utilizado no 

exame vídeofluoroscópico e um aparelho 

convencional, de uso odontológico, fizemos a 

medição do produto kerma-área, de uma 

radiografia de um dente molar inferior 

(FIGURA 5), obtivemos a seguinte relação; 8 

cGy/cm2 por 3 segundos de exposição. 

Obtendo, assim, a relação de 2,67 cGy/cm2, 

isto é, para cada segundo de exposição, do 

paciente em um Raio X convencional 

(odontológico), o paciente recebe 2,67 

cGy/cm2.  

Então, cada voluntário que fez exame 

com videofluoroscópico recebeu a dose de 

1,97 cGy/cm2, por cada segundo de 

exposição feito durante o exame. E o que foi 

exposto ao Raio X convencional 

(odontológico), o paciente recebeu 2,67 

cGy/cm2.  

A dose de exposição feita em nossos 

voluntários, com nosso equipamento pra 

videofluoroscopia, é 24,81% menor que a 

exposição feita em um aparelho 

convencional odontológico. 

5. CONCLUSÃO

O estudo permitiu concluir que usando 

a Videofluoroscopia para avaliação dinâmica 

da ATM, levando em consideração que o 

método é diferente da radiografia, sendo que 

cada exame leva um tempo maior que o 1 

segundo, se comparado com o equipamento 

de raio X convencional, a dose absorvida pelo 

paciente, que justamente é a parte que 

possivelmente pode prejudicar a saúde do 

mesmo, é menor que a radiografia feita em 

um consultório dentário. Isso demonstra que 

o método é eficiente e de pouco risco para

saúde das pessoas. 
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RESUMO: O presente artigo aborda a possibilidade de responsabilização civil do Estado e a 
configuração de dano moral previdenciário dela decorrente. Analisa, primeiramente, o conceito de dano 
moral, para, ato contínuo, aventar a responsabilidade civil do Estado; posteriormente, discorre sobre o 
dano moral previdenciário para, ao final, evidenciar o reconhecimento e repercussão da jurisprudência 
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre o tema. 

PALAVRAS-CHAVES: Dano Moral. Seguridade Social. Indenização. Responsabilidade Civil do 
Estado. 

RESUMEM: Este artículo discute la posibilidad de la responsabilidad civil del Estado y la configuración 
del daño moral derivado del mismo en la seguridad social. Analiza, en primer lugar, el concepto de 
daño moral para, inmediatamente, discutir la responsabilidad del Estado; Posteriormente, se analiza el 
daño moral em la seguridad social para, al final, mostrar el reconocimiento y el impacto de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Estado del Espírito Santo sobre el tema. 

PALABRAS CLAVES: Daño Moral. Seguridad Social. Indemnización. Responsabilidad Civil del 

Estado. 
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como 

objetivo desenvolver um conciso estudo 

acerca do instituto do dano moral 

previdenciário, com enfoque no tratamento 

conferido ao mesmo na jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo.   

O objetivo geral se propõe a evidenciar 

que os erros perpetrados na prestação do 

serviço público de concessão de benefícios 

previdenciários podem autorizar a discussão 

judicial da responsabilização do Estado por 

dano moral que vitime o segurado.  

O objetivo específico do trabalho diz 

respeito ao reconhecimento do dano moral 

na esfera previdenciária e sua repercussão 

no âmbito jurisprudencial Capixaba. 

2. DANO MORAL: UMA
DEFINIÇÃO

Cumpre ressaltar inicialmente que a 

Constituição Federal de 1988 estabeleceu 

uma série de direitos fundamentais, dentre 

os quais encontramos o respeito à dignidade 

da pessoa humana e sua intimidade – 

fundamentando a indenização por dano 

moral, estampados no art. 5º, incisos, III, V e 

X, in verbis: 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e 

estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. 

(...) 

III - ninguém será submetido a tortura 

nem a tratamento desumano ou 

degradante; 

(...) 

V - é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à 

imagem; 

(...) 

X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua 

violação. 

No mesmo sentido, o Código Civil 

Brasileiro igualmente ampara a incidência 

do dano moral, senão vejamos: 

Art.186 - Aquele que por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem 

ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. 

Art.927 - Aquele que por ato ilícito 

(art.186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 

Observe-se que as normas se referem 

aos termos intimidade, vida privada e honra, 

sendo certo que a oportunidade 

indenizatória por dano moral se consolida 

quando verificadas as violações aos 

acenados bens juridicamente tutelados.  

O dano moral, sinteticamente, é 

caracterizado como ultraje ou violação aos 

direitos de ordem moral de uma pessoa. A 

doutrina pátria, em suas várias expressões, 

se posiciona com o fito de definir este 

instituto. 
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Destarte, ao lavrar o conceito de dano 

moral, Carlos Roberto Gonçalves pontua 

que: 

“Dano moral é o que atinge o ofendido 

como pessoa, não lesando seu patrimônio. 

É lesão de bem que integra os direitos da 

personalidade, como a honra, a dignidade, 

intimidade, a imagem, o bom nome, etc., 

como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da 

Constituição Federal, e que acarreta ao 

lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e 

humilhação” (GONCALVES, 2009, p.359). 

Já Yussef Said Cahali discorre no 

sentido de que: 

“Dano moral, portanto, é a dor resultante 

da violação de um bem juridicamente 

tutelado, sem repercussão patrimonial. 

Seja dor física – dor-sensação, como a 

denominada Carpenter – nascida de uma 

lesão material; seja a dor moral – dor-

sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 

2011, pag. 28). 

Em outro labor de definição do 

instituto, Cláudio Américo Führer assevera: 

“A expressão dano moral tem duplo 

significado. Num sentido próprio, ou 

estrito, refere-se ao abalo dos sentimentos 

de uma pessoa, provocando-lhe dor, 

tristeza, desgosto, depressão, perda da 

alegria de viver, etc. E num sentido 

impróprio, ou amplo, abrange também a 

lesão de todos e quaisquer bens ou 

interesses pessoais, como a liberdade, o 

nome, a família, a honra e a própria 

integridade física. Por isso a lesão corporal 

é um dano moral.” (FÜHRER, 2002, pag. 

99/100). 

3. DA RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO

Quando com sua conduta o Estado 

transgride a lei, as consequências 

reverberam nas três esferas do Poder 

Estatal: a administrativa, a legislativa e a 

jurisdicional. A responsabilidade aqui é 

sempre civil, de ordem pecuniária. 

Analisando o tema, Di Pietro (2007) 

minuta que quando se fala em 

responsabilidade do Estado, está-se 

cogitando justamente das três tipologias de 

funções pelas quais se divide o poder estatal: 

a administrativa, a jurisdicional e a 

legislativa. Fala-se, no entanto, com mais 

assiduidade, de responsabilidade resultante 

de comportamentos da Administração 

Pública, já que, com relação aos Poderes 

Legislativo e Judiciário, essa 

responsabilidade incide em casos 

excepcionais. 

A Carta Constitucional, em seu artigo 

37, parágrafo 6º, grifa que o Estado 

responderá pelos danos causados a outrem, 

por ação ou omissão praticada por seus 

agentes, nessa qualidade, a saber: 

Art.37 [...] 

Parágrafo 6º - “As pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado 

prestadoras dos serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurando o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Nesse traçado, a responsabilidade civil 

é a que se exterioriza no dever de reparar 

danos patrimoniais, exaurindo-se com a 
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indenização, independendo da criminal e da 

administrativa (pois obrigação meramente 

patrimonial), com as quais pode coexistir 

sem, todavia, se enlear. Por consequência, a 

responsabilidade civil do Estado (e de suas 

Autarquias) é a que determina à Fazenda 

Pública a obrigação de reparar dano causado 

contra terceiro por agentes públicos, seja na 

execução de suas atribuições, seja ainda a 

pretexto de exercê-las. 

Conforme o entendimento do Ministro 

do Superior Tribunal de Justiça, Herman 

Benjamin, Ministro Relator do Recurso 

Especial nº. 1.288.224 – RS, analisado e 

julgado em 03.05.2011, a jurisprudência do 

STJ é mansa e pacífica no sentido de que, 

quando caracterizada a responsabilidade 

subjetiva do Estado, mediante união 

concomitante dos elementos dano, 

negligência administrativa e nexo de 

causalidade entre o evento danoso e o 

comportamento ilícito do Poder Público, é 

inafastável o direito à indenização ou 

reparação civil dos prejuízos padecidos. 

4. DO DANO MORAL
PREVIDENCIÁRIO

Materializada a responsabilidade civil 

do Estado e o seu dever de indenizar, é 

natural que este dever incidisse nas relações 

previdenciárias, abrolhando em acenado 

ramo do direito uma envergadura 

verdadeiramente protetiva. Considere-se 

que, dado o caráter alimentar e social que 

possuem as prestações previdenciárias, 

existe uma legítima aproximação do 

segurado e da Administração Pública nas 

relações por eles travadas. 

Parte de tal envergadura protetiva e 

proximidade relacional se deve à estrutura 

constitucional conferida à Seguridade Social, 

configurada como uma rede integrada pelo 

Estado e sociedade almejando garantir aos 

cidadãos um mínimo existencial (MARTINS, 

1997), razão pela qual o instituto do dano 

moral previdenciário se revela como 

destacado instrumento para efetivação do 

ideário que norteia esta rede.  

Em específico, registra Wladimir 

Novaes Martinez acerca do dano moral 

previdenciário: 

“A teoria jurídica que envolve os 

diferentes aspectos do dano moral, 

naturalmente sediados no direito civil, 

acabou transportando-se para outras 

áreas, particularmente ao direito do 

trabalho em que encontrou um habitat 

florescente, e experimenta 

particularidades no direito previdenciário. 

As razões dizem respeito à especificidade 

das técnicas protetivas da seguridade 

social ou instituições correlatas, e a 

essência diferenciada da aproximação do 

indivíduo ao Estado, quando ele objetivo 

creditar-se nos meios de subsistência.” 

(MARTINEZ, 2009, pag. 65). 

Na esfera prática, observam-se uma 

gama de hipóteses que podem ocasionar a 

aplicação do instituto ora estudado, como a 

suspensão de pagamentos sem o devido 

processo legal, retenção de valores sem 

elucidações aos beneficiários, demora 

injustificada na concessão de benefícios, 

indeferimentos sem justa causa, acusações 

infundadas de fraudes, perícias médicas 

deficientes, falta de orientação, perda de 

documentos essenciais ou processos, recusa 
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de expedição de Certidão Negativa de 

Débitos e recusa de protocolo, bem como 

erro grosseiro no cálculo da RMI (Renda 

Mensal Inicial), dentre outros.  

De tal modo, é justamente na órbita 

fática que o dano moral previdenciário 

floresce, ribombando às portas do Judiciário, 

que o reconhece e abriga, conforme se verá a 

seguir. 

5. DO DANO MORAL
PREVIDENCIÁRIO NA
JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESPÍRITO SANTO

É manifesto que os direitos relativos à 

Previdência Social integram a categoria de 

direitos fundamentais, havendo em seu 

núcleo a dignidade da pessoa humana 

(DELGADO, 2008). Decorrente de tal 

conjuntura, o dano moral previdenciário e o 

seu requerimento judicial são erigidos como 

ferramentas na efetivação de tais direitos, 

suscitando uma jurisprudência no âmbito do 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo a discutir do tema.  

Destarte, o Tribunal Capixaba 

enfrentou, dentro de sua competência, as 

questões relativas ao instituto, senão 

vejamos: 

(...) No tocante ao pedido de condenação 

em danos morais, não vislumbro ter o 

autor efetivamente demonstrado o abalo 

que alega ter sofrido, o que impossibilita a 

condenação em perdas e danos, devendo 

ser mantida a r. sentença neste ponto. 

Diante do exposto, constato, à espécie, a 

incidência do art. 557, caput, do CPC, daí 

porque, conhecendo da irresignação 

recursal, acabo por lhe DAR PARCIAL 

PROVIMENTO, assim como à remessa 

necessária, para reformar a r. sentença 

monocrática apenas no tocante aos 

honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 15% (quinze por cento), incidente 

sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença, mantendo-a 

inalterada em seus demais termos. (TJ-ES 

- AC: ES 047030053103, Relator: 

MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de 

Julgamento: 10/05/2007, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação:24/05/2007) 

E ainda: 

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSFORMAÇÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO 

PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE 

MAIS DE UM AUXÍLIO-ACIDENTE - 

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO - 

ATOS REGULARES PRATICADOS PELA 

AUTARQUIA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (TJ-ES - AC: 20030002388 ES 

20030002388, Relator: JOSENIDER 

VAREJÃO TAVARES, Data de Julgamento: 

10/06/2008, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 23/06/2008) 

E no mesmo sentido: 

AGRAVO INTERNO – REGIMENTAL – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACORDO 

SOB CONDIÇÃO – INSS – RECEBIMENTO 

DE DOIS BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILDIADE 

– AUXÍLIO ACIDENTE – APOSENTADORIA

POR INVALIDEZ – PRECEDENTES. Vedada 

a cumulação de auxílio acidente com 

aposentadoria por invalidez, ainda que 

ambos tenham sido concedidos antes da 

alteração promovida pela Lei n° 9.528⁄97, 



 REVISTA CIENTÍFICA DO INSTITUTO IDEIA – ISSN 2525-5975 / RJ / Nº 02: OUTUBRO - MARÇO 2015 

 INSTITUTO IDEIA | Mestrados e Doutorados no Mercosul - www.ideiaeduc.com.br 
140 

ARTIGO 

se único o fato gerador. 2. Verificada a 

legalidade da conduta do órgão 

previdenciário em suprimir o auxílio 

acidente e descontar as quantias 

indevidamente percebidas pelo segurado, 

não há falar-se em dano moral, posto que 

ausente elemento essencial da 

responsabilidade civil, que é o ato ilícito. 

TJES, Classe: Apelação, 47099096506, 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-

ES – AgR 0005862-90.2014.8.08.0024, 

Relator: RONALDO GONÇALVES DE 

SOUSA, Data de Julgamento: 29/07/2014, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Data da 

Publicação no Diário: 12/08/2014). 

