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EDITORIAL 

 
Em nosso primeiro número, apresentamos alguns artigos originais, que nos foram 
encaminhados, pelos docentes e discentes da Faculdade São Geraldo – MULTIVIX 
CARIACICA 
 
Nossa proposta é de um periódico semestral, com a divulgação de artigos, projetos, 
pesquisas e relatos de experiência diversos, etc. 
 
Estamos abertos para contribuições diversas, críticas, que muito nos ajudarão na 
melhoria do trabalho acadêmico. Que tenhamos todos uma boa leitura. 
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SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL: DESAFIOS DO PEDAGOGO NO 
ÂMBITO ESCOLAR PÚBLICO1 

 
Gilmara Costa da Cunha 2 
Prof. Me. Omar Carrasco3 

 
RESUMO 
 
O presente artigo apresenta como objetivo discutir e refletir a inserção da síndrome da 
alienação parental (SAP) no âmbito escolar. O tema aborda autores como Richard Gardner e 
Ullmann, as leis sobre a alienação parental, código civil, constituição federal e o código de 
ética do profissional pedagogo. Como metodologia de pesquisa, abordamos uma revisão 
bibliográfica e tratamento qualitativo dos principais assuntos da síndrome da alienação 
parental, tais como os transtornos causados as crianças vítimas de SAP, como afeta a sua 
aprendizagem e como a escola e o pedagogo devem agir nesses casos. A síndrome da 
alienação parental também afeta o alienador e o alienado, a família e amigos. É uma síndrome 
que não é nova, mas a discussão vem se tornando maior à medida que o tempo passa e 
novas famílias vem se formando e se desfazendo. A síndrome da alienação parental está 
presente em muitos casos de separações e guarda compartilhada, entretanto, a vítima e o 
alienador não percebem a SAP, apenas o alienado que quando percebe o afastamento do 
filho acaba acionando a justiça afim de garantir a sua participação no crescimento e 
desenvolvimento da criança.  Nas considerações final, chegamos a refletir a necessidade de 
inserir no processo de ensino aprendizagem a discussão da SAP nas escolas, principalmente 
do ensino básico público.   
 
Palavras-chave: alienação parental; síndrome; pedagogo; inclusão; reflexão. 
 
ABSTRACT  
 
The present article has as main discuss and reflect the insertion of the parental alienation 
syndrome (PAS) within the scholar context. The theme discusses authors such as Richard 
Gardner and Ullmann, laws about parental alienation, the civil code, the federal constitution 
and the pedagogue professionals code of ethics. As research method, literature review and 
qualitative treatment of the main issues referring to the parental alienation syndrome, such as 
disruptions caused to child victims of PAS, how it affects their learning and how the school and 
the pedagogue should act in such cases, were approached. The parental alienation syndrome 
also affects the alienator, the alienated and their friends and family. It is not a new syndrome, 
but the discussions towards it have become increasingly evident as time passes and new 
families are raised and tore apart. The parental alienation syndrome is present in most cases 
of divorce and joint custody, however, the victim and the alienator do not notice the PAS 
presence, only does the alienated, who goes to the court when perceiving distance from the 
child in order to ensure his/her participation in the child´s raising and development. In the 
closing remarks, we have concluded that it is necessary to incorporate discussions related to 
PAS within schools, mainly public primary and secondary schools.  
 
Key-words: Parental alienation; syndrome; pedagogue; inclusion; reflexion. 

 

 
1 Trabalho de Conclusão de Curso apresentado junto ao Curso de Pedagogia, da Faculdade de 
Educação, da Faculdade Multivix Cariacica- ES, como parte dos requisitos para obtenção da 
Graduação na área de Pedagogia.  
2 Aluna do curso de pedagogia da Faculdade Multivix Cariacica- ES, e-mail 

<gilcostacunha@hotmail.com > 
3 Professor orientador da Faculdade Multivix Cariacica – ES < omardcarrasco@gmail.com > 

 

mailto:omardcarrasco@gmail.com
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1 INTRODUÇÃO 
 
A presente pesquisa aborda a Síndrome da Alienação Parental (SAP) que encontra-se 
presente na vida de muitas crianças e as vezes não é reconhecida como tal- seja por falta de 
informação, atendimento ou negligência por parte dos envolvidos. O que aparenta ser algo 
indiferente para alguns pode influenciar negativamente na vida da criança, podendo gerar 
consequências inimagináveis.  
 
A instituição escola está presente no cotidiano da criança de forma que se torna uma espécie 
de segunda família e por isso lhe é lançado a responsabilidade de encontrar e entender 
motivos e causas que estão relacionadas ao fracasso escolar, entretanto, quando a Síndrome 
da Alienação Parental está envolvida nesse contexto e a criança é estudante de uma escola 
pública ela acaba passando por uma negligencia de atendimento já que normalmente não 
existe um psicólogo e o pedagogo se torna responsável por tal, porém é possível notar que 
muitos não possuem conhecimento sobre a síndrome e não sabem como agir em tais 
circunstâncias.    
 
Por isso, nesse artigo aborda-se o que é a SAP, quais são as consequências que pode trazer 
para a vida da criança – tanto pessoal quanto estudantil – e principalmente como o profissional 
pedagogo deve agir, respeitando o código de ética da sua classe e também a vida da criança.  
 
Neste sentido, a pesquisa tem como principal objetivo a inclusão da criança que apresenta a 
síndrome de alienação parental no contexto escolar e além disso discute-se a papel e os 
desafios do pedagogo nessa nova realidade de educação especial. Neste artigo, utilizou a 
estratégia metodológica de abordagem bibliográfica e qualitativa. 
 
A pesquisa bibliográfica nos oferece um panorama epistemológico da alienação parental e 
sua implicação na prática pedagógica. Também se discute de forma qualitativa as principais 
concepções da criança com essa síndrome.  
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 
A Síndrome da Alienação foi definida na década 1980 pelo psiquiatra norte-americano 
Gardner (1985) como: 

 
[...] um distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no contexto 
de disputas de custodia de crianças. Sua manifestação preliminar é a 
campanha denegritória contra um dos genitores, uma campanha feita pela 
própria criança e que não tenha nenhuma justificação. Resulta da 
combinação das instruções de um genitor (o que faz a “lavagem cerebral, 
programação, doutrinação”) e contribuições da própria criança para caluniar 
o genitor-alvo. Quando o abuso e/ou a negligência parentais verdadeiros 
estão presentes, a animosidade da criança pode ser justificada, e assim a 
explicação de Síndrome de Alienação Parental para a hostilidade da criança 
não é aplicável. (GARDNER, 1985, p. 02)  

 
Claramente, a criança que é vítima da SAP passa por muitos problemas, inclusive o de abuso 
emocional já que essa ação pode enfraquecer a ligação psicológica entre o genitor e a criança.  
 
No Brasil foi criada a lei que trata sobre a SAP em 2010 (lei n°12.318, de 26 de agosto de 
2010). Em 2013 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou a prevalência 
das mulheres como responsáveis pelos filhos menores (86,3%) e a guarda compartilhada 
ainda como uma situação pouco observada, porém crescente (em 2012 eram cerca de 6,0% 
e em 2013 6,8%). Levando em consideração o índice a respeito da prevalência das mulheres 
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como responsáveis pelos filhos menores de idade, pode-se supor que em caso da síndrome 
da alienação parental, quando a criança em questão está presente na guarda compartilhada, 
a maioria das vezes a mãe é a alienadora.  

 
2.2 CONCEPÇÕES DA ALIENAÇÃO PARENTAL 
 
Vários autores já dissertaram sobre a alienação parental, porém mesmo com toda essa 
crescente abordagem a Síndrome da Alienação Parental ainda não é considerada como tal 
por alguns pais e até mesmo profissionais da educação. Richard Gardner (1985) relaciona a 
SAP como uma síndrome que acontece na infância e exclusivamente em caso de disputa de 
guarda, a qual começa com a campanha denegritória feita pela criança a partir de influencias 
do genitor alienador contra o ex-cônjuge.  
 
Esse aumento da Síndrome da Alienação Parental pode ser julgado de forma moral e 
religiosa. O aumento de separações, assim como o de casamentos, é crescente, com isso 
formam-se muitas famílias e se desfazem várias delas. Podemos entender esse fenômeno 
como o fato de anos atrás o casamento ser visto como indissolúvel, inseparável, eterno e 
duradouro, o que mudou com o tempo. A relação dos pais com os filhos também se tornou 
muito mais protetora, o que pode resultar - em caso de separação- a alienação parental. Essa 
alienação não está estreita entre o alienador e a criança, mas também pode ir além. De acordo 
com Ullmann (2015) esse comportamento não se restringe ao âmbito familiar, pois utilizar-se 
do círculo extenso da família e dos amigos é comportamento comum do alienador para trazer 
aliados que confirmem e apoiem sua forma de agir (2015), e o que pode chegar também no 
âmbito escolar e pode ser observado através da forma de agir do alienador e principalmente 
da criança.  

 
2.3 DIAGNOSTICOS OBSERVÁVEIS AS CRIANÇAS E ALIENADORES DA SAP 

 
 
É possível que o pedagogo observe por meio do comportamento da criança e do genitor 
alienador se a Síndrome da Alienação Parental esteja de fato presente na vida da criança. De 
uma certa forma o alienador vai também trazer essa relação alienadora para a escola, já que 
nesse caso vai acontecer a proibição do acesso a criança no período escolar e também relatos 
negativos a respeito dogenitor alienado.  
 
Existem vários transtornos que podem ser observados nos pais alienadores com o auxílio do 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statiscal Manual – 
DSM –  V):  
 
Temos por exemplo o Transtorno da personalidade paranoide (301.0): nesse caso, o alienador 
pode desconfiar e suspeitar dos outros, suspeitando mesmo sem embasamento de estar 
sendo explorado, enganado ou maltratados por outros, possui dificuldades em confiar nos 
outros por medo de que suas informações sejam usadas contra si e guarda rancores de forma 
persistente, não perdoando insultos, injúrias ou desprezo, sempre suspeitando dos outros e 
de suas atitudes.    
 
Outra característica é o Transtorno de personalidade borderline- TPB (301.83): suas relações 
interpessoais, de autoimagem e dos afetos são instáveis ou intensos, podendo surgir no início 
da vida adulta, podendo incluir esforços desesperados para evitar abandono real ou 
imaginado, impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas (gastos, 
sexo, compulsão alimentar, etc.), comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou 
comportamento auto-mutilante, instabilidade de humor, sentimentos crônico de vazio, raiva 
intensa e inapropriada ou dificuldade em encontrá-la. 
 
Temos por fim o Transtorno da personalidade narcisista (301.81): padrão difuso de 
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grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia, acredita ser especial e único e 
que pode ser somente compreendido por, ou associado a outras pessoas (ou instituições) 
especiais ou com condição elevada, apresenta um sentimento de possuir direitos, é 
explorador em relações interpessoais e reluta em conhecer ou identificar-se com os 
sentimentos e necessidades alheias.  
 
As crianças vítimas da SAP podem ser observadas com os seguintes diagnósticos: 
 
O Transtorno de ansiedade de separação (309.21): ansiedade ou medo impróprios e 
excessivos em relação a separação daqueles com quem o indivíduo tem apego, sofrimento 
excessivo, preocupação persistente e excessiva acerca da possível perda ou perigos 
envolvendo figuras importantes de apego, repetidas queijas de sintomas somáticos.  
 
E outros transtornos como de ajustamento: 309.0; Com humor deprimido 309.24; Transtornos 
de adaptação; 309.28- Combinado com misto de ansiedade e depressão; 309.03- Com 
perturbação de conduta; 309.04- Com perturbação mistas das emoções e da conduta. 
 
Ainda de acordo com Gardner (1985), existe um conjunto de sintomas que podem aparecer 
na criança de forma moderada ou até mesmo severa no caso de SAP, portanto relacionamos 
uma lista sobre a síndrome em evidência: Uma campanha denegritória contra o genitor 
alienado; Racionalizações fracas, absurdas ou frívolas para depreciação; Falta de 
ambivalência; O fenômeno do “pensador independente”; Apoio automático ao genitor 
alienador no conflito parental; Ausência de culpa sobre a crueldade e/ou a exploração contra 
o genitor alienado; A presença de encenações “encomendadas” e propagação da 
animosidade aos amigos e/ou à família extensa do genitor alienado. 
 
Por outro lado, Darnall (2008) vai além e afirma que os efeitos da SAP na criança vão 
reverberar como dano ou abuso psicológico e até emocional, e na questão escolar para Souza 
(2007) a SAP resultará na criança revolta sem sentido contra as aulas, autoritarismo e atos 
de humilhação, sendo agressiva e aprendendo poucos conteúdos pedagógicos. 
 
Assim sendo, o pedagogo precisa ter cautela no momento de analisar se a criança é de fato 
vítima da Síndrome da Alienação Parental já que de acordo com Almeida (apud ANDRADE e 
MONTE, 2016, p.04) é comum em caso de separação a criança ter uma queda no rendimento 
escolar e dificuldades de se relacionar com outros, o que pode confundir esse evento com a 
SAP.  

 
2.4 DIREITOS FUNDAMENTAIS E PRINCIPALMENTE EDUCACIONAIS GARANTIDOS 
POR LEI AS CRIANÇAS  

 
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos no seu primeiro artigo abordará que “todos os 
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”, podemos 
entender após esse primeiro artigo que o pai alienador nega um direito a criança e ao genitor 
alienado já que, através de suas atitudes e manipulações ele feri o direito de ter direito, de ter 
acesso ao outro genitor bloqueando um contato sentimental e interferindo no direito de 
responsabilidade também dado ao outro- e principalmente ao direito de ter uma família. Na lei 
sobre a alienação parental (Lei N° 12.318 de 26 de agosto de 2010) em seu terceiro artigo 
deixa claro que: 

 
Art. 3. A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da 
criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a 
realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar, constitui 
abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos 
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deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou de 
guarda. 

 
Logo, podemos notar que as principais vítimas da SAP são as crianças e isso pode gerar 
grandes consequências para o resto da sua vida. Para Silva (2012) com a alienação as 
crianças aprendem a: 1. Mentir compulsivamente; 2. Manipular as pessoas e as situações; 3. 
Manipular as informações conforme as conveniências do (a) alienador (a), que as crianças 
incorporam como as suas (“falso self”); 4. Exprimir emoções falsas; 5. Acusar levianamente 
os outros (um professor ou um chefe que a repreende por má qualidade da tarefa, pode ser 
acusado de assédio moral ou até assédio sexual); 6. Não lidar adequadamente com as 
diferenças e as frustações- intolerância; 7. Mudar seus sentimentos em relação ao pai/mãe-
alvo: de ambivalência amor-ódio à aversão total; 8. Ter dificuldades de identificação social e 
sexual com pessoas do mesmo sexo do pai/mãe-alvo; 9. Exprimir reações psicossomáticas 
semelhantes às de uma criança verdadeiramente abusada.  
 
Por outro lado, percebe-se que essas crianças são as maiores vítimas e que isso pode alterar 
toda a perspectiva de futuro. A ausência de um genitor devido a uma falha de comportamento 
de outro traz consequências inimagináveis e é por isso que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente em seu artigo 19 diz que “toda criança ou adolescente tem direito a ser criando 
e educado no seio da sua família [...]” e na família está incluído ambos genitores e mesmo no 
caso de separação a criança ainda tem direito de ter contato com o outro genitor (por exemplo 
na guarda compartilhada).  
 
Na Constituição Federal, em seu artigo 215, aborda-se que: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.  

 
Uma criança vítima da SAP possui uma queda no rendimento escolar, não consegue ter a 
devida atenção e isso acaba resultando em uma decadência escolar, ou seja, o genitor 
alienador estará lhe tirando novamente mais um direito, pois essa criança não se 
desenvolverá como o esperado e muito menos se preparar para o seu futuro.  Ainda no 
ECRIAD, o artigo 70 traz que “é que dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou 
violação dos direitos da criança e do adolescente”, e nesse momento podemos abordar outro 
fato. O genitor alienador também fará o possível para alienar outros que cercam ele e a criança 
pois em caso de jurisdição ele terá pessoas capazes de testemunhar em seu favor e 
compartilhar seu falso testemunho.   

 
2.5 A ESCOLA E A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 
A escola é como uma segunda família: é nela que confiamos nossa educação e nosso futuro. 
É nela que encontramos professores a qual podemos confiar de tal forma que se tornam 
indispensáveis para a nossa formação e vida. Freire (1996) em sua obra “Pedagogia da 
Autonomia” se refere a escola como um espaço de aprendizagem significativa e a relação 
entre professor e aluno acontece por meio do diálogo e respeito mútuo e a escola deve sempre 
contribuir para que seu espaço seja sempre de aprendizado, contribuindo sempre para a 
criatividade, curiosidade, estímulos, descobertas e raciocínio lógico. Logo, a escola é um 
espaço fundamental para a formação do ser humano. 
 
E é por todas essas questões que a escola se envolve no caso da criança vítima da SAP pois 
o genitor alienador pode tentar usá-la ao seu favor. No artigo segundo da lei sobre a alienação 
parental esclarece o que é a alienação parental, por quem e de que formas são praticadas e 
no seu parágrafo único- inciso V- diz que: 



12 

 

__________________________________________________________________________________ 
  Rev. COSMO ACADÊMICO (ISSN 2595-0304), vol. 3, nº 1 – Janeiro a Julho, ano 2018 

 
Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos 
atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados 
diretamente ou com auxílio de terceiros: [...] V- omitir deliberadamente a 
genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, 
inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. 

 
Ou seja, a escola não pode ser conivente com o alienador já que a prática de ocultação de 
informações da criança ao outro cônjuge comete uma violação ao Código Civil (artigo 1.589; 
Lei 10.406/02) que diz que “o pai ou mãe, em cuja guarda não estejam para os filhos, poderá 
visita-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado 
pelo juiz, bem coo fiscalizar sua manutenção e escola”. Logo, um genitor que oculta tais 
informações e a escola que convém com isso estão cometendo um crime, tanto de acordo com 
a lei tanto para a criança e o genitor alienado, já que ambos possuem direito de ter acesso a 
vida em geral do outro. Com essa conduta, a escola agrava a situação da SAP pois o alienador 
a usará ela de acordo com a sua conveniência. Saber informações sobre o rendimento escolar 
da criança, seu desenvolvimento social e cognitivo, eventos oferecidos pela a escola, proposta 
pedagógica, reuniões, faltas e atrasos entre outros estão incluídos no direito do outro genitor 
sobre a criança. Andrade (2016) destaca que existe a importância da: 

 
[...] escola investigar as mudanças comportamentais dos alunos, se elas são 
provenientes de problemas emocionais ou de aprendizagem, para, a partir 
disso, desenvolver práticas de inclusão dessas crianças dentro do ambiente 
escolar e para além disso levantar questões a respeito da história de vida 
desse aluno, com o intuito de “combater” a Alienação Parental antes que ela 
se instaure, tornando-se uma Síndrome da Alienação Parental (SAP). 
(ANDRADE, 2016, p. 01) 

 
A escola precisa estar atenta as crianças, suas mudanças e as dos pais. No caso da alienação 
parental, o genitor alienado começa a não aparecer mais na escola e o genitor alienador pode 
orientar a escola a ocultar tudo que diz respeito a criança, usando de mentiras para garantir 
que a escola fique a seu favor.  
 
Por isso, a escola deve estar atenta para sinais como: mudança comportamental significativa 
e as notas que podem começar a serem baixas; desaparecimento de um dos pais e a forma 
como o outro genitor age na instituição, visto possíveis sinais é necessário a intervenção junto 
a justiça, para que possam tentar amenizar os danos causados a essa família. 

 
2.6 O PAPEL DO PEDAGOGO DE ACORDO COM O CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL  
 
O código de ética profissional do pedagogo abordará princípios e deveres que cabe ao 
profissional, de forma que sua atuação seja eficaz e de grande valor para si mesmo e para 
todos que estão ligados a esse profissional. Nesse primeiro momento vamos analisar o artigo 
primeiro e inciso a e c, que abordará: 

 
Art.1. O exercício da profissão de Pedagogo pautar-se-á: 
a. No respeito, na dignidade e na integridade do ser humano, objetivando 
o desenvolvimento harmônico do Ser e dos seus valores, munindo-se de 
técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade 
satisfatória da educação; 
c. Na promoção do bem-estar do indivíduo e da comunidade atuando a favor 
destes com aplicação de várias áreas do conhecimento humano, 
selecionando métodos, técnicas e práticas que possibilitem a consecução do 
ato de educar. 

 
O inciso a vem tratar do dever do profissional pedagogo e nisso está incluso o respeito ao ser 
humano e também ao seu desenvolvimento e no caso de SAP o desenvolvimento da criança 
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se torna comprometido, e é por isso que o profissional pedagogo deve zelar por esse dever, 
fazendo com que o caso de alienação parental possa se reverter para que dessa forma não 
comprometa o desenvolvimento da criança. Já no inciso B refere-se ao bem-estar do 
indivíduo, e quando o pedagogo ignora os fatos que rodeiam a criança e que lhe prejudicam 
ele está indo contra os primeiros princípios que o pedagogo deve ter na sua atuação.  
No artigo segundo, os deveres fundamentais começam a serem listados e deles é possível 
destacar cinco para o presente estudo, sendo eles: 

 
Art. 2. – a respeitar a dignidade e os direitos fundamentais da pessoa 
humana; 
b. atuar com elevado padrão de competência, senso de responsabilidade, 
zelo, discrição e honestidade; 
f. respeitar os códigos sociais e as expectativas morais das comunidades com 
as quais realize seu trabalho; 
h. zelar para que o exercício profissional seja efetuado com a máxima 
dignidade recusando e denunciando situações em que o indivíduo esteja 
correndo risco ou o exercício profissional esteja sendo aviltado; 
i. prestar serviços profissionais, desinteressadamente, em campanhas 
educativas e situações de emergência, dentro de suas possibilidades. 

 
Sendo assim, o pedagogo precisa atuar de forma que seus alunos possam confiar nele para 
poder expor problemas e situações que muitas vezes não pode ou não consegue compartilhar 
com outros. A sua atuação direcionará a forma que os alunos se relacionarão com ele e 
consequentemente com toda a escola. É necessário sobretudo, que atue com dedicação e 
seriedade, de forma que a base do relacionamento seja de confiabilidade, pois dessa forma 
o pedagogo saberá identificar problemas que seus alunos enfrentam. Nesses casos, o código 
de ética ainda trará no seu quinto artigo: 

 
Art. 5.- guardar sigilo de tudo que tem conhecimento, como decorrência de 
sua atividade profissional, que possa prejudicar o educando; 
b. para familiares ou responsáveis da guarda do educando. Será 
admissível a quebra de sigilo quando se tratar de caos que constitua perigo 
eminente.  

 
Nesse contexto, é de tamanha importância a intervenção pedagógica em casos em que a 
criança ou adolescente correm riscos, sejam eles físicos e/ou psicológicos. Por isso, é 
necessário que o pedagogo esteja atento aos comportamentos dos seus alunos e que se for 
necessário, denuncie os casos para os órgãos competentes. 
 
No caso da alienação parental, o pedagogo junto a escola não pode se envolver no jogo 
psicológico do alienador e ceder as suas pressões. Interferindo no problema, a possibilidade 
de uma garantia de um futuro sem cicatrizes na vida dessa vítima se torna bem maior e 
possível. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nesse sentido, concluímos que a síndrome da alienação parental está cada vez mais 
frequente no cotidiano das famílias, e consequentemente no âmbito escolar, principalmente 
pelo aumento de casamentos, separação e guarda compartilhada. Vale salientar que de fato 
muitos genitores não possuem interesse em estar presente na vida da criança ou adolescente, 
mas independente disso o genitor alienador não possui direito de denegrir a imagem do outro 
genitor. 
 
Mas mesmo com o crescente número de casos de SAP, é possível notar também a falta de 
conhecimento e capacitação dos profissionais da escola a qual a vítima frequenta e 
principalmente dos próprios alienadores, que por vezes desconhecem ou até mesmo negam 
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a SAP, e mesmo que seja crime muitos ainda o praticam para benefícios próprios ou até 
mesmo pelo próprio prazer em denegrir a imagem do outro. 
 