6. CONCLUSÕES

A Em razão de sua alocação em órbita 

Constitucional, o direito previdenciário, por 

constar no rol de direitos fundamentais, 

representa verdadeira garantia aos 

segurados e dependentes na ocorrência dos 

riscos sociais cobertos pelo sistema.  

Nesse tracejado, a má prestação de 

serviços pelo Estado, nas várias hipóteses 

previdenciárias possíveis, pode ser reparada 

por meio de indenização por dano moral, 

que possui o intuito de coibir práticas 

abusivas na seara previdenciária, 

contribuindo, ao mesmo tempo, para a 

efetivação do ideário de justiça social que 

envolve a Seguridade Social do Brasil.  

Concluindo, o dano moral 

previdenciário reverbera fortemente na 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado do Espírito Santo, e, mesmo quando a 

indenização dele decorrente não sofre 

acolhida, seu reconhecimento como 

instrumento hábil para o segurado lesionado 

é patente.
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RESUMO: O presente artigo descreve e analisa o conceito e a existência de contratos psicológicos 
em diversas empresas baianas, com a finalidade de incluir mais um elemento no entendimento das 
relações de trabalho. Inicialmente, foi realizada revisão da literatura que se preocupou com o tema, 
descrevendo e explicando o fenômeno e sua importância. Em seguida, foram abordadas algumas 
conexões com elementos fundamentais existentes nas organizações, a fim de facilitar a compreensão 
da dinâmica comportamental e organizacional. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 
individuais, realizadas em diversas áreas das empresas selecionadas. O estudo tem abordagem 
qualitativa e a análise utilizou o modelo proposto por Rousseau (1995), identificando características da 
presença do contrato psicológico nas organizações. As conclusões do estudo apontam a existência de 
expectativas mútuas e de um pacto “invisível” entre indivíduo e organização, que chamamos de 
contrato psicológico e que tem correlação com o comportamento humano na organização, cujos 
desafios devem ser explorados por futuros pesquisadores sobre o tema. 

PALAVRAS-CHAVES: Contratos Psicológicos, Teoria Comportamental, Gestão de Pessoas. 

RESUMEM: En este artículo se describe y analiza el concepto y la existencia de contratos psicológicos 
en diferentes empresas de Bahía, con el fin de incluir otro elemento en la comprensión de las relaciones 
laborales. Inicialmente, una revisión de la literatura se llevó a cabo la que estaba preocupado con el 
tema, describir y explicar el fenómeno y su importancia. a continuación, se abordaron algunas 
conexiones con elementos claves existentes en las organizaciones con el fin de facilitar la comprensión 
de la dinámica de comportamiento y de organización. Los datos fueron recolectados a través de 
entrevistas individuales realizadas en varias áreas de las empresas seleccionadas. El estudio tiene un 
enfoque cualitativo y el análisis se utilizó el modelo propuesto por Rousseau (1995), la identificación 
de las características de la presencia del contrato psicológico en las organizaciones. Las conclusiones 
del estudio indican la existencia de expectativas mutuas y un pacto de "invisible" entre el individuo y la 
organización, que llamamos contrato psicológico y que se correlaciona con el comportamiento humano 
en la organización, la cual desafíos deben ser exploradas por los futuros investigadores en el tema. 

PALABRAS CLAVES: Contratos psicológicos, conductuales teoría, gestión de personas. 
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1. INTRODUÇÃO

As transformações ocorridas nos 

campos social, político, econômico e 

tecnológico trouxeram implicações legais e 

sociais para a natureza das relações de 

trabalho (Freitas, 2006).  Novas formas de 

gestão são cobradas em razão da rapidez 

com que mudam as estratégias e a vida 

empresarial e abordagens mais diretas a 

respeito da cultura e identidade 

organizacional são verificadas.  Vieira e 

Goulart, (2012) sugerem que o foco de 

estudo das concepções de métodos de 

produção e de gestão de pessoas 

contemporâneos seja deslocado para 

fenômenos humanos que estão no centro das 

questões relacionadas à eficiência da gestão, 

ou da produtividade. Essa mudança impacta 

diretamente, dentre outros assuntos, no 

comportamento organizacional.  

Um olhar mais minucioso sobre os 

contratos psicológicos surgem como um 

auxílio à gestão das relações tradicionais de 

trabalho, bem como uma resposta às novas 

configurações organizacionais, porque 

ajudam a descrever e a entender as 

mudanças vividas na relação empregador e 

empregado. De acordo com Davel e Vergara 

(2001), vem crescendo a conscientização 

dos gestores a respeito dos aspectos da 

subjetividade no âmbito organizacional, pela 

sua fundamental importância para o 

entendimento das relações humanas, 

observando-se que estas não estão 

submetidas apenas a contratos formais e 

regulamentos internos. A subjetividade é 

entendida e defendida por esses autores 

como um enfoque que precisa 

necessariamente ser incorporado pela 

gestão de pessoas. A subjetividade abrange 

um amplo leque de aspectos relacionados ao 

ser humano: religioso, político, econômico, 

contribuindo fortemente para o moral dos 

indivíduos, que é expressado, pelos 

pensamentos, sentimentos, condutas, 

emoções e ações de cada pessoa. Para o 

presente estudo, o foco será no trabalhador. 

Para Rousseau (1995), as organizações 

enviam mensagens aos empregados, que 

seriam entendidas como promessas, mesmo 

que não seja essa a sua intenção. Por meio de 

palavras, ações e sinais de seus 

representantes, as organizações comunicam 

promessas aos trabalhadores o tempo todo.  

Davel e Vergara (2001) explicam que 

os contratos psicológicos são acordos não 

escritos, que atuam como estruturantes do 

comportamento humano e de suas atitudes. 

A compreensão dos chamados contratos 

psicológicos poderá permitir uma 

comunicação mais eficaz na organização e, 

consequentemente, o entendimento da 

lacuna existente entre as necessidades do 

indivíduo, suas expectativas e as exigências 

da organização em relação aos seus 

colaboradores. Dessa forma, esse 

entendimento poderá embasar acordos 

societários e o entendimento entre as várias 

camadas da organização, que são restritos a 

questões de ordem legal e jurídica. Os 

acordos formais entre as partes citadas se 

tornaram insuficientes para suprir o 

fenômeno dos interesses não demonstrados 

em suas interfaces com as exigências de 

ordem empresarial. 

Este estudo faz revisão teórica do tema 

“contratos psicológicos” e de sua 

importância, tendo como objetivo geral 
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analisar a formação do contrato psicológico, 

e identificar fatores que influenciam a sua 

construção. A relevância do tema se dá à 

medida que auxilia na compreensão do 

comportamento humano nas organizações, 

ultrapassando o racionalismo funcional e 

legal, insuficientes para explicar a complexa 

teia de relações humanas na conciliação das 

exigências organizacionais e necessidades 

individuais da força trabalhadora.  

De acordo com as leituras realizadas 

sobre o tema, poucos estudos têm 

examinado os antecedentes, da formação e 

da ruptura dos contratos psicológicos, o que, 

sem dúvidas, contribui para grande parte 

dos problemas que acontecem no âmbito 

organizacional: conflitos, desmotivação, 

pouca produtividade, etc. Essas 

consequências seriam, por eles mesmos, 

temas que se mostram extremamente 

relevantes para o avanço das pesquisas 

nesse campo de conhecimento. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

No âmbito organizacional, Argyris 

(1960) foi o primeiro autor que se interessou 

pelo tema como objeto de análise e 

denominou como “contrato psicológico”, 

todas as expectativas existentes no 

relacionamento organizacional, isto é, às 

obrigações, valores, aspirações mútuas do 

empregador e do empregado que estão 

dentro e acima do contrato de emprego 

formal. Para Argyris (1960), o conceito de 

contrato psicológico descreve um acordo 

implícito entre um grupo de empregados e 

seus supervisores. Atualmente, a expressão 

“contratos psicológicos” é utilizada por 

autores que abordam o tema, tendo sido 

aperfeiçoado à medida que são estudados 

em vários aspectos. De acordo com Handy 

(1978), o contrato psicológico é, 

essencialmente, um conjunto de 

expectativas. Esse autor defende que existe 

um acordo implícito de troca: de um lado, o 

empregado dá sua energia e talento; de outro 

lado, a empresa paga e oferece resultados 

para satisfação das necessidades do 

empregado. Para Kolb (1978), o contrato 

psicológico lida com as expectativas da 

organização sobre o indivíduo e suas 

contribuições para satisfazê-la de forma 

dinâmica, num processo de influência mútua 

e contínua. 

“O contrato psicológico difere do contrato 

legal porque define um relacionamento 

dinâmico, mutável e que está 

continuamente sendo renegociado”. 

KOLB (1978) 

Schein (1982) referiu-se ao conceito de 

contrato psicológico: 

“A idéia de contrato psicológico denota 

que há um conjunto não explícito de 

expectativas atuando em todos os 

momentos entre todos os membros de 

uma organização e os diversos dirigentes 

e outras pessoas dessa organização”  

SCHEIN, (2006) 

Essas expectativas se referem ao 

conjunto de direitos, privilégios e obrigações 

entre trabalhador e organização. O autor 

entende que são expectativas implícitas, que 

envolvem o senso de dignidade e valor da 

pessoa. O modelo da teoria do contrato 

psicológico apresentada no mundo 

contemporâneo utiliza o conceito



 REVISTA CIENTÍFICA DO INSTITUTO IDEIA – ISSN 2525-5975 / RJ / Nº 02: OUTUBRO - MARÇO 2015 

INSTITUTO IDEIA | Mestrados e Doutorados no Mercosul - www.ideiaeduc.com.br 
148 

ARTIGO 

aprimorado da autora Denise Rousseau, 1 

considerada uma das mais relevantes 

pesquisadoras do assunto.  

Robinson, Kraatz e Rousseau (1994) 

relatam a importância do entendimento da 

natureza e do dinamismo do conceito de 

obrigações. Segundo as autoras, obrigações 

mútuas trazem a percepção de dívida em 

relação à outra parte. Essa crença pode ser 

gerada por promessas de reciprocidade 

explícitas ou implícitas, dependendo do 

ambiente social envolvido. Rousseau (1995) 

vê o contrato psicológico no trabalho, como 

o entendimento subjetivo do indivíduo sobre

a reciprocidade existente no relacionamento 

de troca entre ele e um terceiro, baseado nas 

promessas feitas explícita ou implicitamente 

nessa relação. Morrison e Robinson (1997) 

definem o conceito contrato psicológico 

como “um conjunto de expectativas sobre o 

que cada parte deve dar e receber, em troca 

das contribuições da outra parte”. Para esses 

autores, existem dois tipos diferentes de 

expectativas do empregado: conscientes 

(referem-se a expectativas sobre o 

desempenho, segurança e recompensas 

financeiras no trabalho) e inconscientes 

(referem-se à expectativa de “ser cuidado” 

pelo empregador). Esses autores também 

reconhecem o aspecto dinâmico do contrato 

psicológico: os contratos evoluem ou 

mudam frequentemente em consequência 

das alterações nas necessidades do 

empregado e do empregador. Segundo 

Siqueira (2002), o conceito de contrato 

psicológico se refere a um conjunto de 

1 Denise M. Rousseau, pesquisadora americana, professora na Carnegie Mellon University, membro 
da American Psychological Association e Society for Organizational Psychology, tem pesquisado e discutido 
o conceito de contrato psicológico em mais de 12 publicações a respeito do tema.

crenças relacionadas à maneira como os 

empregados percebem a disposição da 

organização para emitir atos recíprocos. 

Smithson e Lewis (2003) registram 

que todas as definições do contrato 

psicológico incluem os seguintes elementos: 

 Opiniões, valores, expectativas e

aspirações do empregador e do

empregado em relação a promessas e

obrigações implícitas no relacionamento.

 Confiança nos termos do relacionamento.

Como essas promessas e obrigações não

são necessariamente explícitas, há

necessidade de partilhamento de

confiança no relacionamento. Portanto,

expectativas dependem de

interpretações interpessoais.

 A noção de que o contrato psicológico

pode ser continuamente renegociado,

mudando com as expectativas do

indivíduo e da organização. É fenômeno

dinâmico e mutável. Entretanto, a

maioria das pesquisas fornece somente a

visão de um momento estático do

processo.

 Por serem baseados nas percepções

individuais, podem-se encontrar em uma

mesma organização contratos

psicológicos diferentes, que, por sua vez,

influenciarão de maneiras distintas nas

formas percebidas dos eventos

organizacionais.

SMITHSON e LEWIS (2003) 
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As abordagens de Siqueira (2003), 

assim como as de Robinson, Kraatz e 

Rousseau (1994) apontam a existência da 

relação de troca entre indivíduo e 

organização, e analisam e conceituam as 

percepções do empregado sobre as relações 

existentes entre as partes, as quais se 

complementam mutuamente. Os autores 

acrescentam que o contrato psicológico 

envolve forte aspecto cognitivo e subjetivo, 

por se tratar daquilo que cada um acredita 

ser a obrigação das partes. Da mesma forma, 

as expectativas recíprocas são subjetivas e 

dependem de vários aspectos, como o 

histórico entre as partes e a personalidade 

do indivíduo. O relacionamento entre as 

organizações e seus membros evolui 

continuamente, seja por razões internas, 

como mudanças nos titulares de cargos, seja 

por motivos externos, como novos desafios e 

oportunidades ambientais. Na visão de 

Rousseau (1995), o contrato psicológico é 

modelo mental, além de prática social, e 

depende de fatores como confiança e 

aceitação. Como se trata de um 

entendimento pessoal, que passa por filtros 

individuais de vida, a leitura das mensagens 

organizacionais se dá de forma diferente de 

pessoa a pessoa. 

A figura a seguir apresenta o modelo 

esquemático de construção do contrato 

psicológico.

Figura 1: Criação do contrato psicológico individual 

Fonte: ROUSSEAU (1995) - Adaptação pela autora 

Guzzo e Noonan (1996) 

complementam o pensamento de Rousseau 

(1995) afirmando que a maioria dos 

empregados recebe superficialmente as 

mensagens transmitidas pelas práticas de 

recursos humanos. Outras mensagens, 

entretanto, recebem uma atenção maior do 

empregado em função de instrumentos 

utilizados como a visibilidade, ou por fatores 

pessoais. Os empregados recém contratados 

faz uma interpretação das mensagens de 

forma diferente da feita pelos demais, bem 

como os empregados que trabalham sob 

pressão, ou com muito tempo de casa 

também farão interpretações diferenciadas. 