Por fim, percebe-se também a necessidade de que os profissionais pedagogos conheçam a 
alienação parental e saiba lidar com ela já que mesmo tão presente ainda muitos 
desconhecem a SAP e as consequências que ela traz para as vítimas. Ainda existe muito a 
ser feito e estudado, mas conhecendo a SAP e sabendo como agir ante um caso, 
começaremos a mudar estatísticas de hoje e principalmente do futuro. 
 
Nesse sentido, a pesquisa mostrou a necessidade de inserir essa temática nos processos de 
ensino-aprendizagem, e além disso o trabalho alcançou seus objetivos de refletir e discutir a 
síndrome da alienação parental dentro do contexto escolar, já que conforme as informações 
coletadas o papel da escola e do pedagogo é de vital importância para incluir essas crianças 
que apresentam essa síndrome.  
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RESUMO 
 
O presente artigo tem o objetivo demonstrar como o processo de administração de estoques 
pode ser utilizado como instrumento de controle e ferramenta estratégica na gestão financeira 
e de custos em uma empresa.  Para o alcance dos objetivos, realizou-se  entre os meses de 
janeiro e julho de 2016 um estudo de caso em uma organização social de saúde localizada 
na região da Grande Vitória/ES identificando, inicialmente,  que a mesma  não exercia 
controles eficazes nos processos de aquisição, controle e gerenciamento dos medicamentos 
e insumos hospitalares adquiridos para atendimento dos pacientes/clientes da organização. 
Não havia  uma metodologia sistematizada para realização de pedidos para reposição, 
controle de estoque e custos dos produtos adquiridos, pois as compras dos produtos eram 
realizadas mediante conhecimento empírico dos colaboradores da empresa. Através das 
pesquisas  realizadas por Dias (1995), Betts (2008), Viana (2009) e outros estudiosos do tema,  
foi possível demonstrar que é necessário  para a organização   ter informações sistematizadas 
de quando e quanto adquirir de cada produto, compatibilizando essa necessidade com a 
demanda dos pacientes/clientes,  de forma a evitar má utilização dos recursos financeiros e 
dos insumos, propiciando a melhora no controle e gerenciamento dos  estoques, dos custos 
e  no  resultado operacional da empresa. Com base neste cenário, aliado ao fato de dois  
autores serem colaboradores da empresa pesquisada, apresentou-se  uma  nova metodologia 
para realização de pedidos e controle dos insumos adquiridos, principalmente os de  maior 
valor agregado Curva A, proporcionando para a organização de saúde a sistematização na 
realização dos pedidos, a otimização do tempo dos colaboradores, a redução e o maior 
controle de custos e a melhora no resultado operacional da empresa. 
    
Palavras-Chave: Controle de Estoque. Reposição de Produto. Controle de Custos. Curva 
ABC 

 
ABSTRACT 
 
This article aims to demonstrate how the process of inventory management can be used as a 
control tool and strategic tool in financial and cost management in a company. To reach the 
objectives, a case study was carried out between January and July 2016 in a social health 
organization located in the Greater Vitória / ES region, initially identifying that it did not exercise 
effective controls in the acquisition, control and management of medicines and hospital 
supplies purchased to attend the patients / clients of the organization. There was no 
systematized methodology for ordering spare parts, inventory control and purchased product 
costs, since the purchases of the products were made through empirical knowledge of the 
company's employees. Through the research conducted by Dias (1995), Betts (2008), Viana 
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(2009) and other scholars, it was possible to demonstrate that it is necessary for the 
organization to have systematized information on when and how much to acquire of each 
product, matching this need with the demand of patients / clients, in order to avoid misuse of 
financial resources and inputs, favoring an improvement in the control and management of 
inventories, costs and operational results of the company. Based on this scenario, together 
with the fact that two authors were collaborators of the company surveyed, a new methodology 
was presented for ordering and control of acquired inputs, mainly those of higher value-added 
Curve A, providing to the health organization the systematization in the execution of the 
requests, the optimization of the time of the employees, the reduction and the greater control 
of costs and the improvement in the operational result of the company.  
 
Keywords: Inventory Control. Product Replacement. Cost Control. ABC Curve 
 
1 INTRODUÇÃO  
 
Em uma organização social de saúde os medicamentos e insumos utilizados pelos 
profissionais da área médica são fundamentais para garantir o atendimento aos 
pacientes/clientes da organização.  Normalmente  o custo dos medicamentos e insumos 
adquiridos para tratamento dos pacientes tem peso significativo nos gastos efetuados pela 
organização.   Por isso, um dos desafios  dos gestores da organização e de sua equipe é 
saber quando e quanto adquirir e ressuprir de cada produto, de forma a ter um controle eficaz 
e eficiente dos estoques dos produtos utilizados pelos profissionais da área médica da 
organização.  
 
Para Prado, Teixeira e Ribeiro (2011), a gestão dos estoques é uma das mais antigas 
preocupações da ciência da administração e o desafio consiste em decidir por estratégias de 
pedido e manutenção que tragam os retornos esperados pela empresa.  Corroboram tal idaia 
Bertaglia (2003, p. 313) que aponta que “a maneira como a organização administra seus 
estoques influencia sua lucratividade e a forma como compete no mercado” e Borges et al 
(2010) pois o  gerenciamento do estoque ajuda na redução dos valores monetários 
envolvidos, de forma a mantê-los a níveis reduzidos, mas dentro dos níveis de segurança e 
dos volumes para o atendimento da demanda dos clientes. 
 
Tendo em vista o contexto apresentado, o problema desta pesquisa é:  como o processo de 
administração de medicamentos e insumos  em uma organização de saúde pode ser utilizado 
como ferramenta estratégica para contenção de custos e auxílio do controle eficaz do estoque 
na organização? 
 
O objetivo geral  deste artigo é realizar um estudo de caso em uma organização de saúde da 
região da Grande Vitória/ES,  identificando a forma como o processo de aquisição e controle 
dos insumos ocorre na organização e   apontar, com base nos estudiosos do tema, novas  
ferramentas e métodos para melhorar tal processo, propiciando melhor controle dos estoques,  
maior satisfação dos clientes e da equipe médica do hospital,  menor custo e melhor resultado 
operacional para a empresa.   
 
Para responder ao problema de pesquisa identificamos a necessidade de:  apontar  as 
ferramentas e as dificuldades  que a equipe de colaboradores utiliza para o controle de 
estoques na organização,;  relacionar os medicamentos de curva A de acordo com seu 
consumo e valor;  apresentar um modelo de planilha parametrizada de acordo com as 
ferramentas sugeridas para controle de estoque; demonstrar os resultados com base nas 
análises realizadas, apresentando ao gestor de estoque as ferramentas estratégicas para 
serem utilizadas como facilitadoras no seu dia a dia. 
 
Dessa forma, este estudo proporciona a empresa um conhecimento técnico e amplo no 
controle de estoque, possibilitando a  redução de custos e no tempo gasto pelos 
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colaboradores nas realizações dos pedidos de reposição dos medicamentos, assim  como a 
melhora no resultado operacional e financeiro da organização.   
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 CONCEITOS SOBRE ESTOQUE 
 
Segundo Betts (2008) o gerenciamento de estoque é o método de planejar e controlar o 
acúmulo dos recursos investidos em produtos, de acordo com sua movimentação pelo ciclo 
da cadeia de suprimentos, processos ou operações. 
 
Viana (2009, p. 117) defende que “a gestão é um conjunto de atividades que visa, por meio 
das respectivas políticas de estoque, o pleno atendimento das necessidades da empresa, 
com máxima eficiência e ao menor custo, através do maior giro possível para o capital 
investido em materiais”. 
 
Para Moreira (2004), o controle de estoque é de suma importância na tomada de decisões 
pelos gestores, pois permitem responder a questionamentos importantes e tomar decisões 
assertivas sobre o estoque. 
 
Pozo (2004), afirma que o principal fundamento do controle de estoque está relacionado em 
administrar os níveis de estoque e mantê-los economicamente satisfatório para o atendimento 
das demandas. Corroborando tal pensamento,  Viana (2002) indica  que manter os níveis de 
estoques  economicamente satisfatórios constitui o mais amplo objetivo de uma organização. 
Segundo Bertaglia (2003), a compreensão dos objetivos estratégicos da existência e 
gerenciamento dos estoques é indispensável na definição de metas, funções e tipos de 
estoque, pois eles afetam diretamente as organizações em suas atividades produtivas e no 
seu relacionamento com o mercado. 
 
Garcia et al (2009), destaca que no caso da gestão hospitalar o estoque de material e 
medicamento deve estar disponível no momento e no lugar necessário. Para isso é preciso 
definir e implantar formas de aquisições que procurem responder aos questionamentos de 
quando comprar e quanto comprar. 
 
Dias (1995), Bertaglia (2003), Viana (2009), Pozo (2004) e Francischini e Gurgel (2002), 
afirmam que para alcançar o nível de estoque satisfatório para o atendimento das demandas, 
deve-se definir e implantar parâmetros de ressuprimento de estoque tais como: estoque 
máximo, estoque mínimo, ponto de pedido, lote de compra e curva ABC para realizar as 
análises dos produtos de maior relevância.  
 
Assim, essas ferramentas definem a quantidade para abastecimento levando em 
consideração o estoque atual acrescido do quantitativo mínimo necessário para suportar o 
reabastecimento com base no consumo informado.   
 
2.1.1 Tempo de ressuprimento ou tempo de cobertura (TC) 
 
Entende-se como ressuprimento o “intervalo de tempo compreendido entre a emissão do 
pedido de compra e o efetivo recebimento, gerando a entrada de material no estoque” (VIANA, 
2002, p. 155). “O tempo decorrido entre um ressuprimento e outro é chamado de intervalo de 
ressuprimento (IR)” (DIAS, 1995, p.62). Desta forma, pode-se descrever que o tempo de 
ressuprimento é o tempo decorrido desde a necessidade de realização do pedido de compra, 
levando em consideração o tempo decorrido para finalizar o pedido, até o seu registro no 
estoque. Este tempo pode ser com base no histórico de entrega dos produtos ou caso o 
produto possua contrato, com base no prazo contratado. 
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De acordo com Viana (2002), o tempo de ressuprimento pode ser composto de duas formas, 
sendo elas: tempos internos e tempos externos.  Estes fatores significam o tempo que é gasto 
desde a verificação da necessidade de adquirir o produto até o momento da chegada do 
produto no almoxarifado da empresa, estes fatores são:  
 

TPC – Tempo da preparação da compra; 
TAF – Tempo de atendimento do fornecedor; 
TT – Tempo de transporte; 
TRR – Tempo de recebimento e regularização. (VIANA, 2002, p. 156). 

 
Para Francischini e Gurgel (2002) existe também outra forma de realizar a divisão, ao 
considerar outras etapas de forma mais específica e criteriosa, conforme é demonstrado 
abaixo: 
 

Constatar a necessidade de reposição [...]; 
Informar a área de comprar da necessidade de reposição; 
Contatar os fornecedores para obter as propostas de fornecimento por meio 
de cotações, licitações, etc., ou outro meio adequado; 
Emitir pedido de compra; 
Cumprir o prazo de entrega pelo fornecedor: fabricação, separação, e 
expedição do pedido feito; 
Transportar o item comprado do fornecedor até o comprador; 
Desembaraços alfandegários, quando necessários; 
Realizar os procedimentos adequados de inspeção e ensaios pelo Controle 
de Qualidade, quando necessário (FRANCISCHINI E GURGEL, 2002, 
p.151). 

 
Segundo Cenci (2006),  o tempo de ressuprimento, ou tempo de cobertura, é um indicador 
que demonstra o tempo gasto de um ressuprimento ao outro e seu valor representa a soma 
dos tempos internos e externos durante o intervalo apresentado. O tempo de ressuprimento 
pode ser calculado com a seguinte fórmula: 
 
 
 
2.1.2 Estoque mínimo (E.MIN) 
 
O Estoque mínimo é definido segundo Viana (2002, p.150) como a “quantidade mínima 
possível capaz de suportar um tempo de ressuprimento superior ou programado ou um 
consumo desproporcional”. Dias (1995, p. 63) complementa que tal quantidade tem como 
objetivo “a garantia do funcionamento ininterrupto e eficiente do processo produtivo, sem risco 
de faltas”.  
 
Com isso, pode-se dizer que o estoque mínimo é um estoque morto, ou seja, estoque que 
será utilizado apenas se houver variações excessivas no consumo médio do produto ou 
alguma interferência nos fatores que influenciam na reposição do estoque do produto, 
conforme destacado a seguir. 
 

Aumento repentino de demanda ou oscilações no consumo; 
Demora no procedimento do pedido de compra, atraso no pedido de compra; 
Divergências do solicitado, por parte do fornecedor; 
Atrasos no transporte; 
Diferenças no inventário (FRANCISCHINI E GURGEL, 2002, p. 152). 

 
Segundo Dias (1995, p.63) “pode-se determinar o estoque mínimo através de Fixação de 
determinada projeção mínima (projeção estimada do consumo) e cálculos com base 
estatística”. Exemplo de cálculo para determinar o estoque mínimo: 

 

TR = SOMA DOS TEMPOS / 30 
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E.MIN = CMM X K 

 

E.Max. = E.Min + Lote de Compra 

 
Onde: 
 
E.Min = estoque mínimo; 
CMM = consumo médio mensal (quantidade de saídas dos produtos dentro de um período 
determinado); 
K = fator de segurança arbitrário com o qual se deseja garantia contra um risco de ruptura. 
DIAS (1995) Utiliza o valor do Tempo de cobertura (TC) como fator “K” por representar o 
tempo necessário para uma reposição adequada do estoque. 
 
2.1.3 Lote de compra 
 
De acordo com Cenci (2006, p.50) “o lote de compra é um indicador que fornece a quantidade 
a ser comprada, baseada no histórico e nos dados dos outros indicadores”. O uso de fórmulas 
prontas para o cálculo do lote de compra é facultativo, ou seja, opcional e varia de acordo com 
cada organização. A fórmula utilizada para análise desta pesquisa será apresentada nos 
resultados. 
 
2.1.4 Estoque máximo 
 
O estoque máximo pode ser visualizado enquanto o  limite para ter  de determinado produto 
em estoque.   
 
Para  Dias (1995, p.62) o estoque máximo pode ser determinado pela “soma do estoque 
mínimo mais o lote de compra”, conforme fórmula abaixo:  
 
 
 
Onde: 
 
E.MAX= Estoque Máximo 
E.MIN= Estoque Mínimo 
LC = Lote de Compra 
 
Pozo (2008) destaca que o estoque máximo é a quantidade máxima viável de determinado 
produto, cujo objetivo é manter o estoque pronto para atender a demanda em um curto período 
de tempo, apontando  que o estoque máximo serve de auxílio e de indicador para o gestor no 
momento de realizar a aquisição dos materiais, evitando a solicitação de produtos em excesso 
e o comprometimento da saúde financeira da organização.  
 
2.1.5 Ponto de pedido 
 
De acordo com Chiavenato (1991), o ponto de pedido ocorre quando uma determinada 
quantidade de produto é atingida e provoca um novo pedido de compra para reposição de 
estoque. 
  
Para Dias (1995), o ponto de pedido pode ser representado pelo saldo de determinado produto 
em estoque, ocorrendo sua reposição a partir de uma nova entrada do produto no 
almoxarifado da organização. 
 
Corroborando tal pensamento,  Viana (2002),  aponta que o ponto de pedido é determinado 
quando certo quantitativo em estoque é atingido, acionando-se então um novo processo de 
compra. Viana (2002, p. 152) ainda trata o ponto de pedido com outro termo,  chamado-o de 
Nível de reposição (NR) no qual descreve que é a “quantidade na qual, ao ser atingida pelo 
estoque virtual em declínio, indica o momento de ser providenciada a emissão do pedido de 



21 

 

__________________________________________________________________________________ 
  Rev. COSMO ACADÊMICO (ISSN 2595-0304), vol. 3, nº 1 – Janeiro a Julho, ano 2018 

NR = EM + CMM X TR    OU   PP = C X TR + E.MIN 

compra para reposição do material”. A fórmula para o cálculo do ponto de pedido é descrita 
conforme abaixo: 
 

 
 
Onde:  
PP= Ponto de pedido 
C= Consumo médio mensal 
TR= Tempo de reposição ou tempo de cobertura (TC) 
E.MIN= Estoque Mínimo. 
 
2.1.6 Curva ABC 
 
De acordo com Martins e Campos (2009), a análise da curva ABC é um método para 
classificar itens, eventos ou atividades de acordo com sua importância relativa. Esse método 
é utilizado para selecionar, filtrar e controlar um número reduzido de fatores, causas ou itens 
que correspondem ao maior valor financeiro no estoque.  
 

A técnica abc é uma forma de classificarmos todos os itens de estoque de 
determinado sistema de operações em três grupos, baseados em seu valor 
total anual de uso. O objetivo é definirmos grupos para os quais diferentes 
sistemas de controle de estoque serão mais apropriados, resultando em um 
sistema total mais eficiente em custos (CORRÊA et al, 2011, p. 68).  

 
Segundo Viana (2002, p. 64) depois de ordenados pela importância relativa, as classes da 
curva ABC podem ser definidas assim: 
 

Classe A: grupo de itens mais importantes que devem ser tratados com 
atenção bem especial; 
Classe B: grupo de itens em situação intermediária entre as classes A e C; 
Classe C: grupo de itens menos importantes que justificam pouca atenção. 
(VIANA, 2002, p. 64). 

 
Corroborando tal pensamento Chiavenato (1991),  nos diz que:  
 

Com a classificação ABC dos materiais, a atenção maior da empresa de se 
concentrar nos poucos itens da classe A, cujo valor monetário é enorme – 
chegando a aproximadamente 80% do valor global investido em estoques. 
Os itens da classe B passam a receber uma atenção menor; enquanto os 
itens da classe C podem ser tratados por procedimentos semi-automáticos, 
que não exijam muito tempo de decisão, pois o seu valor monetário é 
relativamente pequeno” (CHAVIENATO,1991, p.78). 

 
De acordo com Viana (2010) a curva ABC pode ser definida da seguinte forma: classe A – 
representa 20% dos itens com grande importância e merece atenção especial, classe B – 
representa 50% dos itens e apresenta importância intermediária e classe C – composta pelos 
30% restantes que são os menos importantes. 
 
Mediante essas informações pode-se compreender que a curva ABC é uma ferramenta de 
suma importância para realizar a análise dos itens conforme o seu grau de importância, traz 
facilidade para o gestor no momento de realizar os pedidos de reposição de estoque e 
concentra uma atenção especial nos itens classificados na curva A do estoque. 
 
3 METODOLOGIA 
 
Para realização do artigo inicialmente realizamos uma revisão bibliográfica sobre a literatura 
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dos estoques.  Gil (1991) explica que a pesquisa bibliográfica é o tipo de pesquisa 
desenvolvida a partir de algum material já elaborado, tendo seu embasamento de livros e  
artigos científicos sobre o tema.    
 

A pesquisa bibliográfica, também conhecida como de fontes secundárias, é 
um levantamento de dados da qual se utiliza, livros publicados, revistas, 
imprensa escrita, jornais e outros meios de comunicação, com o propósito de 
manter o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito sobre 
determinado assunto (LAKATOS E MARCONI, 2001, p. 44). 

 
O  estudo também abordou aspectos empíricos sobre o controle de estoques, realizando-se 
uma  pesquisa de caráter exploratório e qualitativo. De acordo com Acevedo e Nohara (2004, 
p. 51) a pesquisa exploratória tem como objetivo “proporcionar maior compreensão do 
fenômeno  investigado”, podendo levantar questões e hipóteses para posterior estudo. 
 
Para a solução do problema de pesquisa,  realizou-se  um estudo de caso em uma 
organização social de saúde da região da Grande Vitória/ES.  De acordo com Acevedo e 
Nohara (2004, p. 53), o estudo de caso “caracteriza-se pela análise em profundidade de um 
objeto ou um grupo de objetos, que podem ser indivíduos ou organizações”.  
 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 
de poucos objetivos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros 
delineamentos considerados (GIL, 1991, p.58). 

 
O estudo de caso tornou-se importante para o desenvolvimento do tema apresentado, visto 
que as informações buscadas são consequências do modelo utilizado na prática diária da 
organização e a partir daí foram confrontados com os modelos científicos apresentados, de 
forma a obter o resultado esperado pela organização.  
 
A empresa na qual foi desenvolvido o estudo é uma organização social de saúde voltada para 
atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Visando  manter o sigilo quanto 
à empresa, a mesma será denominada de  ALFA.  
 
A empresa Alfa é uma entidade filantrópica, atuante em oito Estados brasileiros, atua nas três 
áreas de Assistência Social – de acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988 – 
Saúde, Educação e Assistência Social. Com cerca de 17 mil colaboradores, a empresa 
também é qualificada em diversos Estados e Municípios como Organização Social de Saúde 
– OSS. 
 
Para o levantamento dos dados utilizamos a pesquisa documental, que define os dados como:  
 

[...] aqueles de primeira mão, provenientes dos próprios órgãos que 
realizaram as observações. Englobam todos os materiais, ainda não 
elaborados, escritos ou não, que podem servir como fonte de informação para 
a pesquisa cientifica. Podem ser encontrados em arquivos públicos ou 
particulares, assim como em fontes estatísticas compiladas pôr órgãos 
oficiais e particulares (LAKATOS E MARCONI, 2007, p. 43). 

 
Para a identificação dos procedimentos adotados pela empresa para adquirir e ressuprir seus 
produtos, dois  pesquisadores, ambos colaboradores da empresa,   estiverem presentes 
dentro da organização, e coletara,   entre os meses da janeiro e julho de 2016, dados via  
análise de relatórios obtidos do  sistema informatizado da organização.  Tais dados 
pretenderam, dentre outras coisas:  avaliar especificamente os medicamentos de curva A;  
identificar os  métodos de controle adotados;  apurar  os processos de reposição de estoque 
na empresa.    
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Assim, os pesquisadores adotaram procedimentos vinculados à observação participante.    
 

A observação participante é uma das técnicas muito utilizada pelos 
pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa e consiste na inserção 
do pesquisador no interior do grupo observado, tornando-se parte dele, 
interagindo por longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu 
cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação (QUEIROZ et al, 
2007, p. 278). 

 
Os pesquisadores também realizaram o acompanhamento de cada etapa do processo, 
destacando-se: o levantamento da necessidade de reposição do estoque; a realização da 
solicitação de compras; o  tempo de reposição;  o procedimento para o  recebimento dos 
produtos;  e  o   armazenamento e controle dos estoques. Eles perceberam  que os controles 
existentes adotados pela empresa nos estoques eram falhos e que haveria necessidade de 
implantação de novas ferramentas e/ou aperfeiçoamento no processo para o gerenciamento 
e controle de estoque, de forma que a organização visualizasse o controle de estoques como 
ferramenta estratégica, capaz de propiciar a redução de custos e a melhoria nos resultados 
operacionais da empresa.   
  
4 RESULTADOS 
 
Na empresa ALFA, as solicitações de compras são realizadas mensalmente de acordo com 
cada espécie estocável, as programações são realizadas conforme tabela abaixo. 
 

Tabela 1: Programação de compra 
 

PROGRAMAÇÃO DE COMPRA 

Espécie Dia do mês para realização do pedido mensal 

Medicamento 1 

Material de expediente e impresso 1 

Material médico hospitalar 10 

Descartáveis 20 

Soros 20 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
 
Para a realização do pedido mensal por espécie, a empresa adota como metodologia para 
definição da quantidade adquirida o consumo do último trimestre disponível no sistema e o 
conhecimento do colaborador responsável pelo controle de estoque.  Tal colaborador  realiza 
a solicitação de compra de produtos, considerando que a quantidade seja suficiente para 
atender a demanda até o próximo pedido mensal. Com o objetivo de auxiliar a empresa no 
processo de controle de custos e de estoque, os pesquisadores apresentaram dois métodos 
para a definição dos pedidos de materiais: um para realização de pedidos mensais de 
produtos e outro para controle dos itens mais críticos, ou seja, os itens de curva A.   
 
4.1 Planilha Para Realização De Pedido Mensal 
 
Para padronizar e sistematizar a realização de pedidos mensais da empresa realizou-se  a 
análise de todo o processo de compra para conhecimento da quantidade de dias necessários 
para toda solicitação de compra recebida na instituição, a saber: recebimento da solicitação 
de compra via sistema informatizado, lançamento de cotação no portal de compras da 
instituição, análise dos fornecedores ganhadores com menor preço, geração de ordem de 
compra, aprovação da gerência/diretoria e acompanhamento da entrega dos produtos pelos 
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fornecedores.  Apurou-se a  necessidade de “9” (nove) dias para a conclusão de todo o 
processo, classificando-o como tempo de cobertura. Além de considerar o prazo do setor de 
compras para conclusão do processo de compra, a planilha foi programada levando em 
consideração os seguintes quesitos: 
 

Tabela 2: Critérios para definição do tempo de cobertura 

 

TEMPO DE COBERTURA 

Operação Dias Necessários 

Cotação e geração de ordem de compra 2 

Aprovação dos pedidos 1 

Confirmação de pedido 1 

Prazo de entrega 5 

Total de dias 9 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 
Com base nas informações supracitadas, foi apresentada para a empresa a planilha criada 
através da ferramenta Microsoft Excel, em que, o colaborador para realizar os pedidos 
mensais, deverá seguir os seguintes passos: gerar relatório de análise de solicitação de 
compras, por meio do sistema informatizado; lançar na planilha na aba “Análise mensal” os 
códigos dos produtos, descrição dos produtos, unidade, estoque geral, quantidade pendente, 
dias de duração do pedido de acordo com o padrão da organização e consumo mensal de 
cada item, conforme apresentado nas figuras que seguem. 
 

 
 
Figura 1: Planilha de solicitação de pedido - aba análise mensal.  
Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 
Após a realização dos passos supracitados, a planilha disponibilizará informações importantes 
para o gestor, tais como Estoque mínimo, Estoque máximo e Ponto de pedido, conforme 
exposição que segue. 
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4.1.1 Estoque mínimo  
 
O estoque mínimo aponta a quantidade mínima necessária para manter em estoque até a 
realização de nova compra e entrega dos produtos.  O estoque mínimo é fundamental nos 
casos em que ocorram variações excessivas do consumo médio do produto ou alguma 
intercorrência nos fatores que influenciam na reposição do estoque do produto. 
 

Tabela 3: Cálculo do estoque mínimo 

 

CÁLCULO DO ESTOQUE MÍNIMO 

CÓDIGO MEDICAMENTO 
CONSUMO 

MÉDIO 
MENSAL 

TEMPO DE 
RESSUPRIMENTO 

ESTOQU
E MÍNIMO 

2001974 ALTEPLASE 50MG FA 8 0,3 3 

2010410 
CLORIDRATO DE VANCOMICINA 1G 

FA 
304 0,3 92 

2010832 DAPTOMICINA 500MG FA 73 0,3 22 

2012421 
ENOXAPARINA SODICA 40MG SER 

0,4ML 
2333 0,3 700 

2012582 ERTAPENEM SODICO 1G FA 57 0,3 18 

2034031 IOVERSOL 320MG/ML FA 100ML 121 0,3 37 

2016610 LINEZOLIDA 2MG/ML BOL 300ML 169 0,3 51 

2017424 MEROPENEM 1G FA 872 0,3 262 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 
Onde: 
Tempo de ressuprimento (TR) = Soma dos tempos de ressuprimento ÷ 30 
Tempo de ressuprimento (TR) = 9 ÷ 30 = 0,3 
 
O estoque mínimo é obtido multiplicando o fator tempo de ressuprimento pelo consumo médio 
mensal dos produtos. A planilha acima evidencia o estoque mínimo necessário de cada 
produto, de forma que, o gestor tenha conhecimento da quantidade necessária de cada 
produto para suportar variações no consumo ou intercorrências nos fatores que influenciam 
na reposição do estoque.   Na  tabela acima, por exemplo, o estoque mínimo para o 
medicamento Alteplase 50 mg é de “3” unidades. 
 
4.1.2 Estoque máximo 

 
O estoque máximo indica a quantidade máxima ou limite para manter um produto em estoque. 
Para conseguir a informação do estoque máximo de um produto é necessário ter 
conhecimento do lote de compra. 
 
Cenci (2006) deixa claro que a fórmula do lote de compra varia de acordo com a necessidade 
de cada organização. Tendo como base Dias (1995), Viana (2009), Pozo (2004) e Francischini 
e Gurgel (2002), e as necessidades da empresa Alfa desenvolvemos uma fórmula para o 
cálculo do lote de compra, a saber:   
 

 
 

Onde: 
 
LC = Lote de compra ou quantidade a pedir (CENCI, 2006). 

LC = E.MIN + [CMD x (RPD + TR) - EV] 
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CMD = Consumo médio diário (Consumo médio mensal (CMM) / 30); (Empresa Alfa). 
RPD = Reposição do pedido em dias (Varia de acordo com a organização, é o prazo 
determinado para um novo levantamento da reposição de um pedido, comumente utilizado a 
reposição mensal, trimestral, semestral ou anual, neste caso utilizaremos o cálculo com base 
na reposição mensal, que é utilizado atualmente na empresa Alfa);  
TR = Soma dos tempos de ressuprimento; Viana (2002), Dias (1995), Francischini e Gurgel 
(2002) e Cenci (2006). 
E.MIN = Estoque mínimo; Dias (1995), Francischini e Gurgel (2002) e Viana (2002). 
EV = Estoque virtual. “Estoque real acrescido das quantidades de encomendas em 
andamento” (VIANA, 2002, p. 152). 
 

Tabela 4: Cálculo do lote de compra 

 

CÁLCULO DO LOTE DE COMPRA 

CÓDIGO MEDICAMENTO CMD 
ESTQ 
REAL 

QTD 
PEND 

E.MIN 
RP
D 

LC 

2001974 ALTEPLASE 50MG FA 0,2667 5 0 3 30 9 

2010410 CLORIDRATO DE VANCOMICINA 1G FA 
10,133

3 
0 0 92 30 488 

2010832 DAPTOMICINA 500MG FA 2,4333 0 0 22 30 117 

2012421 
ENOXAPARINA SODICA 40MG SER 

0,4ML 
77,766

7 
480 0 700 30 

325
3 

2012582 ERTAPENEM SODICO 1G FA 1,9000 0 0 18 30 93 

2034031 IOVERSOL 320MG/ML FA 100ML 4,0333 71 0 37 30 124 

2016610 LINEZOLIDA 2MG/ML BOL 300ML 5,6333 28 0 51 30 243 

2017424 MEROPENEM 1G FA 
29,066

7 
293 0 262 30 

110
3 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 
Desta forma, é possível obter um lote de compra (LC) que é definido em função do  estoque 
mínimo (E.MIN), do consumo médio diário (CMD) da empresa Alfa,  do tempo de 
ressuprimento (TR), dos dias necessários até uma próxima reposição do pedido (RPD), e do 
estoque virtual (EV).   Acreditamos que desta maneira o gestor possa ter  um prazo melhor 
para recompor o estoque dentro dos padrões determinados no tempo de ressuprimento (TR), 
evitando a realização de pedidos de urgências, que normalmente implicam custos maiores.   
A tabela 4 ilustra por exemplo,  que o quantitativo a pedir do medicamento Ertapenem até o 
próximo pedido seria de “93” unidades. 
 
Após o conhecimento do lote de compra, identificaremos através da fórmula: E.Max = E.Min 
+ Lote de compra, o estoque máximo para cada produto.  
 

Tabela 5: Cálculo do estoque máximo 

 

CÁLCULO DO ESTOQUE MÁXIMO 

CÓDIGO MEDICAMENTO 
ESTOQUE 

MINIMO 
LOTE DE 
COMPRA 

ESTOQUE 
MÁXIMO 

2001974 ALTEPLASE 50MG FA 3 9 12 

2010410 CLORIDRATO DE VANCOMICINA 1G FA 92 488 580 

2010832 DAPTOMICINA 500MG FA 22 117 139 
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2012421 
ENOXAPARINA SODICA 40MG SER 

0,4ML 
700 3253 3953 

2012582 ERTAPENEM SODICO 1G FA 18 93 111 

2034031 IOVERSOL 320MG/ML FA 100ML 37 124 161 

2016610 LINEZOLIDA 2MG/ML BOL 300ML 51 243 294 

2017424 MEROPENEM 1G FA 262 1103 1365 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 
Conforme demonstrado na Tabela 5,  o estoque máximo serve de auxílio e de indicador para 
o gestor no momento de realizar a aquisição dos materiais e assim evitar a solicitação de 
produtos em excesso de forma a comprometer a saúde financeira da organização. A 
informação mostra-se relevante pois dispensa a empresa de realizar compras 
desnecessárias, as quais ocasionariam ampliação de estoques e gastos, naquele momento, 
desnecessários para a empresa.  
 
Assim, conforme a tabela acima, por exemplo, o estoque máximo para o medicamento 
Daptomicina 500mg seria de “139” unidades. 
 
4.1.3 Ponto de pedido 
 
O indicador Ponto de pedido indica para o gestor o momento devido para realizar um novo 
pedido de reposição do estoque, ou seja, o ponto de pedido é a quantidade que ao ser atingida 
pelo estoque virtual em declínio, logo deve ser aberto uma nova solicitação de compras para 
reposição do estoque.  
 

Tabela 6: Cálculo do ponto de pedido 

 

CÁLCULO DO PONTO DE PEDIDO OU NÍVEL DE REPOSIÇÃO 

CÓDIGO MEDICAMENTO E.M CMM TC PONTO DE PEDIDO 

2001974 ALTEPLASE 50MG FA 3 8 0,3 6 

2010410 CLORIDRATO DE VANCOMICINA 1G FA 92 304 0,3 184 

2010832 DAPTOMICINA 500MG FA 22 73 0,3 44 

2012421 ENOXAPARINA SODICA 40MG SER 0,4ML 700 2333 0,3 1400 

2012582 ERTAPENEM SODICO 1G FA 18 57 0,3 36 

2034031 IOVERSOL 320MG/ML FA 100ML 37 121 0,3 74 

2016610 LINEZOLIDA 2MG/ML BOL 300ML 51 169 0,3 102 

2017424 MEROPENEM 1G FA 262 872 0,3 524 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 
Além de disponibilizar essas informações para o gestor, a planilha informa automaticamente 
ao solicitante se é necessário comprar o produto e qual a quantidade necessária para atender 
a demanda até a realização do próximo pedido.   
 
Considerando o medicamento Enoxaparina Sódica 40mg Ser 0,4 ml, conforme tabela acima, 
o ponto de pedido para o mesmo seria de “1400” unidades.  
 
Com base nas ferramentas apresentadas, os pesquisadores realizaram uma comparação 
entre um pedido de compras   realizado pela organização social de saúde com cinco itens de 
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curva A antes dos controles implantados e após os controles implantados, bem como seus 
respectivos resultados.  Tais comparações são apresentadas  nas tabelas 7 e 8: 
 

Tabela 7: Cálculo do lote de compra pelo método empírico 

 

CÁLCULO DO LOTE DE COMPRA PELO MÉTODO EMPÍRICO 

CÓDIGO CMD CMM 
ESTQ 
REAL 

QTD 
PEND 

RP
D 

LC 
VALOR UNIT 

R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

2001974 0,26 8 5 0 30 9 R$1.759,90   R$        15.839,10  

2012421 
77,7

6 
2333 480 500 30 

340
9 

 R$    16,53   R$        56.350,77  

2016610 5,63 169 28 0 30 254  R$  147,77   R$        37.533,58  

2010832 2,43 73 100 50 30 22  R$  262,15   R$          5.767,30  

2012582 1,90 57 0 0 30 95  R$  335,32   R$        31.855,40  

TOTAL R$  147.346,15 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 
Com base na tabela 7,   os pedidos de reposição eram realizados de forma empírica sem 
nenhuma base científica, onde os próprios colaboradores definiam os parâmetros de 
ressuprimento no qual era adotada a seguinte fórmula para cálculo do lote de compra: 
consumo médio diário (CMD) X (reposição do pedido em dias (RPD) + 20) – estoque real (não 
eram consideradas as pendências). Aplicando essa fórmula ao item 2012421, obteve-se o 
seguinte resultado: EX: LC = 77,76 X (30 + 20) - 480 = 3409 unidades. 
 
Logo, viu-se a necessidade de aplicar um novo método para a realização dos pedidos mensais 
na empresa Alfa, então foi apresentado um novo modelo para realização dos pedidos baseado 
nas ferramentas supracitadas, conforme podemos observar abaixo na tabela 8: 
 

Tabela 8: Cálculo do lote de compra pelo método sugerido 

 

CÁLCULO DO LOTE DE COMPRA PELO MÉTODO SUGERIDO 

CÓD CMD CMM 
ESTQ 
REAL 

QTD 
PEN

D 
E.MIN E.MAX P.P 

RP
D 

LC 
VALOR 
UNIT R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

200197
4 

0,26 8 5 0 3 12 6 30 9 
R$ 

1.759,90 
R$ 

15.839,10 

201242
1 

77,7
6 

2333 480 500 700 3453 
140

0 
30 

275
3 

R$ 16,53 
R$ 

45.507,09 

201661
0 

5,63 169 28 0 51 294 102 30 243 R$ 147,77 
R$ 

35.908,11 

201083
2 

2,43 73 100 50 22 -12 44 30 -34 R$ 262,15 -R$ 8.913,10 

201258
2 

1,90 57 0 0 18 111 36 30 93 R$ 335,32 
R$ 

31.184,76 

TOTAL 
R$ 

119.525,96 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 
Utilizando o exemplo do mesmo medicamento citado anteriormente e utilizando o tempo de 
ressuprimento supracitado de “9” dias e como fator deste tempo “0,3”, pode-se observar na 
tabela 8, ao ser aplicado o uso das ferramentas apresentadas no produto de código 2012421, 
que seriam necessárias apenas 2753 unidades do medicamento, representando uma 
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economia de R$ 10.843,68 em um único medicamento e no total do pedido, considerando os 
demais medicamentos, esta economia seria de R$ 27.820,19. Comprovando a eficácia do 
método apresentado para controle do estoque e pedidos de reposição. 
 
4.2 Metodologia De Controle De Custos Dos Medicamentos De Curva A 
 
Para auxiliar a empresa Alfa na contenção de custos, foi apresentada a proposta para 
realização de compra semanal para os medicamentos de curva A. Para tanto, foi realizado 
levantamento dos produtos com maior valor agregado, bem como o tempo máximo para 
entrega dos produtos, a saber, “4” dias. 
 

Tabela 9: Relação de medicamentos de curva A 
 

MEDICAMENTOS DE CURVA A - MAIOR VALOR AGREGADO 

CÓDIGO MEDICAMENTO 
CUSTO 
MÉDIO 

2001974 ALTEPLASE 50MG FA R$ 1.759,90 

2001971 ALTEPLASE 20MG FA R$ 688,00 

2015602 IMUNOGLOBULINA HUMANA 50MG/ML AMP 100ML R$ 657,64 

2012582 ERTAPENEM SODICO 1G FA R$ 335,32 

2001968 ALTEPLASE 10MG FA R$ 330,41 

2020769 SEVOFLURANO 1MG/ML SOL INAL 250ML R$ 300,54 

2021233 SUGAMADEX 100MG/ML FA 2ML R$ 284,72 

2031288 PROPOFOL 20MG/ML SER 50ML R$ 273,73 

2010832 DAPTOMICINA 500MG FA R$ 262,15 

2002521 ANIDULAFUNGINA 100MG FA R$ 227,60 

2022305 TIGECICLINA 50MG FA R$ 170,92 

2016610 LINEZOLIDA 2MG/ML BOL 300ML R$ 147,77 

2030562 PROPOFOL 10MG/ML SER 50 ML R$ 143,70 

2008223 CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML FA 2ML R$ 118,64 

2034031 IOVERSOL 320MG/ML FA 100ML R$ 85,55 

2013708 FOSFOMICINA TROMETAMOL 3G/G PO 8G R$ 42,25 

2021682 SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000UI FA R$ 38,64 

2012437 ENOXAPARINA SODICA 80MG SER 0,8ML R$ 32,25 

2012429 ENOXAPARINA SODICA 60MG SER 0,6ML R$ 23,08 

2019711 PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICA 0,5G FA R$ 21,10 

2010410 CLORIDRATO DE VANCOMICINA 1G FA R$ 20,28 

2012421 ENOXAPARINA SODICA 40MG SER 0,4ML R$ 16,53 

2017424 MEROPENEM 1G FA R$ 16,40 

2012413 ENOXAPARINA SODICA 20MG SER 0,2ML R$ 8,79 

2005570 CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2G FA R$ 7,68 

2005955 CETOPROFENO 100MG FA R$ 2,58 

2005545 CEFAZOLINA SODICA 1G FA R$ 2,33 

 
Fonte: Empresa Alfa 

 
Após esses levantamentos, foi estabelecido que as solicitações de compras de medicamentos 
de curva A, seriam realizadas toda segunda-feira de cada semana, considerando a chegada 
de todos os produtos solicitados até sexta-feira. Dessa maneira, foi possível realizar as 
solicitações de compras considerando o consumo semanal dos produtos, e 
consequentemente foi possível comprar o quantitativo necessário para atender a demanda 
semanalmente, evitando manter um produto sem saída no estoque. Isso gerou uma economia 
financeira, nos meses da aplicação da metodologia, de R$38.257,34 em Junho/2016 e 
R$33.838,58 em Julho/2016 em comparação com a média de compra nos primeiros cinco 
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meses do ano de 2016, que foi R$217.717,28.  
 
A metodologia de compra semanal foi aplicada nos meses de Junho e Julho/2016, obtendo 
os resultados demonstrados no gráfico relacionado abaixo. 
 

 
 
Figura 2: Compra de medicamentos de curva A 
Fonte: Empresa Alfa 

 
Conforme gráfico relacionado acima, observou-se que no mês de Junho as compras de 
medicamentos de curva A tiveram o menor volume de entrada financeira, enquanto no mês 
de Julho notou-se um pequeno aumento nas compras em relação ao mês anterior, porém, 
abaixo da média de entrada financeira no primeiro semestre de 2016 que foi R$211.341,06.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este artigo realizou um estudo de caso em uma organização de social de saúde e apontou    
desafios dos gestores quanto ao controle de estoque, definindo o que pedir, quando pedir e 
quanto pedir de cada produto do estoque, do modo a evitar compras em excesso e controlar 
os custos de forma sistematizada. Demonstrou-se que o processo de administração de 
estoques pode ser utilizado como ferramenta estratégica para a organização e que as 
ferramentas de controle podem ser vistas como mecanismos para  a contenção de custos nas 
organizações.   
 
Julgamos ter alcançado os objetivos traçados nesta pesquisa  ao apresentar a planilha para 
realização de pedidos mensais, que poderá auxiliar o gestor da organização com informações 
úteis para tomar decisões, apontando de forma sistematizada o que e quanto pedir de cada 
produto, de forma a atender a demanda da empresa.   Espera-se que a técnica sugerida possa  
minimizar a possibilidade de falta de produtos em estoque, uma vez que, a planilha foi 
elaborada considerando todos os quesitos da cadeia de suprimentos da empresa, além de 
otimizar o tempo de análise e solicitação mensal de produtos.  
 
Quanto à metodologia para realização de pedido semanal de medicamentos de curva A, esta 
contribuiu na contenção de custos da empresa, conforme identificado nos meses de aplicação 
da metodologia, pois possibilitou ao gestor a realização de solicitações de compras do 
quantitativo necessário para atender a demanda.  As solicitações de compras foram 
realizadas considerando o consumo mais atualizado pelo fato do pedido ser realizado 
semanalmente e com base no consumo do dia anterior e não mensalmente com base no 
consumo médio mensal como os demais medicamentos, evitando compras em excesso de 
produtos com maior valor agregado e  gerando uma economia total de R$72.095,92 nos 
meses de aplicação da metodologia em comparação com a média de compra dos primeiros 
cinco meses de 2016 que foi de R$217.717,28.  
 
Em virtude de a empresa ser uma organização social de saúde que realiza prestação de 
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serviço de forma terceirizada para o governo estadual, a disponibilização de informações para 
trabalhos acadêmicos são realizados de forma limitada, de modo a preservar a identidade da 
organização e cumprir o sigilo de algumas informações que só podem ser disponibilizadas 
mediante autorização da contratante. 
 
Para pesquisas futuras recomenda-se a aplicação dessa metodologia em outras unidades de 
saúde e análise da sazonalidade de produtos na organização.  
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PONTO DE EQUILÍBRIO COM FERRAMENTA 
GERENCIAL 

 
 

ZORZAL, Edmar José 
 
Resumo 
 
A Contabilidade por meio de uma metodologia específica e respeitando determinados 
princípios tem por finalidade apresentar os dados patrimoniais e operacionais de uma 
organização, se constituindo como fonte de informações gerenciais. Com o acirramento da 
concorrência e a ampliação do campo de atuação dos administradores, percebe-se que a 
contabilidade não deve ficar restrita apenas aos fatos nela registrados e apresentados na 
forma de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Período. Ela pode e deve 
gerar informações que propiciem análises e estudos que subsidiem as tomadas de decisões 
de curto e longo prazo, através da abstenção das normas legais e tendo como regra apenas 
a relação custo-benefício. Surge aí a Contabilidade Gerencial como ferramenta indispensável 
no processo de geração de informação para auxiliar na gestão empresarial. Uma das 
informações contempladas pela Contabilidade Gerencial é o ponto de equilíbrio, sendo este 
o objetivo deste artigo, através da abordagem de seus conceitos, tipos, vantagens e 
limitações. Mesmo apresentando algumas limitações o ponto de equilíbrio pode ser 
considerado como uma excelente ferramenta de gestão dada a possibilidade de proporcionar 
simulações variadas na busca de informações que suportem decisões. A contabilidade 
Gerencial deve fornecer informações que proporcionem ações na tomada de decisões como 
o estabelecimento de padrões, comparação dos valores previstos com os realizados, bem 
como eliminação de custos desnecessários. 
 
Introdução 
 
Os tempos atuais, marcados pela competição, tecnologia e uma gestão participativa, 
demandam grandes mudanças no modo como as organizações gerenciam seus recursos e 
medem seus resultados.  
 
A busca constante pela excelência empresarial desencadeia a necessidade de melhores 
informações gerenciais, extrapolando a visão de indicadores econômicos e financeiros 
apresentados pelo Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Período, para uma 
análise sistêmica das estratégias da organização, alinhadas aos indicadores de performance 
financeiros e não - financeiros. 
 
Os controles internos exercidos pelas empresas, quando bem organizados, servem de 
excelentes fontes de informações para o gestor, possibilitando projetar cenários e encontrar 
alternativas que resultem em tomadas de decisões precisas e seguras para a organização.  
 
Possuir um sistema de custo bem definido é uma outra fonte de informação, que quando bem 
utilizado propicia a tomada de decisões capazes de garantir o atingimento dos objetivos da 
entidade. 
 
A grande vantagem do uso dos conceitos da Contabilidade Gerencial é em função da 
simplicidade, facilidade e agilidade que se tem na manipulação dos dados financeiros e não 
financeiros, tornando possível a sua aplicação em vários segmentos da organização na busca 
de informações para auxiliar a sua gestão. Uma das informações contempladas pela 
Contabilidade Gerencial é o Ponto de Equilíbrio, sendo este o objetivo deste artigo, através 
da abordagem de seus conceitos, tipos, vantagens e limitações. 
  
Ponto de Equilíbrio – Seus conceitos 
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Segundo Santos (2017, p.166) a análise do equilíbrio entre receitas de vendas e custos, torna-
se indispensável como instrumento no processo de decisão gerencial. Um dos fatores para o 
sucesso financeiro de uma empresa está diretamente condicionado à existência da melhor 
ferramenta gerencial. Para o autor, “o ponto de equilíbrio será obtido quando o total dos 
ganhos marginais, que é a somatória de todos os produtos comercializados, equivalerem ao 
custo estrutural fixo do mesmo período de tempo objeto de análise”. 
 
Perez Junior (2003, p.191) comenta que a expressão ponto de equilíbrio, tradução do termo 
em inglês, break-even-point, refere-se ao nível de vendas em que não há lucro nem prejuízo, 
isto é, no qual os gastos totais (custos totais + despesas totais) são iguais às receitas totais. 
 