Entendendo que o “contrato psicológico” 
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depende das interpretações subjetivas, o 

processo de comunicação assume 

importância como componente estruturante 

do contrato. A forma de comunicação 

organizacional aqui abordado dará ênfase à 

comunicação entre superior, gerente, 

supervisor e subordinado. O propósito é que 

seja verificado se as mensagens enviadas 

pela organização, a forma como são 

divulgadas pelas chefias e a forma como são 

interpretadas pelos empregados atuam 

sobre o desempenho e o comportamento 

destes últimos. 

As intenções podem ser transmitidas e 

recebidas pelos empregados de várias 

maneiras, de forma explícita, utilizando 

documentos escritos, manuais, práticas e 

políticas institucionais, ou de forma implícita, 

por meio de ações que beneficiam ou 

prejudicam os empregados, que são 

interpretadas e comparadas pelos 

empregados. Fatores externos também 

contribuem na construção do contrato 

psicológico, os quais podem ser formados 

por termos escritos (acordos sindicais, 

folhetos, anúncio de vaga), comunicados 

orais (promessas de treinamentos, suporte, 

elogios à empresa), assim como outras 

expressões de comprometimento e 

intenções futuras (tradições, costumes, 

nomes dos fundadores). Segundo Handy 

(1978), o contrato psicológico quando não é 

entendido de forma idêntica por ambas as 

partes, torna-se fonte de problemas, conflito 

ou litígio. Na perspectiva do empregado, 

quando se solicita dele mais do que ele 

entendeu ser o seu papel, ou obrigação, o 

sentimento decorrente pode ser de 

“exploração”, comprometendo a entrega do 

solicitado. Na perspectiva da organização e 

os superiores, o mesmo comportamento 

pode ser interpretado como falta de 

cooperação ou de envolvimento do 

indivíduo. A busca de padronização e 

entendimento mútuo na interpretação dos 

contratos psicológicos surge como 

importante e necessária competência das 

lideranças, pois proporciona alinhamento de 

desempenho e auxilia a prevenir ocorrência 

de conflitos entre as partes. Kolb (1978) 

sugere que se possa compreender como os 

contratos psicológicos têm implicações na 

satisfação individual (motivação) e na 

produtividade dos empregados. A pessoa 

que espera mais do que recebe, se sente 

enganada, perde a confiança e a relação 

corre graves riscos de caminhar em direção 

a problemas. Esse estado de ânimo tem sido 

declarado como causa para sufocar a 

criatividade individual. Da mesma forma, o 

indivíduo que não atende às expectativas 

principais da organização, pode 

comprometer os resultados, tornando-se um 

problema. Torna-se necessário, então, 

qualificar a percepção do superior imediato 

sobre o desempenho do empregado, analisar 

causas que possam ter impacto, uma vez que 

a carreira desse empregado, na maioria dos 

casos, depende da avaliação do seu chefe.  

Existem fatores que estruturam o 

contrato psicológico do trabalho. Rousseau 

encontrou duas distintas formas de obrigações 

dos empregados, denominadas por ela de: 

contratos psicológicos relacionais e 

transacionais. 

O contrato psicológico transacional é 

caracterizado por obrigações de ordem 

econômica, que buscam remunerar a mais o 
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empregado, como trabalhar mais tempo 

para receber horas extras, mas sem que o 

empregado sinta qualquer lealdade com a 

organização. Trabalhou mais, é remunerado 

a mais. Estes fatores são relacionados a 

salários altamente competitivos, sem que 

haja sólido comprometimento com o 

empregador. Já o contrato psicológico 

relacional, por outro lado, é caracterizado 

pela lealdade do trabalhador ao seu 

empregador, e pela obrigação do 

empregador de prover segurança para o 

trabalhador. Estes fatores são discutidos por 

Rousseau (1995) e, segundo a autora, 

representados pela vontade dos empregados 

de construir uma sólida e longa relação com 

seus empregadores. Qualquer contrato 

psicológico contém elementos relacionais e 

transacionais acima descritos, mas em 

diferentes proporções.  

3. METODOLOGIA

O presente trabalho foi realizado em 

cinco empresas na Cidade de Salvador, 

Estado da Bahia, Brasil, através de uma

 pesquisa exploratória, de natureza 

qualitativa. 

Foi feita a opção por vários tipos de 

empresas. Aplicado método de entrevista 

semiestruturada, buscando-se aumentar a 

confiabilidade da pesquisa, composto por um 

roteiro de perguntas abertas desenvolvidas 

com base no referencial teórico. As entrevistas 

foram conduzidas por componentes do Núcleo 

de Estudos do Conselho Regional de 

Administração de Gestão de Pessoas. 

A seleção dos participantes foi 

realizada por meio de convite a todos os 

empregados, havendo adesão voluntária de 

todos os que estavam presentes no período 

de pesquisa. 

A população foi formada por todos os 

empregados lotados nas organizações. Essa 

população é bastante eclética, pois é 

constituída de homens e mulheres de várias 

faixas etárias, com escolaridade também 

variada. A amostra deste estudo foi constituída 

por 72 pessoas no total, atingindo um 

percentual de 66 %.

EMPRESA TIPO POPULAÇÃO AMOSTRA % 

A 
Escola Municipal (Direção, Professores e 

Empregados) 
18 12 66 

B 
Órgão da secretaria de logística 

do Estado da Bahia (Diretor Supervisor, 
Servidores) 

16 11 68 

C 
Empresa privada área de tecnologia (Gerente, 

empregados) 
35 23 66 

D Empresa privada de prestação de serviços 12 10 83 

E Empresa Privada - Comércio 28 16 57 

TOTAL 109 72 66 

Quadro 1: Sumário da População 



 REVISTA CIENTÍFICA DO INSTITUTO IDEIA – ISSN 2525-5975 / RJ / Nº 02: OUTUBRO - MARÇO 2015 

INSTITUTO IDEIA | Mestrados e Doutorados no Mercosul - www.ideiaeduc.com.br 
152 

ARTIGO 

A amostra foi constituída pelos empregados presentes na semana de 14 a 18 de Março de 

2016. Pretendia-se, assim, obter informações de pessoas de vários segmentos, totalmente 

dissociadas, a fim de averiguar se as situações sentidas guardavam similaridade e em que grau 

isso podia impactar as relações de trabalho.  

Quadro 2: Perfil dos Entrevistados 

EMPRESA 01 

Nº 
Entrev. 

Sexo Idade Estado Civil Formação 
Tempo de empresa 

em anos 

12 

M F 
20 
a 

30 

31 
a 

40 

41 
a 

50 

50 
+ 

S C D/S M G PG 
00
a 

05 

06 
a 

10 

11 
a 

15 

+ 
15 

04 08 02 05 03 02 01 12 01 02 08 02 01 05 04 02 

EMPRESA 02 

Nº 
Entrev. 

Sexo Idade Estado Civil Formação 
Tempo de empresa 

em anos 

11 

M F 
20 
a 

30 

31 
a 

40 

41 
a 

50 

50 
+ 

S C D/S M G PG 
00
a 

05 

06 
a 

10 

11 
a 

15 

+ 
15 

06 05 02 03 02 04 02 07 02 02 08 03 03 04 01 03 

EMPRESA 03 

Nº 
Entrev. 

Sexo Idade Estado Civil Formação 
Tempo de empresa 

em anos 

23 

M F 
20 
a 

30 

31 
a 

40 

41 
a 

50 

50 
+ 

S C D/S M G PG 
00
a 

05 

06 
a 

10 

11 
a 

15 

+ 
15 

15 08 07 10 06 - 07 13 03 03 11 09 09 08 05 01 
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EMPRESA 04 

Nº 
Entrev. 

Sexo Idade Estado Civil Formação 
Tempo de empresa 

em anos 

10 

M F 
20 
a 

30 

31 
a 

40 

41 
a 

50 

50 
+ 

S C D/S M G PG 
00
a 

05 

06 
a 

10 

11 
a 

15 

+ 
15 

04 06 04 04 02 - 03 07 - 03 05 02 05 04 01 - 

EMPRESA 05 

Nº 
Entrev. 

Sexo Idade Estado Civil Formação 
Tempo de empresa 

em anos 

16 

M F 
20 
a 

30 

31 
a 

40 

41 
a 

50 

50 
+ 

S C D/S M G PG 
00
a 

05 

06 
a 

10 

11 
a 

15 

+ 
15 

10 06 03 08 05 - 04 12 - 09 05 - 05 09 02 - 

As entrevistas buscaram identificar a 

presença ou não de algumas situações que 

pudessem caracterizar o contrato

psicológico, com base em Rousseau (1995), 

no que diz respeito a: 

1. Expectativas recíprocas de empregados

e superiores que pudessem influenciar o

comportamento das partes;

2. Acordo implícito mútuo;

3. Comprometimento futuro feito de forma

voluntária;

4. Interpretações subjetivas e particulares

baseadas em percepções e

interpretações individuais, gerando

contratos psicológicos diferentes na

mesma organização;

5. Expectativas baseadas pela comunicação

interna (mensagens emitidas pela

organização/normas sociais).

4. ANÁLISE E DISCUSSÕES

Nas entrevistas realizadas com as 

chefias e, posteriormente, nas entrevistas 

com os empregados, os itens acima foram 

identificados. Para os superiores (supervisor 

e gerentes) foi passada uma entrevista com 

perguntas direcionadas à suas expectativas 

quanto aos empregados. Para os 

empregados, foram direcionadas perguntas 

de como se sentiam em relação às suas 

expectativas perante os seus superiores e à 

organização. Os dados levantados nas 

respostas obtidas foram cruzados e o 
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resultado final da pesquisa traz a 

identificação dos fatores que influenciam na 

construção dos contratos psicológicos.  

Nas empresas pesquisadas, percebeu-

se que o contrato psicológico começa a se 

formar antes mesmo do ingresso na 

organização, no processo de recrutamento e 

seleção. A análise da narrativa 

organizacional permitiu identificar 

promessas que as empresas fazem aos seus 

empregados nas etapas de recrutamento e 

socialização inicial. Os materiais de 

recrutamento da empresa enfatizam ou 

sugerem que os selecionados podem se 

considerar profissionais com potencial para 

se tornarem futuros gestores, porém, não 

deixam claro se serão futuros gestores nesta 

empresa ou no mercado. Alvesson e 

Robertson (2006) realizou um estudo, onde 

demonstra que o sentimento de 

pertencimento à elite poderia motivar os 

indivíduos a trabalhar duro e a demonstrar 

desempenho bem melhor. As empresas 

costumam utilizar a construção de uma 

identidade de pertencimento à elite como 

fator de atratividade no recrutamento, 

retenção de seus empregados, bem como 

uma forma de controle do comportamento e 

desempenho, além de comunicar aos 

clientes a imagem organizacional que deseja 

(ALVESSON e ROBERTSON, 2006). 

 Várias expectativas em relação ao 

emprego são criadas por influência da 

imagem externa da empresa ou por 

comunicação informal de conhecidos do 

empregado, sem que eles percebem que 

estão sendo criadas essas expectativas. Por 

meio da análise das respostas obtidas, é 

possível notar que o contrato psicológico é 

formado, inicialmente, sob influência das 

Informações sobre a organização, status que 

eles entendem que terão, etc. Especialmente 

na empresa pública, a imagem externa tem 

profunda influência na formação do contrato 

psicológico. No dia-a-dia da organização, o 

contato com outros empregados, 

participação nos grupos informais, contribui 

para a construção do contrato e de 

sentimento de frustração pelo não 

atendimento ao que pretendia.  

Com o ingresso do empregado na 

empresa, as expectativas recíprocas vão-se 

consolidando, estreitando as relações e 

constituindo o contrato psicológico. Do 

contrário, se os agentes (superiores e 

empregados) não estabelecem entre si 

padrões aceitáveis e negociáveis de relações 

profissionais, as relações vão diminuindo, 

podendo haver perdas para ambos os lados. 

A organização envia mensagens aos 

seus empregados continuamente. O 

processo de recrutamento, as atitudes dos 

gerentes e outros superiores, as 

oportunidades ou demissões de colegas de 

trabalho, programas de incentivo financeiro, 

programas de excelência ou qualidade total 

e quaisquer outras práticas de recursos 

humanos sinalizam para o futuro do 

empregado naquela organização. Essas 

mensagens implícitas ou explícitas implicam 

planos para o futuro e geram expectativas no 

indivíduo, sejam elas positivas ou negativas.  

A explicação dada por Rousseau 

(1995) é que “ações falam mais que palavras, 

mas ações sem palavras podem gerar má 

interpretação”. As atitudes dos gerentes, 

supervisores, demais superiores e colegas 
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têm grande importância e são muito mais 

lembradas pelos integrantes da organização 

do que qualquer mensagem escrita. As ações 

que são presenciadas por todos contribuem 

para a criação do contrato psicológico. Nas 

entrevistas, foi confirmado que a 

comunicação formal existente (boletim 

eletrônico, mural, intranet, site, etc) não 

foram levadas em grande consideração.  Em 

compensação, as ações e o comportamento 

dos superiores tinham uma grande força 

perante os subordinados, criando um 

contrato psicológico. As notícias 

corporativas recebidas através dos gerentes 

e supervisores foram relatadas como fonte 

importante de informação. A comunicação 

externa (pela mídia) também contribui para 

a construção do contrato, pois declaram se 

sentirem representados. 

Todo e qualquer tipo de informação 

disponível aos integrantes da organização, a 

respeito deles, do seu grupo de trabalho ou 

da organização como um todo contribui para 

a formação do contrato psicológico.   A 

pesquisa constatou que, em alguns casos, o 

contrato é realizado entre o empregado e o 

superior imediato, pois é com esse que os 

empregados tratam diretamente, de forma 

que fica evidenciada a importância do 

superior imediato na construção do contrato.  