De acordo com Wernk (2017, p.49) o ponto de equilíbrio representa o nível de vendas em que 
a empresa opera sem lucro ou prejuízo. Ou seja, o número de unidades vendidas no ponto 
de equilíbrio é o suficiente para a empresa pagar seus custos fixos e variáveis sem gerar 
lucro. 
 
Atkinson et al (2015, p.192) menciona que o ponto de equilíbrio representa o nível de produção 
no qual os custos dos recursos comprometidos é coberto pelos lucros ganhos da produção e 
vendas de bens e serviços. O autor comenta ainda em outras palavras que Ponto de equilíbrio 
é o nível em que o volume de vendas cobre os custos fixos comprometidos 
 
Horngren et al (2004, p.41) define o ponto de equilíbrio como sendo o nível de vendas no qual 
a receita se iguala às despesas e o lucro é igual a zero. 
 
Para Leone (2000, p.424) e Martins (2010, p.273) o ponto de Equilíbrio é o nível de produção 
onde os custos se igualam às receitas, ou ainda, nasce da conjugação dos custos totais com 
as receitas totais. 
 
Padoveze (1994, p.255) relata em sua obra que o ponto de equilíbrio é o momento em que o 
total da margem de contribuição da quantidade vendida/produzida se iguala aos custos e 
despesas fixas. Dessa forma, o ponto de equilíbrio demonstra a capacidade mínima em que 
a empresa deve operar para não ter prejuízo. 
 
Segundo Dutra (2017, p.170), no ponto de equilíbrio, a empresa esta produzindo o suficiente 
para gerar receita que se iguala ao custo, ou seja, a empresa não está tendo nem lucro nem 
prejuízo quando está operando em um nível de produção igual ao seu ponto de equilíbrio, 
porque ela está gerando recursos suficientes para remunerar os seus fatores de produção. 
Este ponto indica o mínimo de receita gerada pela produção para que a empresa não sofra 
prejuízo que também é chamado de ponto de ruptura, ponto de nivelamento, ponto crítico ou 
ponto de quebra. 
 
De acordo com Wanren et al (2008, p.98) ponto de equilíbrio é o nível de operações no qual 
as receitas e os custos de uma empresa são exatamente iguais. Em equilíbrio, uma empresa 
não tem nem lucro nem prejuízo operacional. Para o autor o equilíbrio pode ser entendido 
como demonstrado abaixo:  

 
Figura 01: Equação do ponto de equilíbrio. Fonte: Wanren (2008, p.98)    

EQUILÍBRIO

RECEITAS = CUSTOS
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Percebe-se que após conhecer as definições dos autores citados sobre a conceituação do 
ponto de equilíbrio poucas diferenças foram observadas, e um dos aspectos apresentados 
por todos é com relação da igualdade que deve existir entre as receitas e custos/despesas. 
 
Para uma melhor compreensão dos conceitos apresentados é ilustrado abaixo, através da 
figura 01, a representação gráfica do ponto de equilíbrio.   

 

  
Figura 01: Representação gráfica do Ponto de Equilíbrio. Fonte: Wernke (2017) adaptada 
 
 
Tendo como parâmetro o gráfico acima, o autor Leone (2000, p.348) descreve que no ponto 
de produção e vendas, onde a linha do custo total se encontra com a linha da receita de 
vendas, não há nem lucro nem prejuízo. É o ponto de equilíbrio. Antes desse ponto, temos a 
área de prejuízos porque a linha do custo total está acima da linha da receita total. Após o 
ponto de equilíbrio, o gráfico mostra a área de lucros, onde a linha da receita total passa a 
ficar acima da linha do custo total. 
 
Tipos de ponto de equilíbrio 
 
Segundo Wernke (2017, p.50) dependendo da necessidade da empresa ou do gestor, o ponto 
de equilíbrio possibilita adaptações que suprem as informações gerenciais não possuídas. 
Essas adaptações originam tipos de ponto de equilíbrio distintos que se ajustam às diversas 
situações de planejamento das atividades da empresa, como por exemplo: em algumas 
situações é necessário fazer o estudo do ponto de equilíbrio em valor e em outras situações 
é recomendável a determinação do ponto de equilíbrio em unidades. 
 
Do ponto de vista gerencial a análise do ponto de equilíbrio, seja ela em termos monetários 
ou em termos de unidade, é um instrumento precioso para a gerência visualizar a situação 
econômica global das operações e tirar proveito das relações entre as variáveis custo-volume-
lucro. 
 

Custos totais

(variáveis + fixos)

Área de lucro

Área de

prejuízo

Unidades

Ponto de equilíbrio

Custos fixos

Receitas totais

Vendas ($)



36 

 

__________________________________________________________________________________ 
  Rev. COSMO ACADÊMICO (ISSN 2595-0304), vol. 3, nº 1 – Janeiro a Julho, ano 2018 

Wernke (2017, p.50) menciona que dependendo da necessidade da informação e da fórmula 
como é calculado, o ponto de equilíbrio recebe denominações diferentes, conforme demonstra 
a figura 02 abaixo. 
  
 

Figura 02: Tipos de ponto de equilíbrio.  Fonte: Wernke (2017, p.50) 
 
Ponto de equilíbrio contábil (em unidades) 
 
Perez Jr et al (2003, p.192) descreve que o ponto de equilíbrio contábil em unidades define a 
quantidade de unidades que se deve produzir e vender. Para definir essa quantidade divide-
se o gasto fixo total(custo fixo) pela margem de contribuição unitária (diferença entre o preço 
de venda e o gasto variável). A divisão do custo fixo pela margem de contribuição unitária 
demonstra a quantidade de produtos que devem ser fabricados e vendidos para cobrir os 
custos fixos. 
 
Wernke (2017,p.50) define o ponto de equilíbrio em unidades da seguinte forma: é o número 
de produtos(peças metros, quilos) que deve ser fabricado e vendido para que o resultado seja 
zero. Para determinar tal quantidade, divide-se o valor total dos custos fixos ($) pelo valor da 
margem de contribuição unitária ($). Assim, cada produto vendido irá cobrir, com sua margem 
de contribuição unitária, uma parte dos custos fixos da empresa. 
 
De acordo com as definições de Perez Jr et al (2003) e Wernke (2017) a fórmula para se 
calcular o ponto de equilíbrio contábil em unidades (PEC unidades) é a seguinte: 

 
Ponto de equilíbrio contábil  (em valor) 
 
O PROVAR (2009, p.169) menciona em sua obra que em determinados casos em que 
empresas vendem uma variedade grande de produtos passa-se a considerar o ponto de 
equilíbrio em termos de empresa ou negócio como o montante de vendas de todos os 
produtos. 
 
Padoveze (2010, p.257) alega que em determinadas situações, como por exemplo, quando a 
empresa trabalha com uma gama muito grande de produtos, ou quando percebe-se  
dificuldades na identificação dos custos e despesas fixos para cada produto, torna-se 
preferível buscar informações de forma global do ponto de equilíbrio em termos de valor. 
Dessa forma o ponto de equilíbrio em valor pode ser definido pelo valor mínimo que deve ser 
vendido para que a empresa não tenha nem lucro nem prejuízo. 
 
Hansen et al (2003, p.596) relata que em alguns casos os gestores podem preferir usar a 
receita de vendas como medida da atividade de vendas, em vez de unidades vendidas. Uma 
medida de unidades vendidas pode ser convertida para uma medida de receita de vendas 

Ponto de equilíbrio econômicoPonto de equilíbrio financeiro

Ponto de equilíbrio contábil

Custos Fixos R$

Margem de Contribuição Unitária R$

PEC unidades =
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simplesmente multiplicando o preço de venda unitário pelas unidades vendidas. 
Segundo Wernke (2017, p.51) o ponto de equilíbrio contábil em valor (PEC valor) é obtido 
pela seguinte fórmula: 
 

 
Após as abordagens feitas sobre o ponto de equilíbrio contábil, é importante destacar as 
considerações feitas por Wernke (2017, p.51) em que o mesmo enfatiza que o ponto de 
equilíbrio contábil em unidades pode ser considerado o mais utilizado pelos analistas de 
custos, tendo em vista a sua facilidade de entendimento e obtenção, enquanto que o ponto 
de equilíbrio em valor tem maior utilidade àqueles executivos que preferem tomar decisões 
com base nas informações em moeda corrente, mas que a utilização de ambos tem o mesmo 
significado em termos decisoriais. 
 
Ponto de equilíbrio financeiro 
 
Outro tipo de ponto de equilíbrio que pode proporcionar aos gestores informações para auxiliar 
em suas decisões é o ponto de equilíbrio financeiro. Leone (2000,p.441) afirma que muitas 
vezes, para avaliação de desempenho, para certas decisões de investimentos, para 
planejamento e outras decisões de curto prazo, o gestor deve preparar a análise do ponto de 
equilíbrio , levando em consideração apenas os aspectos financeiros. 
 
Martins (2010, p.278) descreve que dentro dos custos e despesas fixos registrado no período 
podem também estar incluídos custos e despesas que não representam saída de caixa, como 
é o caso da depreciação. Neste caso, os custos e despesas identificados como não 
desembolsáveis, isto é, que não representam saída de caixa devem ser excluídos para se 
determinar o ponto de equilíbrio financeiro. 
 
Sob a ótica de Wernke (2017, p.52), no ponto de equilíbrio financeiro (PE fin.), calcula-se o 
nível de atividades (que em unidades, quer em valor monetário) suficiente para pagar os 
custos e despesas variáveis, os custos fixos (exceto depreciação) e outras dívidas que a 
empresa tenha que saldar no período como empréstimo e financiamentos bancários. 
 
Perez Jr. et al (2003,p.204) demonstram em sua obra o cálculo do ponto de equilíbrio 
abordando dois enfoques: o ponto de equilíbrio financeiro parcial (PEFP) e o ponto de 
equilíbrio financeiro total (PEFT). 
 
O PEFP é definido como o nível de atividades em que o saldo de caixa é igual a zero. 
Representa a quantidade de vendas necessárias para cobrir os gastos desembolsáveis, tanto 
operacionais como não operacionais. Neste ponto, a empresa apresenta prejuízo contábil, 
mas não estará recuperando o investimento feito no imobilizado. Enquanto que o PEFT 
determina o nível de produção e vendas em que o saldo de caixa é predeterminado. 
Representa a quantidade de vendas necessária para cobrir os gastos desembolsáveis, tanto 
operacionais como não operacionais, e gerar um saldo de caixa determinado para 
desembolso futuros com reposição de imobilizado, novos investimentos, pagamentos de 
dividendos ou outras obrigações que não transitam pelo resultado, como por exemplo, 
empréstimos contraídos em períodos anteriores. 

Custos Fixos R$

Percentual de Margem de Contribuição (%)

PEC valor =
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Para uma melhor compreensão do ponto de equilíbrio financeiro, é apresentado abaixo a sua 
fórmula segundo Wernke (2017, p.52) em quantidades. 

 

 
Wernke (2017, p.53) menciona em sua obra que a utilização do ponto de equilíbrio financeiro 
é mais adequada ao gerente financeiro em face das características do cálculo, que considera 
somente os movimentos de caixa do período. No entanto sua utilização é de grande valia 
mesmo para outras áreas, principalmente quanto a tomada de decisões relativas a 
investimento de capital. 
 
Ponto de equilíbrio econômico 
 
Segundo Martins (2010, p.277) o ponto de equilíbrio de uma empresa será obtido quando a 
soma das margens de contribuição totalizar o montante suficiente para cobrir todos os custos 
e despesas fixos; este é o ponto em que contabilmente não haveria nem lucro nem prejuízo 
(supondo produção igual à venda). Logo este é o ponto de equilíbrio contábil. Mas um 
resultado contábil nulo significa que, economicamente, a empresa está perdendo (pelo menos 
juros sobre capital próprio). Voltando, assim, ao conceito de custo de oportunidade. Portanto, 
o ponto de equilíbrio econômico será atingido quando a remuneração do capital aplicado 
atingir a rentabilidade desejada. Acrescenta ainda o autor que o verdadeiro lucro da atividade 
será obtido quando contabilmente o resultado for superior ao retorno esperado. 
 
Warren et al (2008,p.102) afirma que no ponto de equilíbrio as receitas igualam-se aos custos. 
Entretanto, o ponto de equilíbrio não é meta da maioria das empresas. Em vez disso, os 
gerentes procuram maximizar o lucro. Santos (2017, p.176) descreve que o ponto de equilíbrio 
econômico (PEE) é aquele em que as receitas totais são iguais aos custos totais acrescidos 
de um lucro mínimo de retorno do capital investido. 
 
Segundo Wernke (2017, p.53) o ponto de equilíbrio econômico distingui-se das demais 
fórmulas de ponto de equilíbrio por incluir a variável “Lucro desejado”, conforme a fórmula a 
seguir: 

 
Constata-se que a utilização do ponto de equilíbrio econômico tem como objetivo principal 
gerar informações aos investidores sobre o retorno do capital investido, ou seja, quanto 
deveria a empresa vender para recuperar o investimento, conforme rentabilidade desejada. O 
ponto de equilíbrio econômico possibilita também conhecer o lucro que a empresa procura 
almejar. 
 
Ponto de equilíbrio Mix  
 
Martins (2010, p.296) afirma que as aplicações dos conceitos de ponto de equilíbrio são de 
grande valia  e de fácil entendimento e aplicação. Mas a grande restrição do até agora visto 
é o fato de termos trabalhado com situações de um único produto. Com isso, fica bastante 
simplificado o problema, o que não acontece quando a empresa trabalha com diversos 
produtos. 

Custos Fixos (R$) - Depreciações (R$) + Dívidas do período (R$)

Margem de Contribuição Unitária (R$)

PEF unidades =

Custos Fixos (R$) + Lucro Desejado (R$)

Margem de Contribuição Unitária (R$)

PEE unidades =
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Wernke (2017, p.53) diz que as fórmulas apresentadas de ponto de equilíbrio em unidades 
são aplicáveis a apenas um produto. Como a maioria das empresas comercializa diversos 
produtos, a aplicabilidade de tais fórmulas é restrita a poucas situações. Para essa empresas, 
a principal dificuldade encontrada no cálculo do ponto de equilíbrio é a diversidade de produtos 
que compõem o mix ofertado e as consequentes distintas margens de contribuição de cada 
mercadoria. 
 
Sob a ótica de Santos (2017, p.180) o princípio básico para se chegar ao “ponto de equilíbrio” 
de produtos com margens de contribuições diferentes não difere muito das fórmulas 
tradicionais, o que talvez pode gerar um pouco mais de trabalho, por causa das ponderações 
que deverão ser feitas entre os vários produtos com volume margens de contribuição 
diferentes. 
 
Segundo Santos (2017, p.181) a fórmula para calcularmos o ponto de equilíbrio mix em 
unidades, ou o volume mínimo de vendas que uma empresa precisa realizar para não incorrer 
em prejuízo nem realizar lucro é a seguinte: 
                                                                    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
Onde: 
 

 = somatório 
MCUi = margem de contribuição unitária 
Xi  = volume previsto de vendas por produto            
  
O mesmo autor apresenta também a fórmula para se obter o ponto de equilíbrio em valor (mix) 
que é a seguinte:  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

            
            
            
            
            
            
            
            
Onde:  
 
Pi = preço de venda unitário por produto 
Qi = volume previsto por produto 
PMCi = proporção da margem de contribuição por produto 

 = Somatório  
 
para um melhor entendimento do cálculo do ponto de equilíbrio (mix), Wernke   (2017, p.54) 
descreve em sua obra que é necessário o cumprimento de duas etapas. A primeira consiste 

 

1.1                                                      CUSTOS FIXOS 
PE unidades (mix) =  

 

                                                           (  MCUi   x   Xi ) 

 

                                                           (  Xi ) 

 

 

 

1.2                                                      CUSTOS FIXOS 
PE valor (mix)   =  

 

                                                      PMCUi   x   pi  x  Qi 

 

                                                       pi  x  Qi ) 
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em determinar o ponto de equilíbrio total, isto é, do mix de produtos. Após encontrar o número 
total de unidades, calcula-se quanto desse total refere-se aos produtos individualmente, 
considerando os percentuais do volume previsto de venda por produto. E para cálculo do 
ponto de equilíbrio (mix) em valor ($), basta multiplicar o ponto de equilíbrio mix em unidades 
de cada produto pelo respectivo preço de venda. 
 
Benefícios do ponto dee equilíbrio 
 
A utilização do ponto de equilíbrio e a consequente análise entre receitas de vendas e custos, 
torna-se indispensável como instrumento de apoio gerencial, podendo fornecer informações 
variadas, que serão na sequência descritas. 
 
Leone (2000, p.427) diz que a utilização e a análise dos conceitos de ponto de equilíbrio, tem 
como objetivo auxiliar às funções de planejamento e a de tomada de decisões gerenciais de 
curto prazo da empresa. 
 
Wernke (2017, p. 55) também enfatiza a questão de que o uso do ponto de equilíbrio deve 
auxiliar as questões de curto prazo da empresa. Para o autor, a informação do ponto de 
equilíbrio da companhia, tanto do total global como por produto individual, é importante porque 
identifica o nível mínimo de atividade que a entidade ou cada divisor deve operar. 
 
Santos (2017, p. 170) argumenta que através da obtenção do ganho marginal pelo método de 
custeamento marginal, poderá ser calculado o ponto de equilíbrio da empresa, a fim de se 
averiguar o nível mínimo de vendas que deve ser praticado para se obter determinado 
montante de lucro. 
 
Para Wernke (2017, p.55) a determinação do ponto de equilíbrio subsidia as decisões 
empresariais relacionadas com: 
 
a) Alteração do mix de vendas, tendo em vista o comportamento do mercado; 
b) Alteração de políticas de vendas com relação a lançamentos de novos produtos; 
c) Definição do mix de produtos, do nível de produção e preço do produto; 
d) Responde a perguntas que exigem respostas rápidas, tais como: 

✓ Quantas unidades de produto devem ser vendidas para se obter determinado 
montante de lucro? 

✓ Qual a influência de um desconto promocional nos preços de vendas? 
✓ Que acontecerá com o lucro se o preço de venda aumentar ou diminuir? 
✓ Que acontecerá com o ponto de equilíbrio se determinada matéria-prima aumentar 

20% e não tiver condições de ser repassada aos preços dos produtos? 
✓ Um aumento nos custos fixos (por exemplo: salários) terá qual influência no resultado 

da empresa? 
e) Útil ao planejamento e controle de vendas e de resultados etc. 
 
Através das vantagens apresentadas, observa-se que a aplicação do ponto de equilíbrio nas 
decisões de curto prazo trazem grandes benefícios para a organização. Com base nas 
informações disponibilizadas por essa ferramenta, passa a empresa ter condições de tomar 
decisões mais precisas e, portanto, com mais segurança. 

 
Limitações do ponto de equilíbrio 
 
Wernke (2017, p.56) afirma que os gerentes devem ficar atentos com relação as limitações 
apresentadas na utilização do ponto de equilíbrio. O autor enfatiza que tal técnica só deve ser 
utilizada em gestão de curto prazo, e faz ainda o seguinte comentário: não se pode pensar 
num planejamento de longo prazo para empresas que não dê resultado positivo e não 
remunere os detentores de suas fontes de resursos. 
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Segundo Leone (2000, p.428) a análise de ponto de equilíbrio terá maior potencialidade se 
tomada a curtíssimo prazo, pois para prazo mais longos perderia muito de sua utilidade diante 
de fato de que numa economia, em que o valor da moeda sofre flutuações, os custos, as 
receitas e as despesas não são constantes. 
 
Santos (2017, p. 174) descreve que na análise do ponto de equilíbrio algumas limitações 
devem ser consideradas como por exemplo: 
 
• Variação de um componente: considerar mudança no preço sem a influência nos demais 

componentes; na realidade, quando muda um componente, pode mudar o outro; 
• Custos extruturais fixos e marginais: geralmente, o comportamento do custo fixo não é tão 

constante como mostra no gráfico do ponto de equilíbrio, e o custo marginal tem certos 
aspectos que não variam sempre proporcionalmente ao volume; 

• Análise estatística:as próprias dificuldades existentes na montagem dos dados para a 
análise não levam em consideração todo o dinamismo nas empresas e no dia-a-dia dos 
negócios.  

 
Martins (2010, p.296) diz que as aplicações dos conceitos de ponto de equilíbrio são de 
grande valia e de fácil entendimento quando aplicado a um único produto. O que não acontece 
quando a empresa trabalha com diversos produtos. Nesse caso, o assunto se complica, já 
que os custos e despesas variáveis são diferenciados também para cada um, o que provoca 
a impossibilidade de cálculo de um ponto de equilíbrio global. 
 
Observa-se que na aplicação dos conceitos de ponto de equilíbrio, as limitações que o mesmo 
proporciona devem ser considerados. Uma das constatações que ficou evidente é que o seu 
uso deve ser empregado pelos gestores apenas para decisões gerenciais de curto prazo. 
Portanto, considera-se importante que ao se aplicar o ponto de equilíbrio o gestor deve 
analisar as situações apresentadas, e assim, avaliar, se deve ou não uilizar tal ferramenta 
para auxiliar as suas decisões. 
 
Conclusão 
 
As organizações carecem de ferramentas ágeis e eficientes de gestão, de apoio à decisão e 
de suporte negocial. A resposta pode ser encontrada num enfoque ampliado de contabilidade 
gerencial que transcenda, inclusive, as fronteiras dos controles e acompasnhamentos 
internos, atingindo visões sobre o posisionamento da empresa e de seus produtos no mercado 
e sobre as tendências de cenários que possam afetar as decisões estratégicas. 
 
A grande vantagem do uso dos conceitos da contabilidade gerencial é em função da 
simplicidade, facilidade e agilidade que se tem na manipulação dos dados financeiros e não 
financeiros, tornando possível a sua aplicação em vários segmentos da organização na busca 
de informações para auxiliar a sua gestão, como é o caso do uso do ponto de equilíbrio, 
quando utilizado no processo de decisões de curto prazo. 
 
Observou-se ao longo desse trabalho que as informações de caráter decisorial 
proporcionadas pela aplicação dos conceitos de ponto de equilíbrio foram inúmeras e que 
podem gerar grandes benefícios para as organizações que convivem nos dias atuais com um 
mercado altamente competitivo e exigente. 
 
Portanto, percebe-se que o ponto de equilíbrio é uma ferramenta de grande utilidade no 
processo de gestão empresarial, e que mesmo apresentando algumas limitações, a sua 
utilização como fonte de informações para a organização pode ser considerada imprescindível 
dada a facilidade de sua aplicação em vários tipos de cenários que o ambiente atual 
proporciona.   
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A TEORIA DOS DEVERES FUNDAMENTAIS E O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 
2015: Em Busca de Soluções Pacíficas das Controvérsias no Direito das Famílias 

 
THE THEORY OF FUNDAMENTAL DUTIES AND THE CIVIL PROCESS CODE OF 2015: 

In Search of Peaceful Solutions to Controversies in Family Law 
 

Heleno Florindo da Silva5 
Daury Cesar Fabriz6 

 
RESUMO: O debate da teoria dos deveres fundamentais ainda é muito perfunctório no Direito 
Brasileiro, de modo que o presente trabalho, aliando tal perspectiva às questões desdobradas 
da leitura constitucional do processo civil idealizada pelo CPC/15, busca compreender, 
através de uma perspectiva metodológica ínsita a abordagem do múltiplo-dialético, a 
existência de um dever fundamental dos pais que estiverem em litígio entre si, em buscar, 
como meio de solução de tais contendas, meios alternativos e consensuais à jurisdição ou, 
se judicializando o litígio, meios consensuais neste, como forma de decisão de tais problemas, 
sobretudo naquilo que dizer respeito aos direitos de seus filhos crianças, que poderão sofrer, 
direta ou indiretamente, com os impactos de uma relação litigiosa entre seus pais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Código de Processo Civil de 2015; Solução Consensual; Deveres 
Fundamentais; Pais; Filhos. 
 
ABSTRACT: The debate on the theory of fundamental duties is still very perfunctory in 
Brazilian Law, so that the present work, combining this perspective with the questions deployed 
from the constitutional reading of the civil process conceived by CPC / 15, seeks to understand, 
through a methodological perspective The multiple-dialectic approach, the existence of a 
fundamental duty of the parents who are in dispute among themselves, to seek, as a means 
of solving such disputes, alternative and consensual means to the jurisdiction or, if judicially 
litigating, consensual means in this , As a way of deciding such problems, especially with 
regard to the rights of their children, who may suffer, directly or indirectly, the impacts of a 
litigious relationship between their parents. 
 
KEYWORDS: Code of Civil Procedure of 2015; Consensus Solution; Fundamental Duties; 
Parents; Children. 
 
INTRODUÇÃO 
 
O debate acerca da Teoria dos Deveres Fundamentais ainda é muito incipiente no Brasil, 
ainda mais quando se restringe essa análise aos deveres que os particulares guardam entre 
si, numa perspectiva horizontal dos direitos e deveres fundamentais, sobretudo àqueles 
inerentes à relação litigiosa levada ao conhecimento do Poder Judiciário. 
 
Neste sentido, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, se visualizou 
uma busca de uma leitura constitucional do processo civil pátrio, mesmo que já tardiamente, 
mas que demonstra uma clara tentativa de estabelecer como referencial normativo, para a 
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solução dos litígios através do instrumental do processo civil, a Constituição Federal de 1988. 
 
A partir das diretrizes estabelecidas, portanto, pela CF/88 é que o CPC/15 passou a se 
consolidar, de modo que o novel instrumento normativo se estruturou a partir de alguns 
princípios constitucionais que nos fazem, com sua interpretação, perceber a existência de 
inúmeras obrigações e deveres processuais que as partes guardam entre si em suas relações 
processuais a serem regidas, a partir de então, pelo CPC/15. 
 
Um desses deveres está contido na ideia de que as partes deverão atuar de boa-fé na relação 
processual, buscando a solução pacífica das controvérsias, ainda mais naquelas ações, 
reconhecidamente, inerentes aos direitos das famílias e, dentre essas, àquelas que, 
porventura, ocorrem entre adultos que sejam pais, e que tenham, como efeitos do litígio, 
influência nos direitos das crianças que sofrerão com tal litígio – seus filhos. 
 
É daí, neste sentido, que iremos buscar mecanismos para traçar, num primeiro momento, uma 
análise da teoria dos deveres fundamentais, para num segundo momento da pesquisa, 
identificar os deveres e obrigações que, a partir do CPC/15, passam a conduzir, 
necessariamente, os atos das partes em litígio, sobretudo naqueles que natureza familiar, 
para, no fim, buscarmos analisar se é possível compreendermos a existência de um dever 
fundamental dos pais, nos litígios que estabelecem entre si, mais que possuem interesses e 
reflexos na vida de seus filhos, esses que forem ainda crianças, em buscar solucionar de 
forma consensual o referido litígio, em especial no tocante aos referidos interesses de seus 
filhos. 
 
Assim, a partir de uma leitura, conforme se verá abaixo, ínsita à perspectiva múltiplo-dialética7, 
buscaremos, com o presente estudo, alcançar resposta ao presente problema de pesquisa: 
com o advento do CPC/15, da nova concepção de guarda compartilhada como regra, dos 
recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ), das determinações dos Tratados 
Internacionais e do Estatuto da Criança e do Adolescente acerca da proteção das Crianças e, 
principalmente, da Constituição Federal de 1988, é possível extrairmos daí a existência de um 
dever fundamental dos pais, que estiverem em litígio entre si, em buscar resolver as questões 
litigiosas que forem inerentes aos seus filhos (crianças) de forma consensual? 
 
1 – A TEORIA DOS DEVERES FUNDAMENTAIS E O CÓDIGO DE PROCCESSO CIVIL DE 
2015 – Compreendendo o Dever Fundamental de Contribuir com a Administração da 
Justiça 
 

 
7 A perspectiva metodológica do múltiplo-dialético pode ser compreendida desde sua matriz grega, até a 

contemporaneidade, como o modelo de racionalidade capaz de possibilitar a existência de inúmeras realidades 

que, mesmo sendo diferentes entre si, convivem em harmonia dentro de uma mesma realidade político-social, ou 

seja, é o que nos possibilitará perceber a multiplicidade de existência e de modos de compreensão possíveis, bem 

como a compreensão de que está tudo inter-relacionado, de que tudo o que existe está ligado a ponto de ser 

especial para a vida em harmonia. É neste sentido que Krohling apontará para o fato de que desde sua formação 

mais incipiente, na Grécia antiga, a perspectiva do múltiplo dialético ser um importante marco na ascensão e 

promoção do debate sobre quaisquer situações, o que possibilitará, não só o surgimento, mas a necessidade de 
sua realização prática, do que hoje chamamos de diferença ou, mais recentemente, de diversidade, pois segundo 

ele “Os gregos já tinham saído da mitologia, pois viviam a presença de um novo marco, isto é, a realidade da 

pólis, que modificou profundamente a sua maneira de ser e viver. (...) a ágora (praça pública) é o principal 

espaço e instrumento de poder. Nesse cenário descendências monárquicas, origens divinas da natureza e 

explicações mitológicas do poder não têm mais guarida. (...) tudo é debatido. As pessoas agora são iguais. Não 

há mais hierarquia absoluta e muito menos monarquia. (...). Esse é o marco inicial. Não há nada que não possa 

ser discutido. Não existem mais verdades eternas (2014, p. 23-24)”. Em decorrência do espaço limitado de um 

artigo científico, para um aprofundamento acerca do método do Múltiplo Dialético, ver KROHLING, Aloísio. 

Dialética e Direitos Humanos – múltiplo dialético: da Grécia à Contemporaneidade. Curitiba: Juruá 

Editora, 2014. Cap. 4. 



45 

 

__________________________________________________________________________________ 
  Rev. COSMO ACADÊMICO (ISSN 2595-0304), vol. 3, nº 1 – Janeiro a Julho, ano 2018 

O estudo dos deveres fundamentais não é tarefa fácil, seja pelo fato do constitucionalismo 
moderno ocidental, bem como pela contemporaneidade neoconstitucional sempre buscar 
enaltecer os direitos, seja em decorrência dos poucos estudos sobre o tema, em que pese 
sua real importância social, política e cultural. 
 
É a partir desse cenário que o presente trabalho, nesse ponto, passa a abordar aspectos 
gerais acerca da teoria dos deveres fundamentais, buscando contribuir para o 
desenvolvimento de um entendimento acerca dos deveres fundamentais, sobretudo, deveres 
inerentes a proteção integral e prioritária das crianças – o que será discutido abaixo a partir 
da relação entre pais e filhos, a partir dos litígios que os primeiros estabelecem entre si, e que, 
porventura, tenham reflexos nos direitos dos segundos. 
 
Assim, ao analisarmos as construções teóricas acerca dos deveres fundamentais, ou 
constitucionais, inerentes a um determinado ordenamento jurídico constitucional, percebemos 
que alguns autores apontam, de um lado, a falta de efeitos jurídicos desses deveres 
fundamentais constitucionais e, de outro, que tais deveres representariam uma forma de 
limitação aos limites materiais do poder público.  
 
Neste sentido, aponta Llorente8 que 

 
Os enunciados de deveres não têm efeitos jurídicos algum, mas apenas, e se 
houver, uma função política, embora tampouco haja unanimidade em 
discernir qual função, se existir alguma, esses enunciados desempenham: 
para uns, tem, simplesmente, a função de servir de sustento ideológico ao 
poder, na tentativa de lhe dar uma fundamentação ética; para outros, ao 
contrário, a função dos deveres, tal como a dos direitos, é a de impor limites 
materiais a potestade normativa do poder público9. 

 
É possível visualizar, a partir de então, que as discussões acerca da configuração jurídica dos 
deveres fundamentais é campo arenoso e ainda muito pouco explorado no direito pátrio, por 
onde se debruçam incansáveis teorias, sobretudo do direito estrangeiro, na tentativa de lhes 
dar normatividade ou, simplesmente, lhes reconhecer como meros deveres éticos das 
pessoas enquanto pertencentes ao grupo social que conforma o Estado. 
 
Não são simples divagações ou elucubrações teóricas àquelas vertentes que não percebem 
nos deveres fundamentais um caráter normativo, mas, tão somente, um dever ético, haja vista 
o fato de que em suas origens, os deveres fundamentais ou constitucionais, terem surgido de 
discussões de cunho religioso, moral ou filosófico10. 
 
A fim de fixar características que nos permitam identificar os deveres fundamentais, 
destacamos as palavras de Martinez11, para quem esses deveres fundamentais apresentam 
três aspectos principais, que podem ser elencados da seguinte forma 
 

(...) a) o dever jurídico existe com independência de que o dever trabalhado 
tenha tido previamente, ou não, uma dimensão moral (...); b) o dever jurídico 
tem que estar reconhecido por uma norma pertencente ao Ordenamento; c) 
normalmente os deveres jurídicos trazem consigo uma sanção para os casos 

 
8 LLÓRENTE, Francisco Rubio. Los Deberes Constitucionales. In: Revista Española de Derecho Constitucional. 

Año 21. Núm. 62. Mayo-Agosto 2001. p. 16. 
9 No original: “Los enunciados de deberes no tienen efectos jurídico alguno, sino sólo, si acaso, una función 

política, aunque tampoco hay unanimidad a la hora de discernir cual sea (si alguna), la que estas normas 

desempeñan: para unos, simplemente la de servir de sustento ideológico al poder, la de intentar dotarlo de una 

fundamentación ética; para otros, más bien al contrario, lafunción de los deberes, como la de los derechos, es la 

de imponer limites materiales a la potestad normativa del poder público” (Tradução nossa). 
10 MARTINEZ, Gregorio Peces-Barba. Los Deberes Fundamentales. In: DOXA 4, 1986. p. 329. 
11 MARTINEZ, Gregorio Peces-Barba. Los Deberes Fundamentales. In: DOXA 4, 1986. p. 335. 
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onde houver o seu inadimplemento (...)12. 

 
Em que pese à profundidade dos citados argumentos, outros há, tão sólidos quanto, que 
disciplinam os deveres fundamentais sob uma visão diferente. Há quem entenda que esses 
deveres, mesmo que não presentes expressamente em um determinado ordenamento 
poderão ser reconhecidos como tal, a partir, por exemplo, de uma leitura ampla da norma que 
regula um determinado direito que, para ser exercitado, necessitará que alguém cumpra um 
determinado dever. 
 
É o que Valdés13, em resposta às críticas de Francisco Laporta e Juan Carlos Bayón, feitas a 
um artigo que aquele havia publicado acerca dos deveres positivos gerais e sua 
fundamentação, ressaltará, no sentido de que, para a imposição desses deveres, de um ponto 
de vista meramente ético, não é necessária a existência do Estado. 
 
Para ele os deveres fundamentais existem, independentemente, da existência de uma 
codificação estatal sobre sua fundamentação, pois o Estado servirá, tão somente, para 
assegurar o cumprimento ou sancionar o não cumprimento desses deveres que são inerentes 
à sociedade humana. 
 
Os deveres fundamentais [ou constitucionais], neste sentido, conforme se depreende das 
análises teóricas acima, existem em decorrência de um direito fundamental contrário, ou seja, 
na medida em que a Constituição, base do Estado, nos assegura uma série de direitos 
fundamentais, em contrapartida, faz surgir uma série de deveres fundamentais.  
 
Tal construção hermenêutica é o que pode ser percebido da leitura, por exemplo, do artigo 
75, da Constituição da República Dominicana de 26 de janeiro de 201014, responsável por 
trazer um rol de deveres fundamentais para os dominicanos, que passam a ter uma 
Constituição que não está, tão somente, repleta de direitos, mas, também, de deveres.  

 
12 No original: “(...) a) El deber jurídico existe con independencia de que el deber de que se trata hay a tenido 

previamente o no uma dimensión moral (...); b) El deber jurídico tiene que estar reconocido por una norma 

perteneciente ao Ordenamiento; c) normalmente los deberes jurídicos llevan a parejada una sanción en caso de 

incumplimiento (...)” (Tradução nossa). 
13 VALDÉS, Ernesto Garzón. Algunos Comentarios Críticos a Las Críticas de Juan Carlos Bayón y Francisco 

Laporta. In: DOXA 3, 1986b. p. 68. 
14 O citado artigo dispõe que: “CAPÍTULO IV – DE LOS DEBERES FUNDAMENTALES – Artículo 75 – 

Deberes fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan La existencia 

de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga La conducta del hombre y La mujer em sociedad. 

Em consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes: 1) Acatar y cumplir la 

Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas; 2) Votar, siempre que se este 

en capacidad legal para hacerlo; 3) Prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa 

y conservación, de conformidad com lo establecido por la ley; 4) Prestar servicios para el desarrollo, exigible a 

los dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre los dieciséis y veintiúnaños. Estos servicios 

podrán ser prestados voluntariamente por los mayores de veintiúnaños. La ley reglamentará estos servicios; 5) 

Abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República 

Dominicana; 6) Tributar, de acuerdo com la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los 

gastos e inversiones publicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la 
promoción de una administración pública eficiente; 7) Dedicarse a un trabajo digno, de su elección, a fin de 

proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar El perfeccionamiento de su personalidad y contribuir 

al bien estar y progreso de La sociedad; 8) Asistir a los establecimientos educativos de la Nación para recibir, 

conforme lo dispone esta Constitución, La educación obligatoria; 9) Cooperar con el Estado encuanto a La 

asistencia y seguridad social, de acuerdo con sus posibilidades; 10) Actuar conforme al principio de solidaridad 

social, respondiendo com acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan em peligro 

la vida o La salud de las personas; 11) Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos 

naturales del país, garantizando La conservación de un ambiente limpio y sano; 12) Velar por El fortalecimiento 

y La calidad de la democracia, El respeto Del patrimonio público y El ejercicio transparente de La función 

pública”. 
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Antes de continuar a discussão é necessário destacar, acerca dos deveres fundamentais, 
alguns pontos relevantes, tanto em relação às discussões acercada existência, ou não, de 
deveres positivos gerais, quanto, no caso de haver essa possibilidade, sobre o modo como 
se daria a contraprestação ao direito, pois todo dever, consequentemente, deverá encampar 
um direito que lhe é oposto. 
 
Neste ponto, Valdés15 qualifica quais seriam esses deveres fundamentais de natureza geral, 
ou seja, aqueles que todos nós estaríamos obrigados a cumprir, independentemente de 
mantermos relação direta com aquele que possui o direito de lhe cobrar, expondo, neste 
sentido, que 
 

Deveres positivos gerais são aqueles cujo conteúdo é uma ação de 
assistência ao próximo que requer um sacrifício trivial e cuja existência não 
depende da identidade do obrigado nem a do(s) destinatário(s) e tampouco é 
o resultado de algum tipo de relação contratual prévia16. 

 
Com isso podemos perceber que por este entendimento quaisquer pessoas poderiam, em 
estado de necessidade, obrigar quaisquer outros, a lhes ajudar, não devendo essa ajuda ser 
maior que algo trivial, ou seja, algo que não imponha àquele que presta a ajuda, uma 
diminuição de suas posses capaz de levá-lo ao status daquele a quem ajuda17. 
 
Entretanto, existem posições diversas a essa, principalmente no tocante a possibilidade, ou 
não, da construção de um entendimento acerca dos deveres fundamentais, reconhecendo-os 
como positivos e gerais, conforme se depreende em Laporta e Bayón – ambos criticam, 
conforme se aludiu acima, as noções trazidas por Valdés no tocante às discussões em 
destaque. 
 
Laporta18 apresenta suas divergências à Valdés, em relação àquilo que esse chama de 
deveres positivos gerais, no ponto acerca da responsabilidade pela omissão, ou seja, Laporta 
traz entendimento de que se levarmos às propostas de Valdés às últimas consequências, as 
regras acerca da responsabilidade em decorrência de um inadimplemento de uma obrigação 
restariam inócuas. 
 
Ele chega a essa conclusão, tendo em vista que sendo os deveres gerais, àqueles que 
tivessem, em contrapartida, direitos, poderiam escolher, dentre um universo de obrigados, 
àquele que lhe aprouvesse, o que retiraria toda e qualquer segurança jurídica dos processos 
judiciais, sendo que, aquele que tem direito frente a um coletivo de pessoas, frente a outras, 
possui o mesmo dever. 
 
De outro lado, Bayón19 aponta críticas à postura de Valdés no tocante aos limites impostos a 
esses deveres positivos gerais que todos teríamos, destacando, especificamente, o critério 
da trivialidade entabulado por Valdés para limitar as obrigações, ou seja, os deveres dos 
indivíduos para com aqueles que lhes são comuns em uma sociedade. 

 
15 VALDÉS, Ernesto Garzón. Los Deberes Positivos Generales y su Fundamentación. In: DOXA 3, 1986a. p. 17. 

16 No original: “Deberes positivos general es son aquél los cuyo contenido es una acción de assistência al 

prójimo que requiere un sacrifício trivial y cuya existencia no depende de la identidade del obligado ni de la del 

(o de los) destinatário (s) y tampoco es el resultado de algún tipo de relación contractual previa” (Tradução 

nossa). 
17 VALDÉS, Ernesto Garzón. Los Deberes Positivos Generales y su Fundamentación. In: DOXA 3, 1986a. p. 25. 
18 LAPORTA, Francisco J. Algunos problemas de los deberes positivos generales (observaciones a un artículo de 

Ernesto Garzón Valdés). Doxa, n. 3, 1986. p. 55. 
19 BAYÓN, Juan Carlos. Los Deberes Positivos Generales y la Determinación de Sus Límites: observaciones al 

artículo de Ernesto Garzón Valdés. In: DOXA 3, 1986. 
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Bayón20 destacará, neste sentido, que “(...) o altruísmo mínimo, baseado na ideia de sacrifício 
trivial, parece que não nos serve (...). se alguém tem em seu poder recursos em abundância 
– sendo que frente a esses um terceiro tem direito – deve entregá-los em sua totalidade, não 
uma parte <<trivial>> dos mesmos21”, ou seja, para ele a trivialidade como sendo o elemento 
de limite ao quantum do dever, não corresponde ao melhor parâmetro. 
 
Em que pesem as discussões sobre as características inerentes aos deveres fundamentais, 
o importante é saber que se trata de um campo ainda em conhecimento, onde não há 
verdades absolutas, mas, pelo contrário, inúmeras possibilidades, o que corrobora a 
necessidade de uma metodologia múltiplo-dialética. 
 
Objetivando uma dessas possibilidades, o Grupo de Pesquisa Estado, Democracia 
Constitucional e Direitos Fundamentais, do Programa de Pós Graduação Strictu Sensu da 
Faculdade de Direito de Vitória, através de seus membros, entabulou um conceito para os 
Deveres Fundamentais, a fim de fixar um posicionamento acerca do tema, definindo dever 
fundamental como uma categoria jurídico-constitucional, fundada na solidariedade, que impõe 
condutas proporcionais àqueles submetidos a uma determinada ordem democrática, 
passíveis ou não de sanção, com a finalidade de promoção de direitos fundamentais22. 
 
A partir daí, não restam dúvidas de que existe um dever fundamental, tanto em relação a 
necessidade das partes de uma relação processual, estabelece-la sobre os princípios da boa-
fé23, atingindo, a partir de uma perspectiva ínsita ao princípio constitucional da solidariedade, 
os deveres que hoje aparecem como deveres das partes no CPC/15, bem como frente a 
proteção integral e prioritária das crianças – restrita aqui a atuação dos pais que estão em 
litígio familiar entre si, mas que discutem direitos inerentes aos seus filhos, reconhecendo, 
como se discutirá abaixo, um dever desses pais em buscar solucionar os conflitos entre eles, 
que porventura dizem respeito aos seus filhos, sobretudo àqueles que ainda são vistos como 
crianças, de forma consensual. 
 
Esses deveres fundamentais, portanto, como se debate neste trabalho, se inter-relacionam, 
pois um dos mecanismos de proteção integral e prioritária das crianças, é a prática de uma 
formação humana para esse fim, o que pode ser conseguido com a atuação dos pais, que 
estão em litígio entre si, ao atuarem nessa relação processual, acerca dos direitos de seus 
filhos, a partir de um busca pela solução pacífica da controvérsia, algo que surtirá efeitos 
positivos no desenvolvimento de seus filhos, ainda crianças. 
 
A proteção integral e prioritária das crianças passará, neste sentido, pela busca de uma 
solução harmoniosa e pacífica das controvérsias que se estabelecem na relação familiar entre 
os pais e que tenham a capacidade de geram reflexos deletérios para a formação e 
desenvolvimento da personalidade de seus filhos, o que será melhor debatido nos próximos 

 
20 BAYÓN, Juan Carlos. Los Deberes Positivos Generales y la Determinación de Sus Límites: observaciones al 

artículo de Ernesto Garzón Valdés. In: DOXA 3, 1986. p. 46. 
21 No original: “(...) el altruísmo mínimo, basado em la idea de sacrificio trivial, parece que no nos lo brinda. (...) 

si alguien tiene em su poder recursos sin título alguno – y a los cuales tiene direcho un tercero – debe entregarlos 

em su totalidad, no uma parte <<trivial>> de los mismos”. (Tradução Nossa). 
22 Conceito construído coletivamente pelos membros do grupo de pesquisa Estado, Democracia Constitucional e 

Direitos Fundamentais, no 1º semestre de 2013, coordenado pelos professores Dr. Daury Cesar Fabriz e Dr. 

Adriano Sant’Ana Pedra, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado e Doutorado – em Direitos e 

Garantias Fundamentais da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Para maiores informações sobre as 

discussões de onde extraiu-se o conceito destacado acima, ver GONÇALVES, Luísa Cortat Simonetti e 

FABRIZ, Daury Cesar. Dever Fundamental: a construção de um conceito. In. DE MARCO, Christian Magnus e 

OUTROS. Direitos Fundamentais Civis: teoria geral e mecanismos de efetividade no Brasil e na Espanha. 

Tomo I. Joaçaba: Editora UNOESC, 2013. p. 87-96. 
23 Acerca do princípio da boa-fé, o CPC/15 determina, em seu art. 5º, que: “Aquele que de qualquer forma 

participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. 
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tópicos desta pesquisa, onde se desenvolverá melhor as ideias inerentes aos deveres 
fundamentais de proteção das crianças. 
 
A presente pesquisa parte, portanto, de uma perspectiva constitucionalizada da Teoria dos 
Deveres Fundamentais para construir o caminho através do qual serão analisadas as novas 
regras procedimentais e processuais trazidas pelo novel Código de Processo Civil de 2015. 
 
É da análise dos instrumentos normativos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 
acerca da proteção das crianças e dos adolescentes [lembrando sempre que o recorte feito 
aqui se restringirá às crianças, ou melhor, aos direitos dessas crianças], nos casos de litígios 
entre seus pais, a partir de uma mitigação, ou não, da autonomia de sua vontade24, como 
referencial do processo de mediação/conciliação estabelecido no CPC/15. 
 
2 – O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A BUSCA PELA SOLUÇÃO PACÍFICA DAS 
CONTROVÉRSIAS NO DIREITO DAS FAMÍLIAS A PARTIR DE UMA ANÁLISE 
CONSTITUCIONAL DO PROCESSO 
 
O art. 227, da CF/88 determina ser dever da família assegurar à criança, com absoluta 
prioridade, uma série de direitos ínsito à sua personalidade e, consequentemente, à sua 
dignidade, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, nos servirá de fundamento constitucional para o 
desdobramento da presente análise acerca dos deveres fundamentais e do CPC/15. 
 
Além do mais, outros instrumentos normativos nos serão úteis nesta pesquisa, tais como a 
recente Lei de Guarda Compartilhada e o Código Civil de 2002, tendo em vista o fato de 
regulamentarem que 
 

Art. 1584, §2º, do CC/02, com Redação dada pela Lei da Guarda 
Compartilhada (Lei 13.058/2014) Quando não houver acordo entre a mãe e 
o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a 
exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um 
dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. 
Art. 1583, §2º, do CC/02, com Redação dada pela Lei da Guarda 
Compartilhada (Lei 13.058/2014) Na guarda compartilhada, o tempo de 
convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e 
com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos 
filhos. 

 
Já no âmbito internacional, a proteção das crianças aparece em diversos instrumentos 
normativos internacionais, tais como a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Crianças de 1989, que determina, entre outras coisas, a proteção integral e prioritária, também 
no âmbito internacional, das crianças25.  