Ficou muito clara a relação entre aspectos da 

individualidade e a construção dos contratos 

psicológicos relatada por Rousseau (1995), 

destacando dois fatores importantes na 

compreensão dos contratos psicológicos: as 

mensagens emitidas pela organização e o 

interesse do indivíduo nessas mensagens. 

Nas interpretações individuais, há 

interferência cognitiva de cada um e, por isso, 

justifica-se a existência de diferentes 

contratos psicológicos num mesmo grupo, 

cada qual com suas próprias características. 

Nesta pesquisa, foi possível observar que o 

interesse de cada indivíduo nas mensagens 

organizacionais depende de fatores como: 

personalidade, interesses pessoais e a 

maneira pela qual a pessoa vê seu emprego e 

sua carreira. Foi constatado que os 

empregados, embora submetidos ao mesmo 

ambiente e supervisor, possuem visões 

diferentes sobre o grau de satisfação com 

seu superior e suas atividades. A pesquisa 

também comprovou a existência de 

comparação de comportamento entre os 

empregados, o que influencia na percepção 

de obrigação do indivíduo. 

Os empregados pesquisados 

demonstraram sentir que, à medida que 

aumenta o seu tempo de serviço, a empresa 

exige mais de seu desempenho, aumentando 

suas expectativas em relação a eles, sendo-

lhes atribuída maior responsabilidade. Por 

outro lado, eles próprios também sentem 

que suas expectativas em relação à 

organização alteram-se ao longo do tempo. À 

medida que cresce o comprometimento e 

responsabilidade, eles esperam maior 

reconhecimento e crescimento na carreira. 

Percebeu-se, na entrevista com os 

servidores públicos, uma tendência a 

considerar empregados mais velhos como de 

baixo desempenho e acomodação. A 

empresa comercial teve a tendência oposta, 

categorizando os empregados mais velhos 

como de desempenho mais alto. As 

expectativas dos mais jovens e dos mais 

velhos na empresa de tecnologia têm 

diferentes referências, tendo seu foco, em 
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geral, no aprendizado, na inovação. Os mais 

velhos da empresa comercial e na de 

prestação de serviço, assim como da 

empresa pública pensam em estabilidade, 

aposentadoria. Portanto, verificou-se que as 

expectativas são distintas. 

Para melhor entendimento dos 

resultados, foram destacados os fatores 

considerados estruturantes na construção 

do contrato psicológico, com base nos 

resultados obtidos. Didaticamente, foram 

divididos em três categorias: características 

e predisposições individuais, aspectos 

organizacionais e relação chefe-subordinado.

Quadro 1: Fatores estruturantes na formação do contrato psicológico 

Fatores Evidenciados na Pesquisa 

Características e 
Predisposições Individuais 

Aspectos organizacionais 
Relação 

Superior/subordinado 

Características físicas 
e pessoais 

Ambiente de tarefas 
Comunicação/ 

Compartilhamento de 
informações 

Fatores psicológicos como 
inteligência, habilidades 

e aptidões 

Características físicas 
do ambiente de trabalho 

e equipamentos 
Feedback 

Fatores sociais 
de ordem individual 

Natureza do trabalho em si 
Regras/normas/exigências 

Noção de suporte/apoio 
do supervisor 

Identidade com a tarefa 

Políticas e práticas de recursos 
humanos (seleção, plano 
de cargos, treinamentos) 
Imagem organizacional 

Relação de igualdade 
com os colegas 

Interesses e motivações 
pessoais 

Valorização das contribuições 
do empregado 

Relação líder-membro 

Tempo na empresa Satisfação com o superior 

Quadro 1: Fatores evidenciados na Pesquisa 

Fonte: Autoria própria 

O presente trabalho utilizou como suporte o pensamento defendido por Rousseau (1995), 

motivo porque foi realizada uma comparação com o seu pensamento com os achados na pesquisa 

realizada. 
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Quadro 2: Co-relação das Características do Contrato 

Psicológico com os fatores evidenciados na Pesquisa 

Características do contrato 
psicológico (Rousseau 

(1995) 

Fatores evidenciados na pesquisa 

Características e 
predisposições 

individuais 

Aspectos 
organizacionais 

Relação Superior 
/ Subordinado 

Expectativas recíprocas de 
empregados e superiores que 

pudessem influenciar o 
comportamento das partes 

Características físicas 
e pessoais 

Ambiente de tarefas 
Regras / Normas 

/ Exigências 
Relação líder-membro 

Acordo implícito mútuo 
Fatores psicológicos 

como inteligência, 
habilidades e aptidões 

Características físicas 
do ambiente de 

trabalho e 
equipamentos 

Feedback, Satisfação 
com o superior 

Comprometimento futuro feito de 
forma voluntária 

Fatores sociais de 
ordem individual 

Natureza do trabalho 
em si 

Noção de suporte 
/ Apoio do supervisor 

Interpretações subjetivas e 
particulares baseadas em 

percepções e interpretações 
individuais, gerando contratos 

psicológicos diferentes na mesma 
organização 

Identidade com a 
tarefa 

Políticas e práticas de 
recursos humanos 
(seleção, plano de 

cargos, treinamentos) 
Imagem organizacional 

Relação de igualdade 
com os colegas 

Expectativas baseadas pela 
comunicação interna (mensagens 
emitidas pela organização/normas 

sociais) 

Interesses e 
motivações pessoais 

Ambiente de tarefas, 
valorização das 
contribuições do 

empregado 

Comunicação 
/ Compartilhamento de 

informações 

Quadro 2: Características do Contrato Psicológico X Fatores evidenciados na Pesquisa 

Fonte: Autoria própria 

5. CONCLUSÃO

O propósito do presente trabalho foi 

de analisar o conceito e a existência de 

contratos psicológicos, com a finalidade de 

incluir mais um auxílio no entendimento das 

relações de trabalho, bem como chamar a 

atenção para a influência desse elemento 

invisível no comportamento dos 

empregados de uma organização. As teorias 

de administração que buscam o 

entendimento da dinâmica organizacional 

relatam dificuldades na identificação do 

modelo a ser adotado diante das 

características específicas do contexto da 

organização. Uma forma de compreender e 

superar essa dificuldade passaria pelo 

entendimento da construção dos contratos 

psicológicos, não como modelo universal 

explicativo do comportamento humano, mas 

como abordagem auxiliar na aplicação de 

políticas de gestão de pessoas.  
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Os atores organizacionais, em geral, 

não percebem a ocorrência desse fenômeno, 

pois, ele é estabelecido independentemente 

da vontade dos indivíduos, e até sem a 

conscientização de que está sendo 

construído. Essa situação sustenta as 

afirmações de Rousseau (1995) de que as 

intenções da empresa são transmitidas o 

tempo todo por documentos, políticas e 

práticas organizacionais, e por formas 

implícitas, como a experiência anterior do 

empregado ou sua comparação com outro 

empregado. Fatores externos também 

contribuem na construção do contrato 

psicológico, como a imagem organizacional 

apresentada na mídia, que gera impressões e 

crenças a respeito da empresa antes de 

qualquer contato do empregado com ela. 

Fatores internos, como comunicados orais 

que são passados ao empregado logo que ele 

ingressa na organização (promessas de 

treinamento, suporte, plano de carreira e 

benefícios), também vão construindo ao 

longo do tempo e modificando o contrato 

psicológico. Além da comunicação formal e 

explícita, (jornais internos ou discursos dos 

gerentes e supervisores), a interação do 

empregado com os outros membros da 

organização e sua adesão às tradições e 

costumes são formas não conscientes de 

construção das expectativas dos 

empregados com relação ao seu futuro na 

empresa. Assim, a história do indivíduo e seu 

cotidiano na organização ajudam na 

formação do contrato psicológico, mesmo 

que ele não tenha consciência, nem participe 

intencionalmente desse fenômeno. O 

contrato psicológico é dinâmico e 

continuamente renegociado. Percebeu-se a 

existência de múltiplas realidades e 

diferentes contratos psicológicos entre os 

membros de um mesmo grupo de trabalho. 

Cada realidade e interpretação individual 

geram contrato psicológico próprio e 

singular, pois as necessidades, interesses e 

expectativas individuais são também 

próprias e singulares, gerando diferentes 

percepções sobre um mesmo evento. 

Quando as expectativas não são 

realizadas, aparecem sinais através de 

problemas de desempenho, erros, e 

omissões no trabalho, acomodação e má 

vontade. Aparecem também na perda de 

bons empregados, nas faltas sem motivo 

aparente e nas queixas de doença. 

Nos casos de expectativas não 

cumpridas, os empregados tendem a 

renegociar os acordos implícitos, buscando 

novas condições junto ao empregador e 

sofrendo influências no seu comportamento. 

A comunicação bilateral (empregado X 

superiores) permite que esse ajuste seja 

feito de forma eficiente. A relação dos 

empregados e superiores exige formas de 

comunicação fácil que permitam informar 

aos empregados como a empresa está vendo 

a conduta e o desempenho deles e se as 

decisões e cumprimento de promessas (reais 

ou apenas imaginadas) acontecerão. Além da 

comunicação interna realizada por 

instrumentos formais, a organização deve 

adotar estratégia que permita aproximar 

gerentes e demais superiores dos 

empregados, auxiliando fortemente na 

compreensão das expectativas recíprocas. 

A partir dos resultados desta pesquisa, 

é possível sugerir que seja incluída nas 

responsabilidades da área de recursos 
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humanos uma capacitação no seu nível 

gerencial sobre a conscientização a respeito 

da importância de seu papel como 

formadores de contrato implícito com seus 

subordinados.  

Tratando-se de um tema pouco 

conhecido, é importante que mais situações 

sejam exploradas para aprofundar a 

compreensão desse fenômeno, permitindo 

avançar no campo da gestão de pessoas, 

acrescentando o tema contratos psicológicos 

no campo da Administração de Empresas.  

Importante também que as pesquisas 

abordem a ruptura e a violação dos 

contratos psicológicos, abrangendo as 

reações e as consequências para as 

organizações. 

6. REFERÊNCIAS

ALVESSON e ROBERTSON, O melhor e mais brilhantes: A Construção, Significado e os Efeitos 
da Identidades em empresas de Consultoria, 2006 

ANBREU, M. J. C. SILVA, G. A. V. Contratos psicológicos nas organizações: bases de sua 
construção. Net. Disponível em: 
http://www.ead.fea.usp.br/Semead/9semead/resultado_semead/trabalhosPDF/112.pdf, 
acessado em 19/04/2016. 

Argyris, C, Organizational Learning II: theory, method and practice. Reading Addison-
Wesley1960. 

ARGYRIS, C. A Integração indivíduo-organização, São Paulo, Editora Atlas, jul. São Paulo, 1975 

Davel e Vergara Gestão com Pessoas, Subjetividade e Objetividade nas organizações. In: DAVEL, 
E. & VERGARA, S.C. (org.) Gestão com Pessoas e Subjetividade. São Paulo: Editora Atlas, 2001 

FREITAS, Maria Ester, Cultura organizacional: identidade, sedução e carisma? São Paulo: FGV, 
2006 

Guzzo e Noonan, Gestão de Contratos: Desenvolvendo uma Integração, 1996 

Handy, Charles B. Como compreender as organizações. Tradução: Helena Maria Camacho 
Martins Pereira. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

KOLB, D. A. Psicologia Organizacional: uma abordagem vivencial. São Paulo: Atlas, 1978. 

MEDEIROS, C. A. F. Comprometimento organizacional, características pessoais e performance 
no trabalho: um estudo dos padrões de comprometimento organizacional. Defesa de 
Mestrado. Natal: UFRN,1997.  

MENEGON, L.F. Contratos psicológicos como fatores influenciadores dos índices de 
rotatividade voluntária em empresas de consultoria. 2004. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
São Paulo, Brasil, 2004. Morrison e Robinson (1997) 

Robinson S.L., Kraatz e Rousseau D.M, Violar o contrato psicológico: não a exceção, mas a regra, 
Journal of Organizational Behavior, 1994. 



 REVISTA CIENTÍFICA DO INSTITUTO IDEIA – ISSN 2525-5975 / RJ / Nº 02: OUTUBRO - MARÇO 2015 

INSTITUTO IDEIA | Mestrados e Doutorados no Mercosul - www.ideiaeduc.com.br 
160 

ARTIGO 

ROSOLEN, T. et al. Contrato psicológico: um estudo de caso do programa de educação tutorial. 
PET – FEA USP. Net. Disponível em http://www.ead.fea.usp.br/semead/9semead/ 
resultado_semead/trabalhospdf/365.pdf, acessado em 19/04/2007. 

ROUSSEAU, D. M. Psychological contracts in organizations: understanding written and 
unwritten agreements. Thousand Oaks: Sage, 1995. 

SCHEIN, E. Career Anchors: self-assessment. 3. ed. São Francisco: Pfeiffer, 2006. 

SIQUEIRA, M. M. M. Proposição e análise de um modelo para comportamento de cidadania 
organizacional. Revista de Administração Contemporânea, v. 7 (especial), p. 165-185, 2003. 

SMITHSON, J.; LEWIS, S. The Psychological Contract: a sloan work and family encyclopedia 
entry. 2003. Disponível em: Acesso em: 21 mar. 2016 (traduzido). 

SOLDI, R. M. Comprometimento organizacional de trabalhadores terceirizados e efetivos. 
Dissertação de Mestrado, Florianópolis: UFSC, 2006. 

VERGARA, S. C. Gestão com pessoas e subjetividade. São Paulo: Atlas, 2001. 

VERGARA, S. C. Métodos de Pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas, 2005. 

Vieira, Adriane. (org.). e Goulart, I. B.; Identidade e Subjetividade na gestão de pessoas. Curitiba, 
Juruá, 2012. 



 REVISTA CIENTÍFICA DO INSTITUTO IDEIA – ISSN 2525-5975 / RJ / Nº 02: OUTUBRO - MARÇO 2015 

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

ARTIGO 

161 

7. NOTAS BIOGRÁFICAS

MARIA DE FÁTIMA BELCHIOR SILVA 

Administradora de Empresas, Doutora em Administração pela Universidade Americana – PY, 

Mestre em Educação, Consultora Organizacional, Coach, Especialista em Administração de 

Negócios (UFBA), Gestão de Negócios (UFBA), Política e Estratégia (UNEB/ADESG), 

Administração Hospitalar (Faculdade São Camilo), Consultoria Organizacional (UCSAL). Extensão 

Universitária: Metodologia do Ensino Superior, Auditoria Interna da Qualidade, Auditoria Líder, 

Lead Auditora Training, Curso Superior de Polícia Militar e Formação em Coaching Pessoal e 

Profissional - Coordenadora do Núcleo de Estudos do Conselho Regional de Administração (CRA-

BA) em  

Gestão de Pessoas e Representante do CRA-BA para o Município de Lauro de Freitas, Estado da 

Bahia. Aluna do Programa de Pós-Doutoramento da Universidade Iberoamericana de Asunción – 

PY, em parceria com o Instituto IDEIA, Pós Graduada em Consultoria de Empresas. 

RICARDO DE BONIS 

Cirurgião-Dentista, Doutor em administração pela Universidade Americana – PY, Professor da 

Disciplina de Saúde e Bioética da Universidade Columbia Del Paraguay, Aluno do Programa de 

Pós-Doutoramento da Universidade Iberoamericana de Asunción – PY, em parceria com o 

Instituto IDEIA-BR.



 

 

 



 REVISTA CIENTÍFICA DO INSTITUTO IDEIA – ISSN 2525-5975 / RJ / Nº 02: OUTUBRO - MARÇO 2015 

INSTITUTO IDEIA | Mestrados e Doutorados no Mercosul - www.ideiaeduc.com.br 
163 

ARTIGO 

FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE: MARKETING DE 

RELACIONAMENTO, UMA FERRAMENTA 

FUNDAMENTALMENTE IMPORTANTE A SERVIÇO DA 

ORGANIZAÇÃO 

SERGIO ELIAS ISTE (sergioistoe@gmail.com) 

Doutorando em Administração pela Universidad Columbia 

RESUMO: A presente pesquisa foi desenvolvida tendo como a temática a utilização do Marketing de 
Relacionamento, uma especificidade da área de Marketing, que tem como objetivo a fidelização do 
cliente. Num tempo de tanta concorrência, a organização precisa ser competitiva e para isto precisa 
estar criando diferenciais competitivos sistemáticos, monitorando o ambiente onde realiza o seu 
negócio, buscando alternativas para atender às necessidades, desejos e crenças do cliente para 
mantê-lo fiel à sua organização. Para tanto, além desse monitoramento ambiental, analisar suas forças 
e fraquezas, isto no ambiente interno e oportunidades e ameaças advindos do ambiente externo, 
buscando a todo o momento oferecer diferenciais com o objetivo de fazer o cliente não procurar na 
concorrência algo que lhe chame a atenção. O marketing de relacionamento é uma ferramenta capaz 
de criar este vinculo de longo prazo, cuidando de seu bem-estar e de suas necessidades. 

PALAVRAS-CHAVES: Marketing de Relacionamento; Diferencial; Fidelidade. 

RESUMEM: Esta investigación se llevó a cabo conel tema mediante el Marketing Relacional, una 
especificidaddel Marketing, cuyo objetivo es lalealtaddel cliente. Enun momento de tanta competencia, 
laorganizaciónnecesita para ser competitivos y estodebe ser lacreación de ventajas competitivas 
sistemáticas, vigilanciadelmedio ambiente enel que desarrollasuactividad, buscando alternativas para 
satisfacerlasnecesidades, deseos y creencias de los clientes que lomantenga fiel a suorganización. 
Por eso, más allá de este seguimiento ambiental, analizando sus fortalezas y debilidades, para que el 
ambiente interno y las oportunidades y amenazas que surgendel entorno externo, buscando en todo 
momento para ofrecerventajas a fin de que el cliente no busca lacompetencia algo que te 
atrapaatención. El marketing relacional es una herramienta capaz de crear este vínculo a largo plazo, 
el cuidado de subienestar y sus necessidades. 

PALABRAS CLAVES: Marketing Relacional; Diferencial; Lealtad. 
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1. INTRODUÇÃO

O que uma organização pode fazer 

para tornar seu cliente fiel? Certamente não 

é uma resposta simples, muito menos uma 

tarefa fácil, muito pelo contrário, demanda 

uma gama de esforços, que devem ser 

trabalhados pelas organizações para que 

elas possam conseguir manter o cliente, 

mesmo diante de uma concorrência acirrada, 

imposta por outras organizações que 

demandam tanto esforço para conquistar 

novos clientes. 

O motivo desta pesquisa está 

relacionado à busca de informações sobre 

como uma organização, utilizando do 

marketing de relacionamento como 

instrumento pode trabalhar buscando 

manter fiel seu cliente. Como fazer para a 

organização poder “blindar” seu cliente da 

concorrência.  

O tema é extremamente relevante 

para nossos dias e justifica-se a realização de 

uma pesquisa, cuja revisão bibliográfica nos 

demonstrará que em tempos de globalização 

da economia e de mercados, há cada vez 

mais a necessidade das organizações serem 

competitivas para manter e ampliar sua 

participação no mercado. Porém, além da 

melhoria dos processos internos, tornando-

os mais rápidos, mais efetivos, mais baratos, 

possibilitando executar as alterações 

necessárias para acompanhar as mudanças 

em seu ambiente, uma ação não pode ser 

deixada de lado de maneira alguma, pois se 

deve constituir seu foco principal, que é a 

permanência de seu cliente. É trabalhar no 

sentido fidelizar o cliente à sua organização. 

É trabalhar de tal maneira que atenda tanto 

suas necessidades, que nada que o mercado 

oferecer possa trazer-lhe curiosidade 

suficiente que o leve a experimentar essa 

“nova proposta” oferecida pela concorrência. 

Para trabalhar nesse processo de 

fidelização do cliente, em hipótese alguma a 

organização poderá deixar de lado a 

inovação, criando diferenciais competitivos 

para tentar anular o efeito do também 

diferencial, criado pela concorrência. É mais 

“barato” para a organização manter o cliente 

do que desenvolver novos ou mesmo 

recuperar o perdido.  

A relevância do tema é considerável, 

pois o mercado está cada vez mais agressivo 

com mudanças impostas pelas organizações 

ou mesmo com a entrada de novos 

concorrentes. 

O objetivo desta pesquisa é analisar 

como o marketing de relacionamento, aliado 

à inovação e diferenciação ajuda no processo 

de fidelização do cliente. Tem também como 

objetivos, deste derivado, buscar 

compreender os seguintes aspectos: 

1. O que é e o que se espera de um

cliente fiel;

2. Entender como a ferramenta do

marketing de relacionamento

funciona para a fidelização do

cliente;

3. Inovação e diferenciação: como

ratificam o processo de fidelização

do cliente;

4. Como aplicar o marketing de

relacionamento no processo de

fidelização do cliente.



REVISTA CIENTÍFICA DO INSTITUTO IDEIA – ISSN 2525-5975 / RJ / Nº 02: OUTUBRO - MARÇO 2015

INSTITUTO IDEIA | Mestrados e Doutorados no Mercosul - www.ideiaeduc.com.br 
165 

ARTIGO 

Estudo de natureza qualitativa, onde 

foi feita uma revisão da literatura que foca o 

marketing, marketing de relacionamento e a 

importância do diferencial competitivo para 

fidelizar o cliente e para poder compreender 

as complexidades deste processo. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O que se espera em termos de 

fidelidade do cliente a uma organização? 

Pergunta simples de resposta complexa. 

Espera-se do cliente uma relação duradoura 

de longo prazo, onde os apelos da 

concorrência quando colocados numa 

balança, tendem a pender sempre para a 

organização da qual o cliente vem mantendo 

esse relacionamento de longo prazo. Para 

isto, a organização deve trabalhar intensa e 

proativamente, pois como comenta 

Grönroos (1995), procurar manter o cliente 

nos diversos estágios do ciclo de vida desse 

processo de consumo do produto e ou 

serviço, o cliente pode decidir continuar com 

a mesma empresa e continuar a consumir 

seus produtos e ou serviços. O marketing é 

um importante instrumento para influenciar 

nesse processo de tomada de decisão por 

parte do cliente.  

Marketing onetoone foi a 

denominação desenvolvida por Peppers et al 

(2004) como estratégia de marketing para 

buscar desenvolver vínculos mais profundos 

com os clientes, perseguindo e 

desenvolvendo sua fidelidade, procurando 

assim blindá-los da acirrada concorrência, 

fidelizando-os à sua organização. Com isto, 

ainda os autores nos mostram que essa 

fidelização tem como resultado o aumento 

da lucratividade da organização. 

Para um entendimento mais amplo 

sobre o que é Marketing e como pode ser 

utilizado nesse processo de alcance e 

fidelização do cliente, vamos apresentar 

alguns conceitos desenvolvidos por diversos 

autores, cada um focando naquilo que 

julgava mais importante e mais significativo 

em seu entendimento, como para Las Casas 

(2009) Marketing é a área do conhecimento 

que envolve as relações de troca entre 

empresas e consumidores, buscando a 

satisfação das necessidades e dos desejos 

dos clientes, trazendo-lhes bem-estar, e com 

o objetivo da organização atingir os

objetivos pela qual fora criada. 

Para Etzel, WakerStaton (2001) 

afirmam que, em essência, Marketing 

consiste em satisfazer as necessidades e 

desejos humanos, através de atividades 

criadas para gerar e facilitar essas trocas. Já 

para Cobra (1992, p. 29) “marketing é mais 

do que uma forma de sentir o mercado e 

adaptar produtos e serviços – é um 

compromisso com a busca da melhoria de 

qualidade de vida das pessoas. É um 

posicionamento na tentativa de distinguir a 

organização dos concorrentes para ser o 

preferido, por ser capaz de satisfazer melhor 

as necessidades dos clientes”.  

Para Gordon (2000) a identificação e 

satisfação das necessidades dos 

consumidores é um processo executado pela 

organização, que visa atingir objetivos 

organizacionais. Também, segundo Toledo 

(1978) as organizações buscam atingir seus 

objetivos através da satisfação do 

consumidor, iniciando-se com consumidores 

atuais e potenciais. Este conceito é 

corroborado com o de Gronroos (2003), cujo 
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foco principal é fazer o cliente comprar, sem 

se importar se são novos ou antigos. 

Silk (2006, p.58) já apresenta um 

conceito um pouco mais amplo, envolvendo 

um “processo de planejamento e execução 

do desenvolvimento, precificação, promoção 

e distribuição de ideias, bens e serviços, para 

gerar trocas que satisfaçam objetivos 

individuais e organizacionais”. 

Naturalmente, a compreensão que se 

tem de Marketing nem sempre foi a que 

temos nos dias atuais, até porque as 

mudanças que foram sendo processadas ao 

longo dos séculos XIX e XX mudaram em 

muito a realidade do ambiente onde as 

organizações realizam o seus negócios. 

Las Casas (2008) apresenta três eras 

na história e desenvolvimento do marketing, 

a primeira denominada de “era da produção”, 

que ocorreu da primeira revolução 

industrial indo até cerca de 1920, período 

em que as organizações ganharam um poder 

de produzir em escala, minimizando o preço 

e melhorando a qualidade do produto. A 

crença era de que “um produto bom se 

venderá por si mesmo”; a segunda era 

ocorreu até cerca de 1950, onde a crença era 

de que a realização de propaganda 

convenceria o consumidor a comprar o 

produto oferecido. A terceira era, da segunda 

metade do século XX para cá, onde o 

consumidor é a pessoa mais importante, 

como um rei deveria ser tratado, buscando e 

satisfazendo sua vontade, que para 

Mackenna (1996) é o momento do cliente e 

da sua exaltação.  

Czinkita (2001) diz que o existe uma 

quarta era da evolução do marketing, sem 

necessariamente propor uma data possível 

onde se poderia situá-la, colocando a ênfase 

toda na manutenção do cliente, fidelizando-

o, mais do que conquistando novos clientes. 

É a era do marketing de relacionamento. 

Naturalmente, a conquista de novos clientes 

não foi deixada de lado, porém as 

organizações verificaram que é mais barato 

manter o cliente vinculado à sua organização 

do que buscar desenvolver novos clientes, 

tirando-os de outras organizações.  

Kotler e Keller (2006) consideram que 

essa classificação, por era, é apenas uma 

forma de “orientação”, das organizações em 

que conduziram seus negócios de acordo 

com o momento vivenciado. Las Casas 

(2007) salienta que em todo esse processo 

ocorreram melhoras nas atividades de 

Marketing, e que, o que era vendido ao 

mercado, hoje se vende ao cliente. 

Mas, é sabido que a organização deve 

focar não no mercado como um todo, até 

porque seus produtos não foram feitos para 

todos, e por isto mesmo, nem todos 

consomem os produtos disponibilizados 

pela organização. Ao analisar o mercado, 

onde se pretende atuar, a organização deve 

focar num segmento alvo, que seja mais 

homogêneo possível e o marketing seja mais 

eficiente. Gordon (2000) discorrendo sobre 

esse tema de segmentação de mercado 

ratifica esta ideia de homogeneidade, cujas 

necessidades sejam parecidas. 

Porter (2009), uma das maiores 

autoridades na área de gestão estratégica 

das organizações discorrendo sobre o tema 

segmentação de mercado, diz que é quando 

surge um grupo de clientes com 
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necessidades diferenciadas e quando um 

conjunto, sob medida, de serviços, é capaz de 

satisfazê-los. É focar num grupo 

determinado de clientes como o alvo 

principal, cuja concentração ajuda a 

minimizar as ações, no sentido de concentrar 

esforços. Silva apud Porter (2012) fala que 

“Alguns grupos são mais sensíveis ao preço, 

demandam diferentes características de 

produtos e necessitam de quantidades 

variáveis de informações. Por essas 

características diferenciadas, surge a 

necessidade de segmentar os clientes, com o 

intuito principal de satisfazer o cliente. 

Para criar um relacionamento de 

longo prazo é preciso a identificação de 

certos clientes, focando em valores 

semelhantes. A concorrência nos dias atuais 

faz com que as organizações necessitem 

trabalhar efetivamente para manter e 

conquistar novos clientes.  