 
24  A discussão acerca da mitigação, ou não, da autonomia da vontade dos pais que estão em litígio entre si, em 

litigarem até o final, ou buscar resolver tal litígio naquilo que seja de interesse de seus filhos crianças, de forma 

consensual, se dá em decorrência do art. 166, caput e §4º, do CPC/15, estabelecerem, respectivamente, que “a 

conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da 
vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. (...). § 4º - a mediação e a 

conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição 

das regras procedimentais”. Assim, na presente pesquisa se discutirá, conforme abaixo, a possibilidade de 

mitigação da autonomia da vontade dos pais (direito fundamental deles), frente ao dever fundamental que 

possuem de proteção de seus filhos que ainda sejam crianças. 

25 Neste sentido, o art.2º, item 2, estabelece que “os estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para 

assegurar que a criança seja protegida contra todas as formas de discriminação ou punição baseadas na condição, 

nas atividades, opiniões ou crenças, de seus pais, representantes legais ou familiares”. E mais, o artigo 3º - 1, 

estabelece que “em todas as medidas relativas às crianças, tomadas por instituições de bem estar social públicas 

ou privadas, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, terão consideração primordial os 
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Para efeito de recorte epistemológico ao presente estado da arte, é necessário 
compreendermos por criança, aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina, 
ou seja, para a citada legislação infraconstitucional, crianças são todas aquelas que possuem 
até 12 anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º, da Lei 8.069/90. 
 
O citado Estatuto também é importante para compreendermos os direitos que as crianças 
possuem face ao Estado, à Sociedade e, também, face aos seus familiares, sobretudo seus 
pais, pois, determina que  
 

Art. 3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 
Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. 

 
De outro lado, mas não menos importante, o Código de Processo Civil de 2015 (Lei 
13.105/2015) determina, entre outras coisas, que as partes em litígio deverão se guiar por 
alguns deveres processuais extraídos de uma leitura constitucionalizada do processo civil 
pátrio, pois  
 

Art. 77.  Além de outros previstos neste Código, SÃO DEVERES DAS 
PARTES, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 
participem do processo: 
(...); 
IV - CUMPRIR COM EXATIDÃO AS DECISÕES JURISDICIONAIS, de 
natureza provisória ou final, e NÃO CRIAR EMBARAÇOS À SUA 
EFETIVAÇÃO; (...). 

 
Neste ponto, é importante destacar também, que além dos deveres expressamente 
delimitados pelo supracitado artigo do CPC/15, o referido diploma normativo determina, já em 
seu artigo 1º, que o processo civil, a partir de então, passará a ser “(...) ordenado, disciplinado 
e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição 
da República Federativa do Brasil” de 1988, sendo que, aquele que, de qualquer forma 
participar, nos termos do art. 5º, do mesmo CPC/15, do processo, deverá se comportar de 
acordo com os ditames e limites da boa-fé processual. 
 
Diante de todos esses fundamentos de onde extraímos o estado da arte atual acerca da 
legislação constitucional e infraconstitucional pátrias, bem como das legislação internacional, 

 
interesses superiores da criança. 2. os estados-partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e os 

cuidados necessários ao seu bem-estar, tendo em conta os direitos e deveres dos pais, dos tutores ou de outras 

pessoas legalmente responsáveis por ela e, para este propósito, tomarão todas as medidas legislativas e 

administrativas apropriadas”. A seu turno, o artigo 4º, determina que “os estados-partes tomarão todas as 

medidas apropriadas, administrativas, legislativas e outras, para a implementação dos direitos reconhecidos nesta 

convenção. (...)”. Por fim, o artigo 5º, do mesmo diploma internacional, assegura que “os estados-partes 

respeitarão as responsabilidades, os direitos e os deveres dos pais ou, conforme o caso, dos familiares ou da 

comunidade, conforme os costumes locais, dos tutores ou de outras pessoas legalmente responsáveis pela 

criança, de orientar e instruir apropriadamente a criança de modo consistente com a evolução de sua capacidade, 

no exercício dos direitos reconhecidos na presente convenção”. 
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e mais, acerca da nova tendência processual civil que surge com o atual CPC/15, é possível 
construirmos num movimento materialista e histórico-dialético, uma perspectiva, a partir da 
teoria dos deveres fundamentais, de análise do CPC/15, capaz de nos servir de referencial 
teórico na busca pela resposta ao problema lançado em sede de introdução acima.  
 
Para concluir a análise do estado da arte da proteção normativa dos direitos das crianças, 
sobretudo a partir da relação estabelecida entre esses e seus pais, o CPC/15 destaca que 
nas ações de natureza familiar, as partes terão como obrigação, efetuar todos os esforços 
necessários para a solução consensual do litígio (art. 694, caput, do CPC/15), com a 
possibilidade de se efetuar acompanhamento especializado para esse fim, por especialistas 
de diversas áreas, tais como, a psicologia e a assistência social, bem como de suspender o 
processo, para efetuação de tentativa extrajudicial de conciliação ou mediação (Parágrafo-
único, do art. 694, do CPC/15), ou de fragmentar a audiência em quantas partes forem 
necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do CPC/15). 
 
3 – O DEVER FUNDAMENTAL DOS PAIS QUE ESTIVEREM EM LITÍGIO ENTRE SI EM 
BUSCAR UMA SOLUÇÃO CONSENSUAL COMO MEIO MAIS ADEQUADO26 A 
SOLUCIONAR AS QUESTÕES QUE FOREM INERENTES AOS SEUS FILHOS  
 
No presente ponto deste trabalho, buscaremos discutir a existência de um dever fundamental 
dos pais que porventura estiverem em litígio judicial entre si, em buscar uma solução para tal 
situação, sempre que envolver direitos de seus filhos ainda crianças, de forma consensual, 
haja vista sê-la o modo mais adequado e menos traumático para os filhos desses pais em 
litígio, cuja tenra idade poderá, sendo-o, possivelmente, um dos alvos do litígio, trazer-lhe 
danos irreversíveis. 
 
Neste sentido, conforme se debateu acima, o art. 227, da Constituição Federal determina que 
é direito fundamental das crianças (sobretudo) um desenvolvimento saudável, física e 
mentalmente, sem que haja, nesse interim, qualquer tipo de negligência por parte do Estado, 
da Sociedade e da Família (no caso do presente trabalho, dos pais). 
 
A partir dessas premissas, e do recorte feito para esse ponto do trabalho, é inegável que uma 
solução consensual para qualquer litígio, sobretudo aos litígios entre adultos, pais, que 
envolvam interesses e direitos de crianças, seus filhos, é sempre a opção mais benéfica, haja 
vista trazer em suas bases, em seus fundamentos, a auto realização da pacificação pelas 
próprias partes. 
 
Inclusive, é importante ainda neste ponto destacar, que é possível, caso não haja condições 
para a resolução da própria controvérsia pelas partes do litígio, a busca pela solução 
consensual, ao menos, possibilita o poder dos envolvidos em disciplinarem a forma como 
exercerão, caso queiram, seus direitos dentro da relação processual, ou seja, havendo, neste 

 
26 Sobre os meios consensuais de que se fala nesta pesquisa, é importante destacar que não se buscará analisar 

um único meio de auto composição do litígio, mas destacar que, qualquer desses meios, sobretudo aqueles em 

que as partes possuem maior autonomia da elucidação da solução do problema, são mais eficazes na proteção 

dos direitos fundamentais das crianças cujos pais estão em litígio entre si, do que a demorada e lenta decisão de 
um juízo, fria ao valor afetivo que um dia uniu litigante e litigado, e, principalmente, distante da efetiva proteção 

dos direitos fundamentais das crianças que, em muitos casos, deixam se serem vistas como sujeitos de direitos e 

passam a ser vistas como objetos de disputa entre seus pais. Assim, a auto composição, que também é conhecida 

como uma solução pacífica, ou não adversarial, é uma forma de solução de litígios que apresenta inúmeros 

mecanismos e instrumentos, mas que sempre terá, como pilar de fundamentação,  o fato da resolução de 

conflitos se dar através das próprias partes. As partes é quem irão procurar a solução de suas lides e, via de 

consequência, a pacificação do conflito. Em uma visão que amplia a ideia de Carnelutti acerca da auto 

composição, Petrônio Calmon, a respeito dos equivalentes jurisdicionais, passa a considerar a auto composição 

como um meio de solução dos conflitos, como o são a jurisdição e a autotutela. Para tanto, ver CALMON, 

Petrônio. Fundamentos da Mediação e da Conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 84. 
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sentido, a possibilidade de disporem desses direitos de cunho processual e que forem 
disponíveis ou transacionáveis27, o que demonstra como as partes de um processo (autor e 
réu), poderão complementar a gestão do processo civil em suas atuações. 
 
Sobre os litígios entre os pais que envolvam interesses ou direitos de seus filhos, é 
presumível, que dentre as várias especialidades do Direito, a que mais apresente tais 
situações, seja o Direito das Famílias, haja vista ser o local específico para dirimir problemas, 
por exemplo, entre pais e filhos durante sua relação familiar, como no recorte epistemológico 
proposto no presente estudo, bem como problemas inerentes ao início ou fim do vínculo 
afetivo ou conjugal entre as pessoas28. 
 
É importante destacar neste ponto, portanto, que a análise que se apresenta nesta pesquisa, 
não diz respeito à qual será o instrumento que as partes do litígio [os pais], escolherão, 
necessariamente, para a solução pacífica de suas controvérsias, mas, ao contrário, se é 
possível percebermos, à luz de uma leitura constitucionalizada do processo civil, bem como 
dos direitos fundamentais das crianças, protegidos interna e internacionalmente, podem ser 
fundamento para a configuração de um dever fundamental dos litigantes [pais] em solucionar 
pacificamente os conflitos entre si, que porventura envolvam interesses ou direitos de seus 
filhos. 
 
Assim, além de lidar com questões fundamentais, a busca por uma solução pacífica, 
consensual, pode também estabelecer ou fortalecer os relacionamentos de confiança e 
respeito entre as partes em litígio, e seus filhos, evitando, neste ponto, que esses sofram, por 
exemplo, com o fim do relacionamento de seus pais, de modo a minimizar os custos e os 
danos psicológicos que porventura uma criança poderá sofrer sendo-a alvo de um litígio que, 
em muitos casos, ainda sequer compreende. 

 
27 Neste ponto, é importante salientar, que o pacto acerca da disposição ou transação de direitos, firmados entre 

as partes da relação alvo de uma solução consensual, somente é possível quando se referir aos direitos passíveis 

de auto composição o que permitem a transação e o afastamento da jurisdição estatal, nos termos do art. 3º, caput 

e parágrafos, da Lei 13.140/2015, que assim determinam sobre o tema: “Art. 3o Pode ser objeto de mediação o 

conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. §1º - A 

mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. § 2º - O consenso das partes envolvendo direitos 

indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público”. 
28 Sobre tais situações, inerentes às relações de índole familiar, em que uma solução consensual [que no estudo 

se daria através da mediação] se demonstra o caminho mais salutar para a efetiva solução do litígio, Warat, ao 

escrever sobre o papel do mediador, destaca que “O desamor é uma despedida de um vínculo ou de um modo de 
nos relacionarmos. No desamor, existem perdas e ganhos. Perde-se a história vivida, mas ganha-se algo dessa 

história, se dela conseguimos tirar alguma lição e abrir-nos as perspectivas de futuro. O desamor é complicado 

porque as pessoas não sabem dizer adeus, botar um ponto final em uma história. Colocar um ponto final, dizer 

adeus, sem gerar conflitos de despedida é uma tarefa muito difícil, então as pessoas precisam ser ajudadas, 

principalmente, a descobrir que estão em uma fase de desamor. Ninguém nos ensinou a amar, muito menos nos 

ajudará a aprender a desamar, a fazer do desamor uma boa despedida”. Para tanto, ver WARAT, Luis Alberto. O 

Ofício do Mediador. Florianópolis: Habitus, 2001, p. 132. Sobre a mediação como uma importante ferramenta de 

auto composição do litígio, sobretudo, acerca do fato de sê-la uma ferramenta de solução pacífica das 

controvérsias, é importante traçar uma conceituação para essa espécie judicial ou extrajudicial de resolução de 

litígios, sendo que, neste ponto, importantes são as palavras de Moore, para quem a Mediação pode ser vista 

“Como a interferência em uma negociação ou em um conflito de uma terceira parte aceitável, tendo um poder de 
decisão limitado ou não-autoritário, e que ajuda as partes envolvidas a chegarem voluntariamente a um acordo, 

mutuamente aceitável com relação às questões em disputa”. Para tanto, ver MOORE, Christopher W. O processo 

de mediação: estratégias práticas para a redução de conflitos. Traduzido por Magda França Lopes. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 1998, p. 28. Uma das possibilidades de realização da Mediação, portanto, se dá no Direito das 

Famílias, de modo que, nas palavras de Haim Gruspun “A mediação familiar pode ser procurada quando se 

inicia uma crise na família e atuar de forma preventiva, quando mais protege os filhos. Pode ser procurada após a 

sentença do juiz no tribunal e fazer a mediação para resolução dos problemas entre os pais sobre esses filhos. 

Poderá ser procurada por indicação do juiz, antes de exarar a sentença para cursos, orientação ou mediação”. 

Para tanto, ver GRUNSPUN, Haim. Mediação Familiar: o mediador e a separação de casais com filhos. São 

Paulo: LTr, 2000, p. 78. 
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A solução consensual é, neste sentido, aquela medida que melhor proporciona uma proteção 
aos infantes que ainda, sem saber direito o que está ocorrendo, por exemplo, com sua família, 
conseguirão, ao fim de um litígio a ela inerente, sair, senão ilesos, ao menos a menor 
quantidade possível de marcas de um litígio que poderá influenciar lhes no resto de suas 
vidas, para seu bem ou seu mau.  
 
 CONCLUSÃO 
 
A partir de então, é possível apresentarmos algumas conclusões como hipóteses ao problema 
levantado alhures, não como um ponto final ao debate, mas, através de uma racionalidade 
múltiplo-dialética, com o condão de ser um ponto de início para outras construções teórico-
filosóficas acerca do tema abordado. 
 
O presente artigo teve como cotejo principal, a busca pela demonstração da necessidade de 
ocorrer uma mudança de perspectiva jurídico-filosófica, sobretudo, dentro do Direito 
Processual Civil, a partir do Código de Processo Civil Brasileiro de 2015, tendo em vista a 
leitura constitucional pela qual o processo civil passou e deverá passar daí em diante, bem 
como no modo como se concebe, via de regra, um sistema de adjudicação do direito pelo 
Estado-juiz, que deverá, conforme se debateu acima, se transformar em um cenário em que 
as partes tenham mais possibilidade de, por elas, solucionarem o litígio. 
 
Foi nesse ponto que a teoria dos deveres fundamentais surgiu como fundamento para 
identificar a existência de um dever fundamental dos pais que estiverem em litígio entre si, 
sobre direitos que influenciarão os direitos, direta ou indiretamente, de seus filhos ainda 
crianças, de buscarem solucionar, de forma consensual e menos agressiva possível, tais 
demandas. 
 
No contexto de tais litígios, em muitos casos, estão em jogo direitos das crianças envolvidas 
que, à luz do art. 227, da CF/88, discutido acima, configuram-se de forma fundamental, de 
modo que para a proteção de direitos fundamentais dos filhos, caberá aos pais, via de 
consequência, o exercício de deveres fundamentais, que no caso em cotejo, levados à relação 
jurídico-processual estabelecida entre esses mesmos pais, lhes impõem o dever de buscar 
alternativas consensuais, identificadas aqui como sendo as menos gravosas e deletérias para 
a formação de seus filhos ainda crianças, sempre que nessas lides, estiverem, também, em 
debate direitos de seus filhos. 
 
Portanto, é imprescindível, a partir do Código de Processo Civil de 2015, sobretudo a partir 
de uma crise de todo o sistema jurídico-político vigente, que já não consegue mais absorver 
a quantidade expressiva de processos que, ano após ano, aumentam os números do Poder 
Judiciário, a necessidade de se buscar alternativas  capazes de realizar uma modificação na 
exclusividade do provimento jurisdicional, que contemporaneamente vem se dando através 
da exclusiva beligerância técnico-processual entre as partes do processo. 
 
Tal mudança deve ser fruto, sobretudo, de uma nova cultura político-processual, teórico-
filosófica acerca de um processo constitucionalizado, e que, neste trabalho, se identificou a 
partir de uma demonstração da existência de deveres fundamentais que devem ser realizados 
pelos pais, dentro da relação que mantêm com seus filhos ainda crianças o que, a partir de 
então, faz com que uma nova perspectiva cultural ingresse nas relações litigiosas entre esses 
pais e que, porventura, possam atingir, direta ou indiretamente, seus filhos ainda crianças. 
 
Essa perspectiva, por fim, deve ser identificada como fruto de uma necessária busca pela 
solução consensual desses litígios em especial, pois possibilitará às partes uma maior 
participação na solução de seu problema, garantindo assim, que o acesso à jurisdição que se 
dê de forma célere e eficaz, especialmente, nos litígios no âmbito familiar, protegendo ainda 
mais os direitos fundamentais das crianças envolvidas na lide, ao se reconhecer como dever 
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fundamental dos pais, de base constitucional-processual, a busca do consenso como meio de 
decisão nos litígios entre si, mas que dizem respeito também, aos direitos de seus filhos. 
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RESUMO 
 
Ações não farmacológicas como o treinamento resistido, vêm sendo recomendado em prol da 
prevenção e do tratamento da síndrome metabólica. Na qual é uma doença crônica não 
transmissível composta por três por mais fatores de risco. O objetivo desse artigo foi identificar 
os benefícios do treinamento resistido nos fatores de risco da síndrome metabólica. Os artigos 
foram encontrados nas seguintes bases eletrônicas (LILACS) , Scientific Eletronic Library 
Online (SciELO) , Public Medline (PubMed) .Foram utilizados os seguintes termos: resistance 
training e metabolic syndrome, treinamento de força e síndrome metabólica, treinamento 
resistido e síndrome metabólica.O resultados mostraram que o treinamento resistido foi eficaz 
na redução de gordura corporal, aumento da sensibilidade a insulina, aumento da tolerância 
a glicose, diminuição do perfil lipídico e diminuição dos níveis pressóricos. Nesse sentido, 
concluímos que o treinamento resistido contribui de forma significativa para a redução dos 
fatores de risco relacionados à síndrome metabólica.  
 
Palavras chaves: Treinamento resistido, Síndrome metabólica, Fatores de risco.  
 
ABSTRACT 
 
Non-pharmacological actions such as resistance training, have been recommended for the 
sake of prevention and treatment of metabolic syndrome. In what is a non-communicable 
chronic disease consists of three for more risk factors. The objective of this study was to 
identify the benefits of resistance training on metabolic syndrome risk factors. The items were 
found in the following electronic databases (LILACS), Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Public Medline (PubMed) .There were the following terms used: resistance training 
and metabolic syndrome, strength training and metabolic syndrome, resistance training and 
metabolic syndrome . The search was restricted to the period from 1984 to 2015. The results 
showed that resistance training was effective in reducing body fat, increased insulin sensitivity, 
increased glucose tolerance, decreased lipid profile and decreased blood pressure. In this 
sense, we conclude that resistance training contributes significantly to the reduction of risk 
factors related to metabolic syndrome. 
 
Keywords: Resistance training, metabolic syndrome, risk factors. 
 
INTRODUÇÃO 
 
A síndrome metabólica é caracterizada por fatores de risco cardiovasculares, hipertensão 
arterial, dislipidemia, resistência à insulina, hiperglicemia e obesidade abdominal (Tibana e 
Prestes, 2013). Segundo a Organização Mundial de Saúde, a síndrome metabólica é 
considerada um problema de saúde pública que leva a sérias consequências sociais, 
psicológicas e físicas, sendo associada ao maior risco morbimortalidade por enfermidades 
crônicas não-transmissíveis. Esses fatores de risco estão diretamente relacionados à 
inatividade física, alimentação inadequada, consumo de bebidas alcoólicas e tabaco e 
obesidade abdominal. 
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A distribuição corporal e a concentração da gordura central, possui uma relação direta quanto 
ao desenvolvimento da síndrome metabólica. De acordo com DeFronzo et al. (1988) sabe-se 
que há uma relação da resistência à insulina com a obesidade central, intolerância à glicose 
junto a hipertensão arterial, dislipidemia, distúrbios da coagulação. Egger et al. (1992) deixam 
claro que realmente não seria o excesso de gordura corporal total a causa da SM, mas sim a 
concentração da adiposidade central que estaria relacionada a resistência a insulina, logo, à 
síndrome metabólica. Giorgino et al. (2005) mostra que de acordo com localização do 
adipócito, o mesmo pode variar suas funções sendo a adiposidade intra-abdominal a que 
apresenta maior impacto sobre a deterioração da sensibilidade a insulina. 
 
Gustat et al. (2002) observou uma forte associação entre obesidade e inatividade física. Logo, 
uma vida ativa acompanhada de exercícios físicos de baixa intensidade, leve, moderada ou 
alta intensidade pode evitar ou controlar vestígios da Síndrome metabólica. 
 
Whelton et al. (2002), em uma metanálise de 54 estudos longitudinais controlados de forma 
aleatória demonstrou que o exercício físico aeróbico reduz, em média, 3,8mmHg e 2,6mmHg 
a pressão sistólica e diastólica. No mesmo ano, a American Diabetes Associatio apontou o 
exercício físico como aliada e de notável eficácia na diminuição dos níveis de VLDL colesterol 
em indivíduos com diabetes Tipo 2 dependendo da intensidade. Pouco depois Rennie et al. 
(2003) apontou através de estudos epidemiológicos e clínicos que a pratica regular de 
atividades físicas é uma grande aliada na prevenção e tratamento de tais doenças. Persghin 
(1996) demonstra que tanto exercícios aeróbicos quanto resistidos tem influenciado de forma 
benéfica à sensibilidade a insulina. Através dos estudos pode-se então, associar exercícios 
aeróbicos e resistidos como aliados ao controle e prevenção da Síndrome Metabólica. 
 
Além de todos os estudos feitos e eficácia dos exercícios aeróbicos, o exercício resistido é 
um forte estimulo para o ganho de massa, força e potência muscular, que com a dieta, tende 
a diminuir, ampliando assim a perda de gordura. Dessa forma, Geliebter et al. (1997) deixa 
claro que o treinamento resistido e o treinamento aeróbico, melhoram a sensibilidade a 
insulina de forma diferente aparentemente, podendo ser incorporadas juntamente para 
melhores resultados. Logo, entende-se o treinamento resistido num geral, promove notáveis 
mudanças nos quadros de síndrome metabólica respectivamente. 
 
Segundo Fleck e Kramer (2006, p.19) definem o treinamento resistido como um corpo vencer 
uma resistência, de forma a ser chamado também de treinamento contra resistência ou 
treinamento com pesos. Indivíduos que praticam treinamento de treino de força, está sujeito 
a variados benefícios como: melhora do desempenho em atividades esportivas, aumento da 
força, ganho de massa magra, a diminuição da gordura corporal. Fett et al. (2009) conduziram 
um estudo em que cinquenta mulheres, divididas aleatoriamente em dois grupos, realizaram 
treinamentos em circuito: exercício resistido (ER) (n=14; 36±12 anos; índice de massa 
corporal, IMC=32±7 kg/m2) e JOGG (é um tipo de exercício aeróbico, de baixa a média 
intensidade, habitualmente usado para o controle de peso) (n=12; 37±9 anos; IMC=29±2). 
Apenas 26 chegaram ao fim dos estudos com redução de razão cintura/ quadril, IMC, 
obtiveram redução da gordura corporal e ganhos de massa magra. 
 