Para Porter (2005) diante das cinco 

forças competitivas que existem no mercado, 

existem três estratégias que procuram 

anular essas forças, quais sejam: Foco, 

Liderança no Custo e Diferenciação. O Foco 

trabalha na segmentação de dado mercado; 

o Custo vai depender do tipo de mercado,

pode não ser prioritário, pois, no segmento 

escolhido pode não ter tanta importância em 

relação ao preço do produto ou serviço; e a 

Diferenciação do produto ou o serviço 

oferecido pela empresa, criando algo que 

seja único no âmbito de toda a indústria. 

Ressalta-se que a estratégia de diferenciação 

não permite à empresa ignorar os custos, 

mas eles não são o alvo estratégico primário. 

A diferenciação, se alcançada, é uma 

estratégia viável para obter retornos acima 

da média em uma indústria porque ela cria 

uma posição defensável para enfrentar as 5 

forças competitivas. A diferenciação 

proporciona “isolamento” contra a 

rivalidade competitiva devido à lealdade dos 

consumidores com relação à marca como 

também à consequente menor sensibilidade 

ao preço (exclui a necessidade de uma 

posição de baixo custo). 

A lealdade do consumidor e a 

necessidade de um concorrente superar a 

supremacia colocam barreiras de entrada. 

Finalmente, a empresa que se diferenciou 

para obter a lealdade do consumidor deverá 

estar mais bem posicionada em relação aos 

substitutos do que a concorrência. 

Atingir a DIFERENCIAÇÃO pode às 

vezes, tornar impossível a obtenção de uma 

alta parcela de mercado. Em geral, requer 

um sentimento de exclusividade, que é 

incompatível com a alta parcela do mercado. 

Ainda Las Casas apud Wensley (2007) 

diz que as estratégias de diferenciação 

precisam ser alteradas constantemente para 

conseguirem acompanhar as mudanças 

desse mercado que muda.  

Ratificando o que foi dito por Porter 

(2005), a organização precisa se esforçar 

para ter produto e ou serviço único, cujos 

diferenciais sejam percebidos como valor 

pelo consumidor, levando-o a decidir 

permanecer em nossa organização e não 

procurar por outras opções que possam 

estar disponíveis no mercado. Para isto, a 

empresa deverá analisar o que existe no 

mercado e os níveis de expectativa dos 

consumidores para determinar quais 

características mais importantes que 
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poderão ser incluídas (Silva apud Las Casas 

(2012). 

Segundo Silva apud Kotler (2012), 

“toda empresa apresenta potencial para 

inovação, portanto, deve ter a capacidade de 

tornar um serviço diferenciado. Esse 

pensamento baseia-se no reconhecimento 

de que os compradores têm necessidades 

especificas e podem ser atraídos por ofertas 

diferentes”. 

Ainda segundo Silva apud Las Casas 

(2012p.?) “defende” que a diferenciação é o 

grande trunfo para manter-se competitivo 

no mercado. Essa diferenciação deve ser 

considerada em todas as etapas de uma 

oferta comercial. A diferenciação pode ser 

tanto em características físicas quanto nos 

benefícios proporcionados pelos produtos e 

serviços. Destaca alguns pontos que podem 

ser diferenciados: 

1. Pessoas: A equipe de colaboradores

pode ser um diferencial para muitas

empresas. A forma de trabalhar e o

profissionalismo da equipe podem ser

decisivos para o sucesso;

2. Produtos/Serviços: Podem ser

diferenciados por diversas formas:

desde a sua aparência física até as

qualidades intrínsecas. A criatividade

deve ser utilizada para diferenciar

embalagens, assistência técnica, etc;

3. Preço: Diferenciais na forma de

comercialização, na política de preços,

forma de pagamento, política de

descontos.

4. Promoção: Inovar e diferenciar em

vários aspectos de comunicação, como

em propagandas, promoção de vendas

etc. Apresentar o produto/serviço na 

prateleira. 

5. Distribuição: Forma de atuação em

espaços. Diferenciar na forma de

distribuir seus produtos e serviços”.

Para Cohen (2004) no processo de 

diferenciação as organizações vão em busca 

da fidelidade de seus clientes, criando 

vantagens competitivas em relação à 

concorrência, com o objetivo de aumentar 

suas margens de lucro. Dentre os diversos 

setores, o de serviços vem se sofisticando 

cada vez mais para enfrentar clientes cada 

vez mais exigentes, criando e oferecendo 

novos serviços para se destacar dentre a 

concorrência e contando com a possibilidade 

de continuar a oferecer seus produtos únicos 

e de qualidade, criando assim um público fiel. 

Para isto, é preciso desenvolver a 

confiabilidade, que nas palavras de Kotler 

(2000, p. 461) a conceitua como sendo “a 

habilidade de desempenhar o serviço 

exatamente como prometido”.  

Esta confiança que a organização 

desenvolve no seu dia a dia cria uma 

proteção à imagem da organização, coisa que 

se não houver confiabilidade, cria clientes 

insatisfeitos que sairão criticando todos os 

membros do seu relacionamento, com isto 

desfavorecendo a organização diante do 

mercado consumidor (Cobra 2000).  

Kotler (2000) define a segurança como 

processo de conhecimento e a cortesia que a 

organização passa pelos diversos meios de 

comunicação. 

O Marketing de Relacionamento só faz 

sentido se for aplicado, vivenciado pela 



 REVISTA CIENTÍFICA DO INSTITUTO IDEIA – ISSN 2525-5975 / RJ / Nº 02: OUTUBRO - MARÇO 2015 

INSTITUTO IDEIA | Mestrados e Doutorados no Mercosul - www.ideiaeduc.com.br 
169 

ARTIGO 

organização, buscando beneficiar o cliente 

através, por exemplo, de pacotes de 

benefícios específicos (Zeithaml e Bitner 

(2003). 

Diferentes clientes com diferentes 

necessidades e diferentes contribuições para 

os resultados da organização devem ter 

tratamentos diferentes. Este princípio é 

ilustrado por meio de uma pirâmide 

apresentada a seguir, em quatro níveis, cujos 

perfis dos clientes estão ali descritos: 

Platina: esses clientes contribuem com 

uma porcentagem muito pequena da base 

de clientes, são usuários e contribuem com 

uma grande parcela de lucros gerados. 

Esperam um nível superior nos serviços e 

se mostram mais dispostos a 

experimentar e a investir em novos 

serviços. 

Ouro: formada por uma porcentagem 

maior de clientes do que a platina, mas 

seus clientes individuais contribuem 

menos para o lucro realizado se 

comparado a platina. Clientes dessa classe 

tendem a ser menos comprometidos com 

a empresa.  

Ferro: formam a maior classe de 

clientes.como seu grande numero 

proporciona economias de escala à 

empresa, em geral são importantes para 

que ela possa contribuir e manter certo 

nível de capacidade e infra estrutura 

necessários para manter clientes da classe 

platina. O nível de negócios não é bastante 

substancial para merecer tratamento 

especial.  

Chumbo: tendem a gerar baixas receitas 

de serviço, mas ainda assim costumam 

exigir o mesmo nível de serviços que os 

clientes ferro, o que os transforma em um 

segmento que, do ponto de vista da 

empresa, provoca prejuízos. (Zeithaml, 

Rust e Lemon in (Lovelock e Wirtz (2006, 

p.305).

SegundoReichheld (2000), ainda dentro 

do exposto anteriormente três são as regras 

básicas que as organizações devem praticar, 

quando da busca da fidelização do cliente, uma 

vez que agradar e atender a todas as 

necessidades dos clientes é praticamente 

impossível, e mais uma vez o foco, a 

concentração em determinado grupo de 

clientes e procurar conservá-los a todo o custo 

é um fator crítico de sucesso para qualquer 

organização. São essas as regras: ”alguns 

clientes são intrinsecamente previsíveis e 

fiéis”; “alguns são mais rentáveis que os 

outros”; e, por último “alguns acharão que os 

produtos e serviços da empresa são mais 

valiosos que os de seus concorrentes”. A 

consideração de benefícios específicos, preços 

diferenciados e linhas de produtos e serviços 

voltados para uma relação duradoura de 

fidelidade do cliente à sua organização é 

fundamentalmente importante. 

Alguns cuidados devem ser levados 

em consideração pelas organizações, 

conforme Gordon (2000) que conclui que 

raramente funcionam as regras de 

segmentação tradicional, porque há 

imprevisibilidade no comportamento dos 

clientes. Outras abordagens de segmentação 

dos clientes, como valores atuais e 

potenciais para a empresa e sua 

receptividade para manter o relacionamento 

o mais próximo possível, classificando-os

pelo seu interesse e àqueles em que o 

interesse da organização tem interesse em 

investir na sua fidelidade, trazendo 

resultado para a organização. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Após a revisão da literatura 

concernente ao tema proposto, podemos 

concluir que as ferramentas proporcionadas 

pelo Marketing e sua especialização, no 

denominado Marketing de Relacionamento, 

levando em consideração um mercado cada 

vez mais acirrado em termos de 

concorrência, onde as organizações 

procuram, cada vez mais, atrair, desenvolver 

e fidelizar o cliente, tarefa esta 

extremamente complexa, pois como vimos 

anteriormente, o cliente tende a ser infiel, 

buscando satisfazer suas necessidades, 

cedendo aos apelos para atendimento e 

satisfação dessas necessidades, aos 

chamados mercadológicos das muitas 

organizações existentes. 

 Espera-se do cliente que, com todos 

os benefícios e toda a atenção dispensada 

pela organização, o cliente não tenha a 

necessidade, nem a curiosidade de 

experimentar uma nova possibilidade, como 

o produto ou serviço de outra organização,

mas que se satisfaça com os cuidados 

desenvolvidos pela organização que quer 

sua fidelidade.  

Naturalmente que a constância na 

inovação, oferecendo novos produtos ou 

serviços, de maneira que ele (cliente) se 

sinta prestigiado e importante, como um rei, 

no tratamento empresa/cliente, seja um 

diferencial competitivo que deve ser 

desenvolvido sistematicamente, até porque 

as necessidades de hoje certamente não 

serão as de amanhã, bem como os desejos e 

crenças também mudam, num processo sem 

fim. É preciso a atenção urgente, pois com a 

competitividade existente, o que é um 

diferencial competitivo da organização, 

amanhã pode não ser mais, anulado por 

diferenciais de outras organizações. 

Aplicar o Marketing de 

Relacionamento dependerá de um processo 

sistemático de observação, pesquisa e 

sensibilidade de cada colaborador que tenha 

contato direto com o cliente, e uma análise 

ambiental, de suas forças e fraquezas, 

transformando estas em forças, 

monitorando constantemente a 

concorrência e superando-os em todos os 

seus processos, buscando aproveitar todas 

as oportunidades e tentando anular as 

possíveis ameaças que advém dessa análise 

ambiental externa, continuando a ser a 

melhor opção para o cliente. 

A organização deve lembrar que o 

monitoramento da concorrência é 

importante, porém não se pode perder de 

vista o foco na satisfação das necessidades, 

desejos e crenças do cliente, que é a fonte de 

recursos e consequentemente a razão da 

existência da organização. 
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NEUROPLASTICIDADE E A APRENDIZAGEM 

NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

VÂNIA LÚCIA SOARES MARQUES BARCELLOS (vl.barcellos@hotmail.com) 

RESUMO: A idealização deste trabalho veio ao encontro com a prerrogativa da análise, a partir de 
uma pesquisa bibliográfica, baseada em estudos recentes sobre a neuroplasticidade, em suas 
contribuições e em seus efeitos no processo de desenvolvimento da aprendizagem na primeira 
infância. Neste artigo, vislumbrando a oportunidade de analisar o aprofundamento das questões da 
psicopedagogia em seus fundamentos, na investigação dos elementos que interferem e que fazem 
acontecer esse processo de aprendizagem num contexto social, principalmente se levarmos em 
consideração a teoria de Vygotsky sobre o desenvolvimento humano em suas relações sociais. 

PALAVRAS-CHAVES: Neuroplasticidade. Aprendizagem. Primeira Infância. Vygotsky. 
Psicopedagogia. 

RESUMEM: A partir de una búsqueda en la literatura, este trabajo se reune con la intención del análisis, 
basado en estudios recientes sobre la neuroplasticidad, sus contribuciones y sus efectos en el proceso 
de aprendizaje en la primera infancia. En este artículo, vislumbramosla oportunidad de analizar la 
profundizaciónde temas de psicopedagogia en sus fundamentos, la investigación de los elementos que 
interfieren y influencia este proceso de aprendizaje en un contexto social, sobre todo si tenemos en 
cuenta la teoría del desarrollo humano de acuerdo con Vygotsky y su relaciones sociales. 

PALABRAS CLAVES: La neuroplasticidad. El aprendizaje. La primera infancia. Vygotsky. 

Psicopedagogía.
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1. INTRODUÇÃO

A relevância deste trabalho está em 

sinalizar a importância do processo do 

despertar das potencialidades na primeira 

infância nos tempos atuais a partir dos 

estímulos no contexto social. 

Sabemos que a neurociência vem 

contribuindo significativamente para o 

entendimento da prática dos aspectos que 

favorecem o desenvolvimento das 

potencialidades onde se faz necessário o 

desejo de aprender. Para que isso ocorra, 

precisamos respeitar o comportamento 

humano, suas emoções e o contexto em que 

a criança se situa: na família, na escola e em 

todo o contexto social. 

Toda investida no desenvolvimento da 

inteligência, na primeira infância, pressupõe 

a necessidade de abordar as ideias de 

Vygotsky sobre a dimensão social no 

processo de aprendizagem. Principalmente 

em compreender em sua totalidade, com o 

auxílio dos mais recentes estudos das 

neurociências que vem refletir sobre a 

construção dos mecanismos para a 

estimulação das potencialidades da 

inteligência na primeira infância.  

Analisaremos as influências da 

neuroplasticidade no desenvolvimento da 

aprendizagem na primeira infância, 

definindo seus conceitos e sua importância 

nos tempos atuais; buscandocompreender 

esse desenvolvimento segundo a teoria de 

Vygotsky que foca o 

relacionamentointerpessoal e intrapessoal 

para se fazer acontecer a aprendizagem. 

Esse estudo está fundamentado nas 

reflexões recentes das neurociências em 

busca de um melhor entendimento sobre 

como se dá o processo da aprendizagem na 

primeira infância. 

Devemos desvendar o funcionamento 

da mente humana e suas possibilidades. 

Entendermos o tempo que temos para 

estimular o despertar da inteligência. 

Fazendo uma abordagem a respeito da 

neuroplasticidade e a aprendizagem na 

criança com o seu cérebro, o seu 

desenvolvimento e o ambiente que a cerca. 

Assim afirma Rotta (2006, p.453). 

O palpitante assunto plasticidade cerebral 

tem se constituído no maior desafio das 

neurociências nos últimos anos. [...] Mais 

tarde, Kandel chamou a atenção para o 

fato de que a plasticidade cerebral é 

dependente dos estímulos ambientais e, 

por conseguinte, das experiências vividas 

pelo indivíduo. Colocou muito bem que os 

estímulos ambientais constituem a base 

neurobiológica da individualidade do 

homem. 

E dá prosseguimento relacionando as 

interferências ambientais: 

Está claro, portanto, que as mudanças 

ambientais interferem na plasticidade 

cerebral e, consequentemente, na 

aprendizagem. Definida a aprendizagem 

como modificações do SNC, mais ou menos 

permanentes, quando o indivíduo é 

submetido a estímulos e/ou experiências 

de vida, que vão se traduzir em 

modificações cerebrais. Dessa forma fica 

bem claro que as alterações plásticas são 

as formas pelas quais se aprende. 

(ROTTA,2006, p.453). 
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E, com isso, juntamente com as 

neurociências, a Psicopedagogia, vem 

expandindo o seu campo do conhecimento 

na tentativa de auxiliar nas questões que 

interferem no desenvolvimento de 

inteligência acerca do processo de 

aprendizagem. 

E Bossa (2000, p.12) descreve sobre a 

importância da Psicopedagogia, nesse 

contexto: 

Existe atualmente uma área do 

conhecimento que se dedica 

exclusivamente ao estudo do processo de 

aprendizagem e como os diversos 

elementos envolvidos nesse processo 

podem facilitar ou prejudicar o deu 

desenvolvimento. Essa área é conhecida 

como Psicopedagogia e busca na 

Psicologia, na Psicanálise, na 

Psicolinguística, na Pedagogia, na 

Neurologia e outras os conhecimentos 

necessários para a compreensão do 

processo de aprendizagem. 

Utilizaremos também, as 

contribuições de Vygotsky, refletindo sobre 

a necessidade de fazer amadurecer o 

desenvolvimento da inteligência em sua 

instigante abordagem da dimensão social 

nesse processo. 

Vygotsky dedica dois longos capítulos do 

deu livro Pensamento e Linguagem a essa 

questão, que podemos considerar como 

um tema de pesquisa que estrutura e 

concretiza várias de suas ideias mais 

teóricas, sintetizando suas principais 

concepções sobre o processo de 

desenvolvimento. (LA TAILLEet al,1992, 

p.23).

2. OBJETIVO

Refletir o trabalho do Psicopedagogo 

com auxílio das neurociências para melhor 

compreender o processo de 

desenvolvimento da aprendizagem e ainda 

mais na sua primeira infância. 

3. METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo bibliográfica, 

baseada em estudos recentes sobre a 

neuroplasticidade, em suas contribuições e 

em seus efeitos no processo de 

desenvolvimento da aprendizagem na 

primeira infância. 

4. COMO SE DÁ O PROCESSO DE
APRENDIZAGEM NO
CÉREBRO

A aprendizagem é um processo que 

acontece no Sistema Nervoso Central (SNC), 

que é uma estrutura complexa, com 

modificações e adaptações permanentes do 

sujeito e o meio em que vive de acordo com 

os estímulos recebidos. 

Quando uma informação recebida já é 

conhecida do SNC, desencadeia um processo 

de lembrança, na qual chamamos de 

memória; e quando essa informação é nova, 

gera uma mudança, aí então, podemos dizer 

que ocorreu uma aprendizagem. A 

aprendizagem ocorre com o processo 

neuromaturacional. Esse processo se dá de 

forma natural do ato de aprender nas fases 

iniciais da infância e a aprendizagem escolar 

faz parte deste contexto. 

As estruturas nervosas já têm sua 

formação desde a terceira semana de 

gestação, a atividade nervosa que predomina 
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é o reflexo. Esse reflexo, é expressado pela 

motricidade, ou ocorrendo então, desde já o 

processo de aprendizagem. 

Os estudos das neurociências vêm 

contribuindo para melhor entender as 

funções corticais superiores que envolvem o 

processo de aprendizagem. O indivíduo 

aprende de acordo com as modificações 

funcionais do SNC. Para acontecer o 

processo de aprendizagem é necessário que 

as diversas áreas corticais se interliguem. 

É imprescindível saber que aspectos 

importantes para o processo de 

aprendizagem estão ligados à relação 

familiar, escolar e à emoção. As questões 

socioeconômicas e culturais podem também 

interferir no ato de aprender ou gerar 

dificuldades no processo de aprendizagem 

independente da vontade de aprender. 

O estudo da aprendizagem avança, 

para capacitar a criança da melhor forma, no 

seu processo de aprendizagem, por isso 

quando aparece alguma dificuldade ou 

algum problema é aconselhável buscar uma 

equipe multidisciplinar. Aí se dá a 

importância do neuropediatra, psiquiatra, 

psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, 

etc. 

Rotta (2006, p.19) fala sobre essa 

importância do trabalho de uma equipe 

multidisciplinar: 

É importante ter em mente que a 

dificuldade para a aprendizagem não é 

necessariamente uma situação isolada, e 

que muitas vezes é necessário o 

diagnóstico e o tratamento de co-

morbidades, capazes de piorar o 

desempenho escolar. Por outro lado, a 

chamada co-morbidade pode ser o único 

motivo de uma criança enfrentar 

dificuldades ao estudar.  

Para entendermos melhor o processo 

de aprendizagem, precisamos entender com 

se desenvolve os eventos 

neuromaturacionais da criança enquanto 

cresce e se desenvolve. Se faz necessário 

compreender as células nervosas (os 

neurônios e as células gliais). 

Por isso a necessidade de estudar 

neurohistologia, cujo o entendimento, no 

final do séc. XIX, foi muito importante para 

a neurociência. Na época e no nível 

histológico, foram descritos dois tipos de 

células nervosas, que corresponderiam às 

duas unidades estruturais e também 

funcionais do SNC: o neurônio e o gliócito, 

também chamado de célula glial ou 

neuroglia. 

 Inicialmente, a ideia era a de que apenas o 

neurônio era a unidade morfofuncional do 

SNC, enquanto que o gliócito era tido 

meramente como uma célula de apoio. 

Poder-se-ia então imaginar que somente o 

neurônio era “capaz de aprender”. Mas 

esta não é toda a verdade. Atualmente, é 

admitido que esta não é uma afirmação 

definitiva. Sabe-se que as células gliais são 

10 a 15 vezes mais numerosas do que os 

neurônios, que podem modificar-se com a 

chegada de novas informações no SNC e 

que de certo modo, portanto, também 

participam dos mecanismos celulares do 

aprendizado. (ROTTA, 2006, p.22). 

Percebemos então, que os neurônios 

têm função quase que exclusiva do ato de 

aprender, ou seja, receber, processar, e 

enviar informações. Estima-se que seja 

aproximadamente 100 bilhões de neurônios, 
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e que cada um deles com potencial para 60 

mil sinapses (ou conexões). E que cada 

sinapse é capaz de receber até 100 mil 

impulsos por segundo. Daí, podemos 

entender a complexidade do funcionamento 

do SNC. Os neurônios são altamente 

excitáveis a cada estímulo. 

Já as células gliais fazem a orientação e 

ajuda no processo de migração neuronal, 

participando efetivamente na defesa e no 

reconhecimento de situações para si e para 

os neurônios. Também funciona como 

limitador das descargas neurais. Toda 

atividade dos neurônios e das células gliais 

no SNC é fundamental para todo ser humano 

viver em equilíbrio com o mundo externo. 

As células gliais têm como função guiar 

a migração neuronal para a formação do 

tubo neural que vai dar origem ao SNC. Elas 

ocupam espaços entre os neurônios, 

sustentam, isolam, modulam os neurônios e 

os defendem. 

Com todo avanço dos estudos sobre o 

cérebro, atualmente, entendemos que o 

cérebro é capaz de produzir novos 

neurônios e de dar respostas às 

estimulações externas, do ambiente que 

vivemos. Que todo o ato de aprender tem a 

ver com novas experiências que provocam 

constantes modificações nos neurônios, a 

essas modificações dizemos ser a 

plasticidade. 

5. PLASTICIDADE CEREBRAL
OU NEUROPLASTICIDADE

Plasticidade cerebral é uma 

propriedade do SNC que permite o 

desenvolvimento de alterações estruturais 

de organização e funcionamento. 

A plasticidade cerebral ocorre durante 

todo o processo de aprendizagem ao longo 

de nossas vidas. 

O nosso cérebro vai se desenvolvendo 

por toda a vida, de acordo com o 

desenvolvimento constante dos neurônios. A 

cada estímulo, o cérebro se reorganiza, 

expandindo as conexões neurais, se 

modificando, fixando novas memórias, 

processando a aprendizagem. 

A cada dia surgem novas informações 

sobre a neurociência. 

Nos últimos anos, a Neurociência 

descobriu que o cérebro humano muda 

durante a vida, e essa mudança é benéfica. 

Experiências revelam que situações 

desafiadoras e ambientes “complexos”, 

agradáveis e divertidos fornecem 

capacidade extra de que o cérebro precisa 

para reconfigurar-se. Essa plasticidade 

dispara um mecanismo pelo qual o 

cérebro se remodela para aprender a 

sentir-se melhor, ou pode ser induzido a se 

autorreparar quando estimulado. 

(RELVAS, 2010, p.33). 

Com a neurociência, aprendemos que 

a Neuroplasticidade em sua base 

fundamental, a aprendizagem ocorre 

ilimitadamente podendo se renovar e se 

manter ágil durante toda vida de acordo com 

o estímulo recebido e o exercício mental

diário. 

No processo de aprendizagem a 

plasticidade é muito importante, pois se dá 

pelo surgimento de novas memórias, 
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ampliando as redes neurais, armazenando 

novas memórias. 

A aprendizagem é uma modificação 

biológica na comunicação entre os 

neurônios, formando uma rede de 

interligações que podem ser evocadas e 

retomadas com relativa facilidade e 

rapidez. Todas as áreas cerebrais estão 

envolvidas no processo de aprendizagem, 

inclusive a emoção[...] (RELVAS, 2010, 

p.35) 

Podemos observar a relação entre a 

aprendizagem, a emoção e a estimulação. 

A aprendizagem resulta no crescimento ou 

nas alterações das células quando o axônio 

de uma célula recebe um potencial de 

longa duração com estímulos fortes, estes 

vão sendo repassados de uma célula para 

outra. E existe uma organização 

bioquímica envolvida... 

 Todo esse processo pode durar horas ou 

dias e interfere nos processos de memória 

e aprendizagem.  (RELVAS, 2010, p.35 e 

36). 

Toda aprendizagem leva a uma 

modificação do comportamento humano, de 

acordo com as experiências e os novos 

conhecimentos adquiridos no contexto 

social e a memória é quem retém este 

conhecimento. 

Na primeira infância, como o sistema 

nervoso está em pleno desenvolvimento, a 

plasticidade é maior do que no adulto. Por 

isso, é muito importante a estimulação nesta 

fase. Os neurônios estão ativos aguardando 

informações. 

Ao nascermos há um 

desencadeamento de diversos processos no 

desenvolvimento do nosso cérebro, levando-

se em conta que já possuímos quase todos os 

neurônios que necessitamos para a vida toda. 

Daí a importância da estimulação na 

primeira infância, e que se estende até a 

adolescência, com o propósito de estimular e 

fortalecer as conexões neurais e a memória. 

Dizemos então que a memória é a base 

da aprendizagem e que através das vivências, 

experiências e convívio social. 

Desenvolvemos a memória de experiências 

já vividas, armazenando as novas e 

concretizando novas aprendizagens. 

Observamos então que a memória tem 

função importante no cérebro, nos 

permitindo acertar, errar, corrigir os erros, 

possibilitando a abstração, a capacidade de 

planejamento, de atenção e de criação. 

Nas primeiras fases do 

desenvolvimento se relaciona ao 

estabelecimento das bases de regulação: 

atenção e percepção, integração e 

processamento de informações e 

organização da memória. Daí a necessidade 

da regularidade, da rotina e dos cuidados 

com a criança; para a formação da memória 

e da representação básica para o 

desenvolvimento da função simbólica da 

inteligência e do pensamento abstrato. 

Na primeira infância também se 

desenvolve a capacidade de comunicar-se, 

da imitação e da linguagem. E para que tudo 

isso se processe, é fundamental o convívio 

social e suas relações afetivas. 
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6. VYGOTSKY E A
IMPORTÂNCIA DA
AFETIVIDADE NO PROCESSO
DE DESENVOLVIMENTO DA
APRENDIZAGEMDESDE A
PRIMEIRA INFÂNCIA

Estamos estudando sobre o 

desenvolvimento do cérebro e os elementos 

que fazem acontecer o processo da 

aprendizagem, É fundamental conhecer 

também a influência da afetividade no 

contexto da construção da aprendizagem, 

principalmente na primeira infância, para o 

fortalecimento e a estimulação da memória e 

as conexões dos neurônios. Estudos 

mostram como as emoções interferem e 

potencializam o processo de aprendizagem. 

Vygotsky é um dos teóricos que analisam as 

influências do contexto social que contribui 

para o processo de desenvolvimento da 

inteligência desde as fases iniciais da criança. 