Assim este artigo de revisão possui como objetivo geral identificar os benefícios do 
treinamento resistido na síndrome metabólica, através de uma pesquisa bibliográfica, além de 
ter como objetivos específicos, analisar as evidências cientificas apresentadas através de 
pesquisa bibliográfica, compreender os efeitos do treinamento resistido na síndrome 
metabólica. Através desses objetivos, o artigo tem como justificativa compreender a 
aplicabilidade do treinamento resistido em benefício dos fatores de risco da síndrome 
metabólica, colaborando com o entendimento dos profissionais de Educação Física, tendo em 
vista o treinamento resistido como uma ferramenta para beneficiar homens e mulheres 
portadores da síndrome metabólica. 
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OBESIDADE E SINDROME METABOLICA 
 
Segundo Gentil (2014, p.4) a obesidade e o excesso de peso são fenômenos que se alastram 
de forma descontrolada na sociedade moderna, acarretam imenso prejuízo econômico e 
atuam negativamente em aspectos qualitativos e quantitativos da vida de milhões de pessoas. 
O mesmo afirma que a obesidade com o IMC >40kg/m2 é denominado grave, mórbida ou 
ainda classe III.  
 
Um agravante foi mostrado por Monteiro et al. (1995) onde no Brasil, as mudanças 
demográficas, socioeconômicas e epidemiológicas ao passar dos anos permitiram uma 
transição nas bases nutricionais, com a diminuição da desnutrição e o aumento da obesidade. 
Corroborando com essas afirmações Sichieri et al. (2007) mostra que no Brasil, os custos com 
hospitalização associado ao excesso de peso representam 3,02%, dos gastos em homens e 
5,83% dos gastos em mulheres com idade entre 20 e 60 anos. 
 
Partindo para outro ponto, Gagliardi (2004) afirma que a predisposição genética, 
sedentarismo, obesidade central independente de excesso no peso total, resistência à 
insulina, disfunção endotelial e ativação crônica do sistema imune inato têm sido considerados 
por diferentes grupos de pesquisadores como agentes causais iniciadores da síndrome 
metabolica. 
 
Em um estudo conduzido por Santos et al. (2013) mostraram que a maioria dos casos de 
síndrome metabólica ocorrem em indivíduos com obesidade, o que prejudica a sensibilidade 
á insulina, que diminui em até 40% quando o indivíduo apresenta massa corporal maior que 
35% a 40% do ideal.  
 
Nesse sentido, se torna que vez mais eminente a associação da obesidade com a síndrome 
metabólica, isso fica claro quando Grundy et al. (2004) concluíram que o excesso de peso 
leva ao acumulo de gordura nos tecidos, notadamente no tecido adiposo, músculos, fígado, 
células β pancreáticas, o que parece induzir as alterações bioquímicas ocorridas na síndrome 
metabólica.  
 
TREINAMENTO RESISTIDO E SEU IMPACTO NA COMPOSIÇÃO CORPORAL 
 
O treinamento resistido vem sendo utilizado de diversas maneiras em prol da saúde dos 
indivíduos, Fleck e Kraemer (2006, p.20) mostra que o mesmo é capaz de produzir alterações 
composição corporal, na força, na hipertrofia muscular e no desempenho motor. 
 
Dessa forma, Macêdo e Silva (2009) conduziram um estudo para avaliar e comparar os efeitos 
do treinamento aeróbio e do treinamento resistido sobre a gordura abdominal de mulheres 
obesas destreinadas. O treinamento aeróbio foi realizado com caminhada de 20 minutos com 
50-60% do Vo² Max e corrida de 20 minutos 60-80% do Vo² Max, já o treinamento resistido, 
composto pelos seguintes exercícios: Leg press, supino horizontal, puxada, desenvolvimento, 
cadeira extensora, mesa flexora, flexão plantar e abdominal, foram feitas 3 séries de quinze 
repetições da primeira a decima sessão, doze repetições da decima primeira á vigésima 
sessão e da vigésima primeira á trigésima sessão. Os resultados mostraram que ambos os 
grupos promoveram diminuições significativas no percentual de gordura corporal, na dobra 
cutânea abdominal, entretanto o grupo que realizou o treinamento resistido apresentou 
maiores reduções na circunferência da cintura, gordura subcutânea abdominal e percentual 
de gordura corporal comparado ao que fez treinamento aeróbio.  
 
Estudos de Kirk et al. (2009) analisaram os efeitos do treinamento resistido em indivíduos com 
excesso de peso durante seis meses, com sessões com duração de onze minutos 
aproximadamente, de 85-90% de 1RM. Os resultados mostraram que resultou num aumento 
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crônico no gasto energético, essa adaptação do gasto energético pode ter um impacto 
favorável no balanço energético e oxidação de gordura suficiente para ajudar com a 
prevenção da obesidade e tratamento não farmacológico da mesma. Posteriormente, Álvarez 
e Campillo (2013) realizaram um estudo para examinar as alterações cineantropométricas e 
de força em mulheres obesas/sobre peso ocasionado pelo treinamento resistido de baixa 
intensidade. Composto pelos seguintes exercícios: Agachamento, desenvolvimento, remada 
e rosca bíceps. Depois de oito semanas de treinamento, os resultados mostraram que houve 
reduções significativas do peso corporal, IMC, gordura subcutânea, circunferência de cintura 
e obteve aumento da força máxima.  
 
Reforçando essas evidencias, Hunter et al. (2002) realizaram um estudo com homens e 
mulheres idosos em 25 semanas, o treinamento resistido foi composto por dez exercícios de 
65-80% de 1RM. Verificou-se uma perda de 1,7kg do peso corporal para as mulheres e 1,8kg 
para os homens, além disso, as mulheres ganharam 1kg de massa magra e os homens 
ganharam 2,8kg. Isso mostra o quão eficiente é o treinamento resistido para a redução da 
gordura corporal, além de preservar e ganhar massa magra. Porém, em relação ao tecido 
adiposo intra-abdominal, as mulheres diminuíram 16cm e os homens aumentaram 9cm, já na 
subcutânea, as mulheres diminuíram 15cm e os homens não tiveram alterações.    
 
O EFEITO FISIOLÓGICO DO TREINAMENTO RESISTIDO E EPOC. 
 
Em um dos artigos mais clássicos e pioneiros sobre o tema, (Gaesser e Brooks, 1984) mostrou 
que o efeito agudo do gasto energético diário está bem estabelecido que, após o termino do 
exercício, o consumo de O², não retorna aos níveis de repouso imediatamente. Esse gasto 
energético durante o período de recuperação é conhecido como consumo excessivo de 
oxigênio pós-exercício. 
 
Cromment e Kinzey (2004) realizaram um estudo com obesos para avaliar o EPOC de uma 
sessão de treinamento resistido e uma de treinamento aeróbio. O treinamento resistido 
consistiu em cinco exercícios com três séries de 70% de 10RM e um minuto de intervalo entre 
as séries, já o treinamento aeróbio, foi composto por um clico ergômetro a 60-65% do VO² 
Max com duração de 12 minutos. Os resultados não mostraram diferenças significativas no 
quociente respiratório nem no EPOC. Segundo os autores a baixa intensidade promoveram 
alterações modestas na homeostase.  
 
Diante dessa informação, a intensidade pode ser fator determinando no efeito EPOC, isso é 
o que mostra Thornton e Potteiger (2002), quanto fizeram o estudo com mulheres realizando 
treinamento resistido em diferentes intensidades. O treinamento de baixa intensidade foi 
realizado por duas séries de 45% de 8RM, já o de alta intensidade foi realizado á 85% de 
8RM. Os resultados mostraram que o treinamento de alta intensidade promoveu maior 
consumo de oxigênio pós-exercício, entretanto, o consumo durante a atividade foi igual para 
as intensidades distintas.  
 
A relação do treinamento resistido e o EPOC é reforçada no estudo de Paoli et al. (2012) onde 
compararam os efeitos de diferentes metodologias de treinamento no metabolismo de 
homens. Um grupo foi submetido a 8 exercícios, realizados com quatro séries de 8-12RM. O 
outro envolvia três exercícios realizados em pausa-descanso, sendo três séries para o leg 
press e duas séries para o grupo do supino reto e puxada. Mesmo com a diferença no volume 
de treinamento, prevaleceu a intensidade de segunda metodologia, que provocou maiores 
elevações nos níveis de lactato, maior gasto energético e menor quociente respiratório, o que 
sugere maior utilização de gordura no pós-treino.  
 
Perante todas essas evidencias, é notável a importância do treinamento resistido com 
intensidade para gerar EPOC, portanto, ainda é limitado afirma o treinamento resistido para a 
manutenção do metabolismo por meio das alterações na massa magra, pois em termos 
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qualitativos a massa muscular tem efeito limitado no gasto energético de repouso. Isso que 
mostra Gentil (2014, p.222), pois a elevação do metabolismo através do treinamento resistido 
pode ocasionar um aumento do turnover proteico, aumento na quantidade total e relativa de 
proteína muscular, reabastecimento das reservas de glicogênio, reparo de lesões musculares, 
retorno dos íons aos seus compartimentos e mudanças nas concentrações hormonais.  
 
Semelhantemente, um artigo conduzido por Melby et al. (1998), mostrou que o treinamento 
resistido, causa impacto no EPOC devido a um componente curto relacionado com a 
restauração dos estoques de ATP e fosfocreatina muscular, ao restabelecimento do estoque 
de oxigênio sanguíneo e muscular, aos danos teciduais, ao aumento da frequência cardíaca 
e da temperatura, à remoção de lactato e à alta atividade do sistema nervoso simpático.  
 
TREINAMENTO RESISTIDO E SÍNDROME METABOLICA 
 
As evidências cientificas a seguir, irão mostrar o quanto o treinamento resistido pode agir 
como medidas não farmacológicas para a prevenção e tratamento da síndrome metabólica.  
 
Sendo assim, Banz et al. (2003) compararam os efeitos de 10 semanas de treino de força e 
aeróbio para homens obesos com síndrome metabólica. O treinamento resistido envolveu três 
séries de 10 RM em oito exercícios. O aeróbio consistia em sessão de 40 minutos a 85% da 
FMC. Ambas realizadas três vezes por semana. De acordo com os resultados, os dois grupos 
obtiveram reduções similares na relação cintura-quadril, no entanto, apenas o treinamento 
resistido induziu reduções no percentual de gordura e ganhos de massa magra. Nesse 
sentido, observa-se que a composição corporal e outros fatores estão diretamente 
relacionados com o desenvolvimento da síndrome metabólica, sendo assim, Gentil (2014) traz 
uma abordagem cujo o treinamento resistido é de extrema importância para otimizar melhoras 
na composição corporal de homens com síndrome metabólica, e diminuindo os fatores de 
risco. 
 
Jurca et al. (2004) realizaram um estudo com 8570 homens de 20-75 anos caracterizados 
com síndrome metabólica, e mostraram que a força muscular foi capaz de diminuir a gordura 
abdominal, triglicerídeos, aumento do HDL e colaborou com o controle glicêmico.  
 
Em relação a dislipidemia entende-se que é um dos fatores de risco da síndrome metabólica, 
fazendo com que os níveis de triglicerídeos e LDL aumentem e os níveis de HDL diminuam. 
Diante disso, Tsuzuko et al. (2007) conduziram um artigo para examinar o efeito do 
treinamento utilizando peso corporal sobre a composição corporal, distribuição de gordura e 
perfis metabólicos em 22 homens e 30 mulheres, três vezes por semana, durante 12 semanas. 
Os resultados mostraram que houve diminuição da circunferência da cintura, diminuição da 
gordura corporal, e um aumento da espessura da coxa, além de aumentar os níveis de HDL 
e diminuir os níveis de triglicerídeos.  
 
Analisando outro fator de risco da Síndrome Metabólica, Ibanez et al. (2005) verificou a 
influência do treinamento resistido da gordura abdominal e na sensibilidade a insulina, em 
nove homens. O treinamento foi realizado duas vezes por semana, durante 16 semanas, a 
intensidade variou de 50-80% de 1RM, sem uma dieta para perda de gordura. No término da 
pesquisa, foi constatado que houve uma diminuição significativa da gordura visceral e 
subcutânea, além disso, o treinamento aumentou a sensibilidade à insulina em 46,3%, a 
glicose em jejum diminuiu 7,1%.  
 
Outro estudo conduzido por Conceição et al. (2013) verificou se o treinamento resistido pode 
reduzir o risco de síndrome metabólica em mulheres pós-menopáusicas. O estudo foi 
composto por 10 exercícios em 3 séries de 8-10 repetições, realizado 3 vezes por semana. 
Os resultados mostraram uma diminuição significativa nos fatores de risco da síndrome 
metabólica, além de observa uma diminuição na glicemia de jejum e também gerou aumento 
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da massa magra e redução de gordura corporal.  
 
Recentemente Silveira et al. (2015) investigaram os efeitos do treinamento resistido no perfil 
inflamatório de homens com síndrome metabólica durante 14 semanas, 3 vezes por semana 
com a intensidade variando de 40-70% de 1RM. Os resultados mostraram que apesar da 
ausência de alterações no peso corporal, o conteúdo muscular total e os parâmetros 
bioquímicos, os indivíduos demonstrou uma redução no teor de gordura corporal, ou seja, o 
treinamento resistido moderado preservou a massa magra fazendo com que somente a 
gordura fosse diminuída.  
 
METODOLOGIA 
 
Os artigos foram encontrados nas seguintes bases eletrônicas (LILACS) , Scientific Eletronic 
Library Online (SciELO) , Public Medline (PubMed) .Foram utilizados os seguintes termos: 
resistance training e metabolic syndrome, treinamento resistido e síndrome metabólica, 
treinamento de força e síndrome metabólica.  Nesse sentindo,  537 artigos estiveram a 
disposição nas bases eletrônicas do ano de 1984 ao 2015, como critério de inclusão, foi feita 
através de evidências cientificas que correspondiam com a nossa pesquisa, após lermos o 
título e o resumo, e foram selecionados sete artigos que se enquadraram no critério de 
inclusão, assim como mostra na tabela 1.  
 
APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
 

Tabela 1 – Benefícios do Treinamento resistido na síndrome metabólica. 

 
Referencias Objetivo Metodologia População                Resultados 

 
 

Silveira et al. 
(2015) 

Este estudo tem 
como objetivo 
investigar os 
efeitos de 14 
semanas de ER no 
perfil inflamatório 
homens com 
fatores de risco 
para SM. 

ER moderado 
durante 14 
semanas (três 
vezes por 
semana), 
com uma 
intensidade 
compreendida 
entre 40 e 70% de 
uma 
repetição máxima. 

15 Homens 
sedentários, 
brasileiros.  

Redução no teor 
de gordura 
corporal. 
um RT moderado 
tem benefícios 
inflamatórios além 
de melhora no 
risco de doenças 
cardiovasculares 

Tibana e Prestes 
(2013) 

Discutir 
criticamente os 
efeitos crônicos do 
treinamento 
resistido sobre os 
fatores de risco 
cardiovascular, 
força muscular e 
massa livre de 
gordura em 
indivíduos com SM 

Revisão de 
literatura.  

Homens e 
mulheres, 
brasileiros. 

O treinamento 
resistido foi pouco 
efetivo para a 
diminuição dos 
fatores de risco da 
síndrome 
metabólica. 

 
Conceição et al. 

(2013) 

Verificar se o 
treinamento de 
resistência pode 
reduzir o risco de 
síndrome 
metabólica 
em mulheres pós-
menopáusicas 

 
No protocolo de 
treinamento de 
resistência, dez 
exercícios foram 
realizados, com 
3 × 8-10 
repetições 
máximas três 

20 Mulheres, 
brasileiras. 

Concluiu-se que o 
treinamento de 

resistência 
realizados três 

vezes por semana 
pode reduzir a 

síndrome 
metabólica com 

considerável 
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vezes por 
semana, e a carga 
foi aumentada a 
cada semana.  

diminuição 
glicêmica de 
jejum, com 

melhorias na 
composição 

corporal e força 
muscular em 

mulheres pós-
menopáusicas. 

De Souza et al. 
(2012) 

Verificar o efeito 
do treinamento 
concorrente com 
frequência 
semanal e duração 
das sessões 
similares ao T.A e 
T.F nos 
componentes da 
SM de homens de 
meia idade. 

Os treinamentos  
foram realizados 
por três vezes por 
semana de 3x8-
10RM e 60minutos 
de caminhada ou 
corrida de 55-85%  

Homens, 
brasileiros 

A realização do 
TC frequência 
semanal e 
duração das 
sessões similar ao 
TA e TF isolados 
é mais eficaz para 
a melhora de 
componentes da 
SM. 

Guttierres e 
Marins (2008) 

Realizar a revisão 
de literatura para 
verificar os 
mecanismos por 
meio dos quais o 
treinamento 
resistido provoca 
alterações 
metabólicas e 
celulares, agindo 
positivamente 
sobre os fatores de 
risco da síndrome 
metabólica. 

 
Revisão de 
Literatura 

 
Homens e 
Mulheres, 
brasileiros. 

 O treinamento 
resistido pode 
contribuir de 
forma efetiva na 
diminuição dos 
fatores de risco 
relacionados à 
síndrome 
metabólica. 

Ciolac e 
Guimarães 

(2004) 

Demonstrar o 
papel da pratica 
regular de 
atividade física na 
prevenção e 
tratamento da SM, 
bem como 
descrever a 
quantidade e 
modalidade de 
exercício 
necessário para 
este fim. 

 
 
 

Revisão de 
literatura 

Homens e 
mulheres, 
brasileiros.  

O exercício físico 
poderá ajudar os 
fatores de risco 
cardiovascular, 

melhorar a 
capacidade 

funcional e o bem-
estar e aumentar 
a participação em 

atividades 
domesticas e 
recreativas. 
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Banz et al. (2003)  Comparar os 
efeitos de regimes 
de treinamento 
aeróbico e de 
resistência sobre 
os fatores de risco 
coronariano. 

O treinamento 
resistido envolveu 
três séries de 10 
RM em oito 
exercícios O 
aeróbio consistia 
em sessões de 40 
minutos. 

26 Homens 
sedentários, 
obesos.  

O treinamento 
resistido foi eficaz 
na melhoria da 
composição 
corporal de 
homens 
sedentários 
obesos de meia-
idade. O 
treinamento 
aeróbico só foi 
eficaz em 
aumentar o 
colesterol HDL. 

 
DISCUSSÃO DOS DADOS  
 
De acordo com os dados apresentados por Prestes e Tibana (2013), Guttierres e Marins 
(2008), assim também como Ciolac e Guimarães (2004) realizaram estudos de revisão 
abordando os efeitos do treinamento resistido sobre os fatores de risco da síndrome 
metabólica em homens e mulheres. O artigo de Ciolac e Guimarães (2004) se diferencia por 
fazer comparação do treinamento resistido com aeróbico, mostrando que o treinamento 
resistido gera mais vantagens, pelo aumento da força muscular, potência muscular, preserva 
a musculatura, aumenta a massa magra e consequentemente ocorre uma maior redução da 
gordura corporal. Assim como Prestes e Tibana (2013), Guttierres e Marins (2008) mostraram 
dados semelhantes nos efeitos do treinamento resistido na composição corporal de homens 
e mulheres caracterizados com síndrome metabólica.  
 
Souza (2012) verificou o efeito do treinamento concorrente com frequência semanal e duração 
das sessões similares ao Treinamento aeróbico e Treinamento resistido nos componentes da 
síndrome metabólica de homens de meia idade. Nesse sentido, não houve diferença 
significativa na massa corporal dos indivíduos.  
 
Um recente artigo publicado por Santos et al. (2015), investigou os efeitos de 14 semanas de 
Exercícios Resistido no perfil inflamatório homens com fatores de risco para síndrome 
metabólica, realizaram exercícios de 40%-70% de 1RM, sendo assim, Conceição et al. (2013) 
mostrou resultados semelhantes com mulheres pós-menopáusicas, pois foi notável que o 
treinamento resistido promoveu resultados significativos para o aumento da massa magra e 
da redução da gordura corporal.  
 
Parte dessa perda de gordura é potencializada pelo efeito EPOC, no qual Thornton e Potteiger 
(2002), Cromment e Kinzey (2004) e Paoli et al. (2012) mostraram resultados que dão forças 
a essa afirmação através do treinamento resistido.  
 
De acordo com DeFrozo et al. (1988) a distribuição corporal e a concentração da gordura 
central têm grande influência nas marcas da Síndrome Metabólica pois sabe-se que a 
obesidade central tem grande relação com a mesma, automaticamente com a hipertensão 
arterial, dislipidemia, distúrbios da coagulação.  
 
Reforçando essa informação, Egger et al. (1992) afirmam que não seria o excesso de gordura 
corporal total a causa da síndrome metabólica, mas sim a concentração da adiposidade 
central relacionada principalmente a resistência a insulina e localização do adipócito. 
 
Quanto a eficácia da atividade física, seja aeróbica ou treinamento resistido, Geliebter et al. 
(1992) mostra que as duas modalidades melhoram consideravelmente a sensibilidade a 
insulina, uma das grandes percursoras da síndrome metabólica. Entendendo assim o 
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treinamento resistido num geral, gera uma promoção notável de mudanças no quadro de 
síndrome metabólica.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Por fim, a presente revisão de literatura mostrou que o treinamento resistido exerce uma 
função essencial como meio não farmacológico em combate, prevenção e reabilitação dos 
fatores de risco da síndrome metabólica. Pois foi responsável direto em promover efeitos 
benéficos na redução da corporal potencializado pelo efeito EPOC, além da hipertensão 
arterial, resistência à insulina, diabetes, dislipidemia e obesidade.  
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A ALUNA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 
INCLUSÃO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 
Jussimara Coelho de Souza30 

Zelita Caetano Nascimento Silva31 
Michell Pedruzzi Mendes Araújo32 

 
RESUMO: O presente artigo apresenta uma discussão sobre o desafio da inclusão escolar 
de uma aluna diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, inserida nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, tecendo reflexões sobre as práticas pedagógicas direcionadas à 
mesma. Tem como objetivo identificar as metodologias de ensino utilizadas e verificar em que 
aspectos essas metodologias auxiliaram no seu processo de aprendizagem e 
desenvolvimento. Para tal, acompanhamos uma aluna autista matriculada no ensino 
fundamental do município de Vitória. Utilizou-se como estratégia metodológica o estudo de 
caso de cunho qualitativo e descritivo, embasado teoricamente nos pressupostos da 
perspectiva histórico-social de Vigotski. Para coleta de dados, foram realizados registros e 
relatórios semanais das observações diretas, relatando o cotidiano da aluna estudada e os 
aspectos do seu desenvolvimento. Como resultados desse estudo, destacamos a importância 
de se adequar as práticas pedagógicas à subjetividade dos sujeitos inseridos na escola 
comum e a relevância da formação continuada para os profissionais da educação que 
promovem a inclusão escolar do sujeito autista. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Autismo. Educação Inclusiva. Práticas pedagógicas.  
 
ABSTRACT:  The present article presents a discussion about the school inclusion challenge 
of a student diagnosed with Autism Spectrum Disorder, inserted in Elementary School initial 
years, pointing out pedagogical practices reflections directed to her. It aims to identify the 
teaching methodologies used and to verify in what aspects these methodologies helped her 
on learning and development process. For this, we accompany an autistic student enrolled in 
primary education in the city of Vitória. A case study with a qualitative and descriptive character 
based theoretically on the assumptions of Vigotski's historical-social perspective was used as 
methodological strategy. For data collection, weekly records and reports of direct observations 
were carried out, describing the student daily life and aspects of her development. As results, 
we emphasize the importance of adapting pedagogical practices to the student’s particularity 
inserted in common school and the relevance of continued formation to educational 
professionals who are responsible for including autistic subject on school. 
 
KEYWORDS: Autism. Inclusive education. Pedagogical pratices.  
 
INTRODUÇÃO 
 
A inclusão da criança autista é considerada uma tarefa complexa por muitos profissionais. 
Entretanto, ela é possível, desde que haja engajamento e/ou postura adequada dos sujeitos 
que são responsáveis pela aprendizagem e desenvolvimento desse público-alvo. No Brasil, 
na última década, os conceitos e metodologias referentes ao trabalho com esse grupo 
especial modificaram-se substancialmente.  
 
Algumas necessidades educacionais específicas de crianças e adolescentes autistas, porém, 
ainda são incompreendidas, o que tem dificultado o desenvolvimento desses sujeitos no 
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sistema de ensino regular. A escolarização de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação têm desafiado os profissionais da 
educação a construírem e adotarem novas lógicas de ensino. Nessa perspectiva da inclusão, 
temos legislações específicas que normatizam a educação especial, conforme consta no 
artigo 205 da Constituição Federal, que determina a garantia de igualdades de condições para 
o acesso e permanência na escola. 
 