Sampaio (2011, p. 268) relata em seu 

livro, assim: 

Com isso busco mostrar a dimensão 

afetiva do ser humano, suas influências e 

sua importância no desenvolvimento e na 

aprendizagem e, também, a problemática 

referente à falta de valorização da 

afetividade na sua integração com o 

domínio cognitivo, na prática pedagógica, 

instrumentos importantes no processo de 

ensino e aprendizagem. O aspecto afetivo 

é um dos fatores que está relacionado às 

dificuldades de aprendizagem que advém 

de consequências emocionais, 

dificultando o desempenho dos alunos nas 

atividades. Essa dificuldade gera mais e 

mais consequências na parte emocional da 

criança, resultando em uma reflexão da 

incapacidade produzida pela própria 

criança. 

E Vygotsky, em sua teoria afirma que a 

aprendizagem só ocorre com a interação 

social. A afetividade e a cognição caminham 

juntas. 

É preciso que haja a estimulação 

afetiva para acontecer a memorização. 

As reações emocionais exercem uma 

influência essencial e absoluta em todas as 

formas do nosso comportamento e em 

todos os momentos do processo educativo. 

Se quisermos que os alunos recordem 

melhor ou exercitem mais seu 

pensamento, devemos fazer com que essas 

atividades sejam emocionalmente 

estimuladas. A experiência e a pesquisa 

têm demonstrado que um fato 

impregnado de emoção é recordado de 

forma mais sólida, firme e prolongada que 

um feito indiferente. (VYGOTSKY, 2003, 

p.121).

Isso reforça a ideia de que a criança 

assimila melhor, reativa a memória e 

aprende com mais facilidade. Toda a 

aprendizagem precisa emocionalmente de 

estímulos. 

Vygotsky se preocupou em investigar 

a aquisição, a organização e o uso do 

conhecimento. O afeto e a inteligência se 

desenvolvem a medida que se concretiza nas 

suas relações sociais. 

Para Vygotsky, a afetividade e a 

inteligência seguem o seu desenvolvimento 

paralelamente. Por isso, os déficits na 

aprendizagem ocorrem quando problemas 

emocionais abalam o desenvolvimento do 



 REVISTA CIENTÍFICA DO INSTITUTO IDEIA – ISSN 2525-5975 / RJ / Nº 02: OUTUBRO - MARÇO 2015 

INSTITUTO IDEIA | Mestrados e Doutorados no Mercosul - www.ideiaeduc.com.br 
182 

ARTIGO 

processo de aprendizagem, prejudicando as 

conexões dos neurônios e sua plasticidade. 

O desenvolvimento humano é 

resultado da relação da criança com o seu 

ambiente e de aspectos internos mediados 

com a emoção. 

Para Vygotsky, a criança constitui o 

sujeito no processo de internalização 

fundamentado nas ações, nas interações 

sociais e na linguagem. 

7. A PSICOPEDAGOGIA, A
APRENDIZAGEM E
ANEUROPSICOPEDAGOGIA

Em nosso contexto social hoje, exige-

se mais e mais das crianças em seu contexto 

e no desenvolvimento da escola 

competitivamente, que por sua vez, não dá 

conta das questões emocionais advindas do 

contexto familiar. O que motiva os familiares 

na busca de diferentes especialistas para 

avaliarem, verificarem e solucionarem as 

necessidades para um bom desempenho no 

processo de desenvolvimento da 

aprendizagem. 

O psicopedagogo busca avaliar o 

desempenho do processo de aprendizagem 

ou os fatores que bloqueiam esse processo 

de desenvolvimento ou que impedem de 

construir a sua inteligência.  

De acordo com Vygotsky, vimos que 

toda a aprendizagem ocorre 

interrelacionada com a emoção e também 

sabemos que todo o processo de 

desenvolvimento da aprendizagem inicia a 

partir do nascimento e principalmente na 

primeira infância onde ela deve ser mais 

estimulada. Devemos então ter olhos clínicos 

e atentos para desvendar de onde surge o 

bloqueio ou o que o impede de desenvolver 

esse processo de aprendizagem. 

Os problemas de aprendizagem 

sempre existiram e o nosso contexto social 

atual propicia mais dificuldades e mais 

competições, deixando os pais mais 

preocupados com o desenvolvimento futuro 

dos seus filhos. Preocupação essa voltada 

para as questões do contexto escolar e 

abstraindo as questões emocionais que 

surgem no ambiente familiar. 

Com isso, a psicopedagogia vem 

ganhando espaço e buscando cada vez mais 

conhecimento acerca da neurociência afim 

de contribuir para a formação do 

entendimento mais amplo sobre o processo 

de desenvolvimento da aprendizagem. 

A psicopedagogia quando busca a 

neurociência, se torna elemento importante 

(neuropsicopedagogos) para entender, 

analisar, desenvolver e estimular novas 

plasticidades no cérebro de uma criança 

sedente de aprender, de se desenvolver 

cognitivamente e cheia de emoções. 

Sabemos que cada criança é única e 

por isso se faz necessário compreender o seu 

funcionamento, suas dificuldades, seus 

bloqueios e suas limitações para investir em 

novas formas de estimular esse cérebro para 

processar, assimilar, absorver, memorizar e 

potencializar novas aprendizagens. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A neurociência é uma ciência moderna 

que vem nos ajudar nos estudos e pesquisas, 

para os educadores, os pedagogos, os 

psicopedagogos e os neuropsicopedagogos 
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que se interessam pelo desenvolvimento do 

processo de aprendizagem, na capacidade de 

selecionar e armazenar informações e no 

processamento da memória. 

Os estudos das neurociências 

demonstram que é necessário praticar 

atividades, exercícios cerebrais que façam 

com que, principalmente na primeira 

infância, focalizem o que estão fazendo, 

estimulando atenção e a concentração. As 

atividades físicas também alteram o 

funcionamento das células do cérebro, 

favorecendo as conexões entre os neurônios, 

aumentando a plasticidade, a memória, o 

raciocínio e a emoção. 

Diante de tudo isso, percebemos que 

não só na primeira infância, mas durante 

toda nossa vida, mesmo na idade adulta, 

devemos estar sempre ativando e 

processando aprendizagens, dando-nos a 

oportunidade de criar novas memórias e 

ampliando as redes neurais; dando vida aos 

nossos neurônios. 

O ato de aprender envolve a 

inteligência, o desejo, as necessidades e a 

emoção. Os estímulos ambientais formam a 

base neurobiológica para o processo da 

neuroplasticidade. Está claro que qualquer 

mudança no contexto emocional interfere na 

plasticidade cerebral e consequentemente 

no processo de desenvolvimento da 

aprendizagem. 

A aprendizagem é um processo de 

modificação constante no Sistema Nervoso 

Central. A cada estímulo recebido em seu 

contexto social: seja familiar, escolar ou 

qualquer experiência vivida, propicia as 

modificações cerebrais, ou seja, a 

neuroplasticidade que se traduz em formas 

pelas quais se processa a aprendizagem. 

Quanto mais estímulos recebidos, 

principalmente na primeira infância, onde os 

neurônios estão ativos na sua totalidade e 

mais se expressa a plasticidade cerebral. 

Os estudos da teoria de Vygotsky vêm 

reforçar a concepção do desenvolvimento do 

pensamento que parte do social para o 

individual. O desenvolvimento da 

inteligência da criança depende do seu 

domínio dos meios sociais do pensamento e 

da linguagem, por isso essa estimulação deve 

acontecer desde cedo, na sua primeira 

infância. 

“O pensamento propriamente dito é 

gerado pela motivação, isto é, por nossos 

desejos e necessidades, nossos interesses e 

emoções” (VYGOTSKY, 2008, p.187). 

A Psicopedagogia e a 

Neuropsicopedagogia vêm ganhando espaço 

em nosso contexto social a medida que 

estuda, pesquisa e se insere nesse contexto, 

num processo da busca e auxílio da 

investigação, na intervenção, na prevenção e 

na recondução dos que apresentam 

dificuldades no processo de 

desenvolvimento da aprendizagem, 

devolvendo e estimulando às crianças um 

novo prazer para novas aprendizagens. 

Como vimos, nos estudos da 

Neuroplasticidade, para o desenvolvimento 

da inteligência não existe limites. Devemos 

sempre buscar estímulos que envolvam o 

campo afetivo, que nos levam 

prazerosamente ao processamento da 

memória e de novas aprendizagens. 
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Por isso caminhamos, acompanhando 

os avanços das ciências que continuam 

especulando a respeito de melhor 

entendermos as realizações do complexo 

mundo do cérebro. 
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PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL 

EM MODELOS DIGITAIS 

Na edição de agosto de 2016 da Scientific American, o editor Edimilson Cardial assina um texto 
intitulado “Não deixe a Historia morrer”, ele exalta a necessidade de proteger o patrimônio 
histórico adquirido em nossos dois mil anos de vida.Ele diz: antes que as guerras e o 
tempodestruam nosso patrimônio cultural, precisamos salvá-Io em bibliotecasdigitais 3D. 

A Unesco chama de Sítios de Patrimônio Mundial, espalhados por mais de 163 países e entre eles 
estão desde o Parque Nacional Virunga, na República Democrática do Congo, até a antiga cidade 
de Palmira, na Síria, e o Monte Rushmore, nos EUA. 

A cada dia, perde-se um pouco desse patrimônio. Guerras, mudanças climáticas e poluição deixam 
sua marca, assim como ovento e a chuva.Já se foram os Budas de Bamiyan (dinamitadospelo 
Talibã em 2001), no Afeganistão, e monumentos de Palmira (parcialmente destruída pelo Estado 
islâmico em 2015).  

A UNESCO tem investido US$ 4 milhões por ano e não está sendo suficiente. E por isso está com 
um projeto de utilizar tecnologias digitais de conservação, que permitem preserva-los 
virtualmente, por meio de escaneamento, modelagem 3D e armazenamento. São projetos que 
podem ser realizados por meio de parcerias entregovernos, universidades, empresas e entidades 
sem fins lucrativos. 

Para fazer um modelo em 3D, um escaner a laser executa, uma varredura de luz de um objeto e 
coleta a resultante nuvemde pontos topológica. Para reproduzir cada pormenor, o aparelho capta 
imagens sobrepostas de todos os ângulos possíveis.Um computador então costura uma grande 
imagem de superfície e traça linhas de um ponto a outro para criar um modelo emmoldura de 
arame. Câmeras digitais de alta resolução adicionam cor e textura. Quando totalmente montados, 
os modelospodem ser vistos, impressos ou manipulados. 

Uma vez montados os modelos, eles podem ser reproduzidos em qualquer lugar, servem de 
espelho para restaurações até mesmo construções e reconstruções. 

É muito interessante o artigo e mostra uma nova maneira de preservar o nosso patrimônio. 

Ricardo De Bonis, PhD, MBA, DDS. 

Coordenador do Instituto IDEIA
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RESULTADO DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Conseguir o objetivo de bem relatar os resultados de uma investigação é uma questão de prática 
e obediência a alguns princípios de comunicação científica. O resultado da pesquisa deve 
retornar ao objetivo e ao problema, confirmando ou não a(s) hipótese(s).  

Segue algumas dicas: 

1. Apresentar os resultados em sequência lógica no texto e nas ilustrações.

Ilustrações compreendem tabelas e figuras. Ilustrações têm a propriedade de resumir 
importantes informações que, de outra forma, seriam difíceis de redigir e enfadonhas de ler. Se 
bem compostas, concorrem para simplificar o texto que, de outra maneira, conteria excesso de 
números e de explicações. Tabelas e figuras têm especificidades. As tabelas são utilizadas quando 
se necessita apresentar dados precisos, grande quantidade de valores numéricos e informações 
muito complexas para serem descritas no texto ou mostradas em figuras. As figuras são mais bem 
empregadas para mostrar cenários, fluxos, tendências ou relação entre eventos. 

2. Enfatizar somente informações importantes e não repetir no texto o que consta nas
ilustrações.

Menciona-se brevemente o que foi encontrado na pesquisa sem emitir opinião ou comparação 
com outros estudos. A parte interpretativa dos achados estará confinada à discussão, a parte final 
da estrutura do artigo. Como a função da seção de resultados é conter os achados da investigação, 
é conveniente o autor facilitar seu entendimento pela elaboração de um texto coerente, no qual 
guie o leitor para os pontos principais das ilustrações. Um texto de boa qualidade não contém 
duplicação de resultados em ilustrações e no texto. Duplicações mais entendiam o leitor do que o 
esclarecem. 

3. Indicar a significância estatística dos resultados.

Os principais achados são expostos acompanhados do respectivo tratamento estatístico, se dele 
houver necessidade. Esse procedimento é comumente necessário, visto a variabilidade inerente 
aos resultados de pesquisas. Desvios-padrão, intervalos de confiança, testes estatísticos e valores 
“p” serão alguns termos que aparecem nessa parte do artigo para esclarecer a variabilidade das 
estimativas ou levar em conta o papel do acaso nos resultados. 

Em conclusão, o leitor espera encontrar na seção de resultados somente as informações 
relevantes que o autor reuniu em sua pesquisa. O texto será o mais simples, objetivo, claro, 
conciso, ordenado e rigoroso possível, seguindo-se as regras de comunicação científica 
habitualmente aceitas. Para aproximar-se desse ideal, pode-se tentar o caminho trilhado por 
autores experientes: revisar, revisar e revisar. 
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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;

 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;
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Exemplo de apresentação dos autores: 

Autor (s): Ricardo De Bonis1, Ronaldo Carvalho2 (outros autores) 

1- Doutor em administração pela Universidade Americana – PY, Cirurgião-Dentista, 

Professor da Disciplina de Saúde e Bioética da Universidade Columbia Del Paraguay. 

2- Doutor em administração pela Universidade Americana – PY, Administrador de 

Empresas, Professor da Disciplina de Tecnologia da Informação da Universidade 

Estadual de Goiás – BR. 

ENCAMINHAMENTO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ser enviados para o endereço: revistaideario@ideiaeduc.com.br 
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Docentes e demais simpatizantes do Programa 

Mercosul de Pós-Graduação.

www.abposmercosul.com.br

E-mail: secretaria@abposmercosul.com.br

Tel.: 55 (21) 3173.9334

CEP: 20.270-971

Seja um

associado

e abrace a

nossa causa.
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