A Constituição Federativa do Brasil dispõe que [...] é direito de todos o pleno 
desenvolvimento dos cidadãos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação; garante o direito à escola 
para todos; e coloca como princípio para a Educação o acesso aos níveis 
mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um (BRASIL, 1988). 

 
A legislação brasileira assegura a matrícula compulsória de alunos com deficiência na rede 
regular de ensino. Entretanto, a despeito dos avanços legais, a situação problemática das 
escolas de Ensino Fundamental (falta de estrutura física que garanta a acessibilidade, 
recursos financeiros e materiais insuficientes, como também o despreparo dos professores) 
reforça o discurso de impedimento para que se receba o aluno com deficiência e garanta a 
sua permanência na escola. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (2008) busca, em seu objetivo geral, apresentar orientações que 
possibilitariam um trabalho escolar onde, de fato, os processos de inclusão estariam 
garantidos. 

 
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir: 
acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade 
nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de 
educação especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta 
do atendimento educacional especializado; formação de professores para o 
atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação 
para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade 
arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 
informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas 
públicas (BRASIL, 2008, p. 10). 

 
O trabalho com alunos autistas deve ter como princípio o conhecimento dos seus interesses 
e necessidades, e isso significa se debruçar sobre os aspectos biológicos e comportamentais 
desse transtorno global do desenvolvimento e compreender a história de vida da criança 
autista, sua família, as características de sua faixa etária e a fase do desenvolvimento em que 
ela se encontra. Assim, pode-se compreender as reais possibilidades de aprendizado dessas 
crianças, mesmo com suas limitações.  
 
Dentro desse contexto, questiona-se: como a práxis pedagógica, que é desenvolvida no 
espaço escolar, pode contribuir para o desenvolvimento holístico do sujeito autista? Os 
docentes, que estão nas salas de recursos (AEE33), buscam alternativas e ações de 
intervenção que privilegiam e potencializam o lado cognitivo, o emocional, o motor e o social 
do aluno? O planejamento pedagógico é elaborado a partir dos diagnósticos e das 
necessidades dos alunos, levando em considerações suas especificidades e peculiaridades?  
 
O presente estudo tem como principal norte a discussão e observação do processo de 
inclusão de uma aluna com autismo inserida nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nesse 
sentido, o artigo apoia-se nos objetivos, sobretudo, específicos de analisar, identificar e 

 
33 Atendimento Educacional Especializado. 
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conhecer ações e estratégias para efetivar uma verdadeira inclusão e, além disso, identificar 
as metodologias de ensino utilizadas com a aluna com autismo e verificar em que aspectos 
essas práticas pedagógicas contribuíram para o seu processo de inclusão, aprendizagem e 
desenvolvimento. 
 
 A pesquisa ocorreu a partir da observação in loco. O desenvolvimento e a aprendizagem da 
criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) foram analisados por meio 
de relações dialógicas com a equipe pedagógica e as professoras regentes. Observou-se a 
aluna por um período de um ano em suas atividades, propondo, assim, dinâmicas de 
acompanhamento à sua rotina, utilizando recursos que possibilitam que a mesma possa de 
fato se sentir inserida no contexto escolar, isto é, no seu cotidiano. Durante a realização do 
estudo, foi utilizado um diário de campo com relatórios semanais, e as atividades foram 
registradas por meio de fotografias. Para o presente estudo, optou-se pela utilização de um 
nome fictício para a criança e para a escola no intuito de preservar sua identidade e não 
acarretar nenhum tipo de prejuízo. 
 
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO SOB A ÓTICA BIOMÉDICA 

 
O Transtorno do Espectro do Autismo é um transtorno do desenvolvimento 
neurológico, e deve estar presente desde o nascimento ou começo da 
infância, mas pode não ser detectado antes, por conta das demandas sociais 
mínimas na mais tenra infância, e do intenso apoio dos pais ou cuidadores 
nos primeiros anos de vida (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 
2014, p.51). 

 
Nos tópicos que se seguem, descreveremos as principais características típicas de pessoas 
com diagnóstico de autismo e consideradas relevantes para a presente pesquisa.  

 
PRINCIPAIS CRITÉRIOS PARA O DIAGNÓSTICO DO AUTISMO 
 
Prejuízos persistentes na comunicação social recíproca e na interação social e padrões 
restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades são as características 
essenciais do transtorno do espectro autista. Esses caracteres estão presentes desde o início 
da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário da criança. O estágio em que o 
prejuízo funcional fica evidente irá variar de acordo com as características de cada indivíduo 
e seu ambiente. Características diagnósticas nucleares estão perceptíveis no período do 
desenvolvimento, mas intervenções, compensações e apoio atual podem mascarar as 
dificuldades, pelo menos em alguns contextos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 
2014). 
 
É possível identificar crianças com autismo nos primeiros anos de vida. Nessa fase, os sinais 
mais importantes são: pobre contato visual, ausência do balbucio, pouco ou nenhum 
desenvolvimento de gestos sociais, não pedir colo e não responder pelo nome. Os pais 
costumam estranhar quando as crianças apresentam pouco interesse por compartilhar 
objetos e quando ignoram as chamadas para alguma atividade (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2014). 
 
É comum, ainda, que as crianças tenham problemas para dormir e se alimentar, pois acordam 
muitas vezes e costumam ser seletivas para determinados alimentos. Podem ter medos 
excessivos de determinados lugares, barulhos, estímulos e excessiva preferência por alguns 
objetos, cores, texturas ou jogos. Podem demorar a engatinhar (ou nunca vir a engatinhar), 
andar, falar e, em alguns casos, apresentam regressão de fala entre 1 ano e 2 anos e meio 
de vida – este sinal é muito valioso e específico para pensar na possibilidade de autismo 
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). É importante destacar que as 
manifestações do transtorno também variam muito, dependendo da gravidade da condição 
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do autista, do nível de desenvolvimento e da idade cronológica; daí o uso do termo espectro. 
O transtorno do espectro autista engloba transtornos antes chamados de autismo infantil 
precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, 
transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da 
infância e transtorno de Asperger (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 
 
Déficits verbais e não verbais na comunicação social têm manifestações variadas 
dependendo da idade, do nível intelectual e da capacidade linguística do indivíduo, bem como 
de outros fatores como história de tratamento e apoio atual. Muitos indivíduos apresentam 
déficits de linguagem, os quais variam desde ausência total da fala, passando por atrasos na 
linguagem, compreensão reduzida da fala e fala em eco até linguagem explicitamente lateral 
ou afetada. Mesmo quando habilidades linguísticas formais estão intactas, o uso da linguagem 
para comunicação social reciproca está prejudicada no transtorno do espectro autista 
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 
 
As crianças com transtorno do espectro autista apresentam déficits para desenvolver, manter 
e compreender as relações, conforme os padrões relativos à idade, gênero e cultura. Pode 
haver interesse social ausente, reduzido ou atípico, manifestações por rejeição de outros e 
passividade ou abordagens inadequadas que parecem agressivas ou disruptivas (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  
 
As dificuldades supracitadas são particularmente evidentes em crianças pequenas. Nelas, 
pode haver insistência em brincar seguindo regras muito fixas e costuma existir uma falta de 
compartilhamento entre jogo social e imaginação - por exemplo, nas dificuldades em fingir de 
forma flexível e adequada à idade (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  
 
É importante ressaltar que não existem exames de imagem ou de laboratório que confirmem 
o TEA como um transtorno puramente identificável pela observação da criança nos mais 
diversos ambientes. Nesse sentido, o papel da escola, por meio dos seus profissionais, e dos 
cuidadores em instituições pode ser crucial e deve sempre ser solicitado pela equipe que está 
investigando o comportamento das crianças. O critério de atraso ou ausência total de 
desenvolvimento da linguagem expressiva já é desconsiderado para o diagnóstico porque não 
é universal, nem específico para indivíduos autistas (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2014). 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 
 
Adotou-se como principal hipótese dessa pesquisa a averiguação da ausência da capacitação 
e formação de professores em relação à inclusão de alunos público-alvo da educação 
especial, como umas das causas da não evolução/inclusão desses sujeitos.  Como estratégia 
metodológica, visando alcançar os objetivos centrais desse estudo, utilizou-se o estudo de 
caso. Segundo Yin (1994), o estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a 
compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos.  
 
Nesse contexto, cabe destacar que o estudo de caso é uma estratégia comum de pesquisa 
na psicologia, na ciência política, na administração, no trabalho social e no planejamento, isto 
é, o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características holísticas 
e significativas dos eventos da vida real, tais como ciclos de vida individuais, processos 
organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 
internacionais e maturação de alguns setores (YIN,1994).  
 
Como sujeito dessa pesquisa, escolheu-se uma aluna com o diagnóstico de transtorno do 
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espectro autista, inserida no 5º ano do ensino Fundamental da Escola "Espaço do saber” 34. 
Para coleta de dados, foram realizados registros e relatórios semanais das observações 
diretas, relatando o cotidiano e os aspectos da sua aprendizagem e do desenvolvimento da 
aluna.  
 
A PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA COMO ORIENTADORA DESSA PESQUISA 
 
A presente pesquisa teve como alicerce os pressupostos teóricos da perspectiva sócio-
histórica de Vigotski (2010), seus colaboradores e estudiosos, tais como Drago (2009), Rego 
(1994), Araújo (2014), Gonring (2014), e Magalhães (2011). Nesse sentido, destaca-se que a 
teoria sócio-histórica, pautada no materialismo dialético, fornece valiosas contribuições no que 
concerne à realização de um estudo de caso de uma criança com diagnóstico de TEA, inserida 
em uma escola regular e que recebe atendimento educacional especializado na sala de 
recursos para Atendimento Educacional Especializado (AEE). 
 
Acreditamos, ainda, encontrar nessa teoria algumas bases para fundamentarmos a prática 
educacional inclusiva, visto que, ao contrário de muitos pesquisadores anteriores, Vigotski, 
conforme Luria (2006), concentrou sua atenção nas habilidades que as crianças possuíam, 
entendendo que essas poderiam formar a base para o desenvolvimento de suas capacidades 
integrais. Interessava-se, portanto, mais por suas forças do que por suas deficiências. 
Consistente com seu modo global de estudo, rejeitava as descrições simplesmente 
quantitativas de tais crianças.  
 
Em vez disso, preferia confiar nas descrições qualitativas da organização especial de seus 
comportamentos. A concepção de deficiência produzida historicamente na sociedade impõe 
limites, incapacidades e classificação aos seres humanos, privando-os da possibilidade de 
participar ativamente de processos culturais que podem proporcionar chances reais de 
enfrentamento e superação dos problemas causados pelo próprio contexto - e não por suas 
características orgânicas, psíquicas ou sociais (MAGALHÃES, 2011).  
 
Em suma, para compreendermos como ocorre o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento e inclusão de uma criança autista inserida no ensino fundamental de uma 
escola comum, foi desenvolvido estudo de caso na perspectiva sócio-histórica de Vigotski 
(2010), autor russo que inovou, com suas proposições teóricas, a natureza do processo de 
desenvolvimento da criança e a relação entre pensamento e linguagem.  
 
Sob o prisma da inclusão, Vigotski considera que o desenvolvimento psicológico do indivíduo 
se realiza primeiramente no plano externo, interpsicológico, isto é, no contexto cultural das 
interações sociais como um meio de adaptação social, e posteriormente transfere-se para o 
plano interno, intrapsicológico, como um meio de adaptação pessoal. A esse processo, o autor 
chama de internalização, elemento fundamental de sua obra para explicar a formação das 
funções psicológicas superiores. A internalização do que é fornecido pela cultura não é feita 
passivamente, mas sintetizada pelo indivíduo. As atividades externas interpessoais são 
transformadas em atividades internas, intrapsicológicas. 
 
Para Vigotski (2010), a aprendizagem está diretamente ligada às relações sociais, não 
ocorrendo de maneira alguma de forma individualizada. Para o autor, a aprendizagem da 
criança começa muito antes dela frequentar a escola e qualquer situação de aprendizagem 
que a criança vivencie no ambiente escolar tem sempre um conhecimento prévio. A 
constituição do sujeito é um movimento dialético entre aprendizagens e desenvolvimento. 
Dessa maneira, é possível compreender que o contexto onde a criança está inserida é 
primordial para a sua formação enquanto sujeito social e cultural.  

 
34 A escola se situa no município de Vitória, tendo como público alvo alunos do 1° ao 5° ano do Ensino 
Fundamental. 
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Nesse sentido, podemos compreender que a aprendizagem e o 
desenvolvimento vão depender, essencialmente, do contexto social e das 
relações dialógicas e culturais estabelecidas com os outros sujeitos com os 
quais nos envolvemos, o que pressupõe a importância do papel do outro na 
relação do sujeito no meio social (GONRING, 2014, p.182). 

 
Vigotski (1997) diz que o desenvolvimento de crianças com necessidades especiais, também 
nos traz importantes contribuições. Afirma que a criança com alguma deficiência não é 
simplesmente menos desenvolvida do que a criança normal; mas desenvolvida de outro 
modo. A especificidade da estrutura orgânica e psicológica, o tipo de desenvolvimento e de 
personalidade são o que diferenciam a criança deficiente mental da criança normal, e não são 
propriamente proporções quantitativas. Desse modo, Araújo (2014) destaca que os sujeitos 
com deficiência possuem um desenvolvimento qualitativamente distinto, peculiar. Portanto, 
estes não podem ser analisados apenas pela óptica quantitativa, porque não há como 
determinar com números, o grau de desenvolvimento a que se pode chegar um sujeito com 
deficiência. 
 
Para Rego (1994), a obra de Vigotski possui uma contribuição significativa para a educação, 
na medida em que traz importantes reflexões sobre o processo de formação das 
características psicológicas tipicamente humanas e, como consequência, suscita 
questionamentos, aponta diretrizes e instiga a formulação de alternativas no plano 
pedagógico.  Sob esse prisma, concordamos com Drago (2009), quando afirma que o 
processo educativo hoje precisa abranger uma proposta de educação para todos os 
indivíduos, independentemente de suas características físicas, mentais, sociais sensoriais e 
intelectuais.  
 
PARA ALÉM DO AUTISMO, A MENINA LETICIA  
 
Leticia (nome fictício), uma menina de onze anos diagnosticada com Transtorno do Espectro 
Autista aos 4 anos de idade, estava cursando o 5° ano do ensino Fundamental de uma escola 
da rede municipal de Vitória. Leticia tem um laudo médico de autismo com alterações 
cognitivas e potencial intelectual abaixo do normal, também apresentando Transtorno do 
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH35) com prejuízo nas interações sociais. 
 
A mãe de Leticia nos relatou que ela frequenta a escola desde a Educação Infantil e que a 
interação com as outras crianças foi fundamental para o seu desenvolvimento social e 
cognitivo. Leticia sempre se apresentou como uma aluna assídua e de comportamento 
ameno. Apresentava comportamentos repetitivos e estereotipados, interesses restritos, 
dificuldade de comunicação qualitativa e quantitativa.  
 
A presença da aluna na instituição possibilitou seu desenvolvimento e sua autonomia. Além 
da escola, Leticia faz acompanhamento semanal com psicólogos, fonoaudiólogos e 
neurologistas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da cidade de Vitoria. 
É importante salientar que os acompanhamentos, aliados aos benefícios da convivência 
social, representaram uma diversidade de conhecimentos e relações que foram fundamentais 
para que a mesma se libertasse do seu isolamento e percebesse as vantagens de conviver 
em sociedade. 
 
Em nosso primeiro dia na escola, nos disseram que acompanharíamos uma aluna com TEA. 
Ao chegarmos à sala de aula, nos deparamos com a Leticia, que em um primeiro momento 
se apresentou como uma menina tímida, mas logo nos tornamos mais próximas. A aluna não 
acompanhava as atividades que as professoras regentes passavam na lousa, e também não 

 
35 TDAH Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. 
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havia nenhum planejamento voltado para as necessidades educacionais da aluna. Assim, 
ficamos responsáveis por elaborar as atividades de intervenção pedagógica de Leticia. Ao 
fazermos uma modalidade de avaliação diagnóstica, foi possível inferir que a aluna, apesar 
de estar no 5° ano do ensino Fundamental, não é alfabetizada, e apenas copia partes de 
algumas atividades que as docentes passavam na lousa, as quais se apresentavam 
descontextualizadas e sem nenhuma intencionalidade.    
 
Para tal efeito, as autoras utilizaram de distintos métodos de intervenção. Todos foram 
ineficazes e não surtiram efeitos contundentes, talvez pela falta de apoio dos docentes 
regentes e demais profissionais do AEE. Durante o ano, as professoras regentes de sala não 
fizeram nenhum tipo de avaliação diagnóstica com a aluna, não sendo possível identificar o 
que ela já sabia antes de começarmos o trabalho. Cabe salientar que a avalição diagnóstica 
é essencial para se iniciar o planejamento e as ações pedagógicas que norteariam o processo 
de aprendizagem e desenvolvimento da aluna durante todo o ano letivo.  
 
É importante enfatizar que o processo de avaliação diagnóstica de um aluno público-alvo da 
educação especial é muito significativo. A partir da análise dos resultados, poderá ser definido 
um plano de atuação que possa, além de tornar possível sua participação, possibilitar seu 
desenvolvimento, focando seu desempenho e o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento nas diversas áreas curriculares. 
 
Nesse caminho concordamos com Cunha (2018) quando destaca que o docente é essencial 
para o sucesso das ações inclusivas, não somente pela grandeza do seu ofício, mas também 
em razão da função social do seu papel. O docente orgânico precisa ser valorizado, formado 
e capacitado, assim como deve rever permanentemente a sua práxis.  
 
O PROCESSO DE INCLUSÃO DE LETICIA, ALUNA COM AUTISMO, NA ESCOLA COMUM 
 
Para os registros de observações, foram selecionadas, junto dos docentes, práticas rotineiras 
durante as quais ocorreriam as observações: no decorrer das aulas, nas atividades 
pedagógicas na sala de recursos multifuncionais, nas aulas de educação física e no recreio. 
Essas práticas foram selecionadas por acontecerem diariamente, proporcionando à aluna 
diferentes espaços para exercer suas interações sociais.  
 
No que se refere ao seu comportamento, apresentava coerência e intencionalidade. A aluna 
demonstrava espontaneidade ao interagir com seus pares, e facilidade em cumprir regras 
sociais, salvo em momentos em que não estava medicada: se, por alguma razão, a aluna não 
ingerisse os medicamentos recomendados pelos médicos, apresentava, por alguns 
momentos, agressividade, estereotipias motoras e inflexibilidade comportamental. A 
comunicação verbal da aluna era de fácil compreensão, pois a mesma não apresentava 
quaisquer dificuldades na fala. 
 
O desenvolvimento da Leticia é resultante da interação entre suas capacidades potenciais e 
a influência do ambiente em que se encontra inserida. Tendo em vista o supracitado, cabe 
destacar que não necessariamente todos os alunos autistas são “antissociais”. Tudo depende 
do contexto social e histórico em que o indivíduo se encontra inserido, conforme o pensamento 
de Vigotski. 
 
O COTIDIANO DA LETICIA NA SALA DE AULA COMUM 
 
No contexto escolar, a aluna chegava à escola acompanhada da mãe, sentava sempre no 
mesmo lugar e não aceitava mudança em sua rotina em sala de aula. A mesma não reagia 
muito bem com as interferências e é caracterizada como uma criança hiperativa, que passeia 
pela sala, corre, grita e bate nos colegas quando contrariada. Letícia, quando exposta a muito 
barulho, fica agitada e desorientada, e, correndo, deixa a sala. Pode-se destacar, quanto à 
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aprendizagem, que a aluna já conhece as cores, sabe contar até dez e conhece e reconhece 
o próprio nome, ainda que nem sempre. Gosta de desenhar personagens de desenhos 
animados, de utilizar o computador e conclui as atividades apenas quando sente vontade. 
Ainda, apresenta alguma dificuldade com os brinquedos no momento do intervalo e não gosta 
que mexam em suas coisas – especificamente o material escolar. Apesar disso, a 
aluna interage bem com os demais alunos, no geral.  
 
A professora do Atendimento Educacional Especializado relata perceber diferença em seu 
comportamento com as demais crianças quando está em grupo reduzido, como o da sala de 
recurso. Apresenta insatisfação nas situações que se sente ameaçada ou contrariada, como, 
por exemplo, quando alguém não passa o brinquedo que ela solicitou. Por outro lado, com 
relação à questão familiar, as professoras declararam que os pais são assíduos e não se 
recusam a participar quando solicitados - o que ocorreu em raros momentos. No entanto, foi 
possível observar que não havia um elo efetivo entre a família e a escola.       
 
Outra característica da aluna que observamos é que a mesma necessitava de atividades 
adaptadas de acordo com suas especificidades, o que não ocorria. As avaliações não eram 
adaptadas à sua condição, e, portanto, nem sempre a aluna as realizavam. Nesses 
momentos, as professoras nos solicitavam que retirássemos a aluna da sala de aula para que 
ela não viesse a atrapalhar os colegas. Por vezes, sentimos certo abandono por parte da 
equipe pedagógica. A ausência da mediação entre as professoras e a aluna ficou evidente: 
não havia um contato mais próximo, e as docentes centravam a execução das aulas apenas 
nos outros alunos, deixando Letícia sob nossa responsabilidade (Diário de campo do dia 
22/07/17). 
 
O COTIDIANO DA LETICIA NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 
 
O AEE se destina a garantir a permanência do aluno na escola regular, promovendo, primeiro, 
o acesso ao currículo, por meio de acessibilidade física como adaptações arquitetônicas, 
oferta de transporte, adequação de mobiliário e de equipamentos e acesso a sistemas de 
comunicação. Dado o acesso, para o ensino em si o AEE tem como finalidade também 
favorecer a organização de materiais didáticos e pedagógicos, estratégias diferenciadas e 
instrumentos de avaliação adequados às necessidades do aluno para que, de fato, sua 
permanência na escola lhe proporcione desenvolvimento acadêmico e pessoal.  
 
Leticia frequentava esporadicamente a sala de recursos. A docente que fazia o 
acompanhamento com a criança tinha horário uma vez na semana, mas as atividades não 
apresentavam conteúdos significativos para a aluna, pois os mesmos eram burocráticos e não 
condiziam com a idade da mesma. Nos momentos em que estava na sala de recursos, Leticia 
pintava ou jogava jogos pedagógicos no computador.  
 
Os recursos mediáticos utilizados no AEE não propiciavam o desenvolvimento sensorial, 
afetivo, cognitivo ou motor da aluna, e as atividades não tinham uma intencionalidade clara, 
sendo meramente repetitivas, com intuito de passar o tempo, evidenciando a ausência de um 
planejamento com ações e estratégias de ensino (Diário de campo do dia 20/09/17). 
 
O COTIDIANO DA LETICIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E NO RECREIO 
 
Nas aulas de educação física, a aluna se relacionava muito bem com os demais colegas e 
não havia nenhum tipo de atrito. Nesses momentos, as estagiárias incentivavam a aluna a 
interagir com os demais colegas e assim socializar e exercer sua autonomia. Deve-se 
destacar que as aulas de educação física também não tinham planejamento específico para 
a aluna. Leticia praticava brincadeiras como pular corda, pique-esconde, pique alto, e, com o 
nosso auxílio, chegou até mesmo a jogar futebol com os colegas, o que ocorria apenas 
mediante a sua vontade (Diário de campo do dia 03/08/17). No recreio, Leticia costumava ficar 
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sozinha. Em alguns momentos, procurava as colegas de sala, mas logo voltava a se isolar ou 
ficar apenas em nossa companhia. Em alguns momentos, se chateava e por vezes chegou a 
chorar, pois, nem sempre os colegas queriam brincar ou ficar perto dela. Nesse sentido, faltou 
mediação pedagógica, ou seja, intervenções nos recreios para que tais acontecimentos 
fossem evitados (Diário de campo do dia 25/10/17).  
 
ANÁLISE DOS RESULTADOS À LUZ DOS PRESSUPOSTOS DA PERSPECTIVA SÓCIO-
HISTÓRICA E DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 
 
Na atual conjuntura da política educacional brasileira, no que tange às diretrizes para a 
educação especial, enfatiza-se a inclusão dos alunos com necessidades educacionais 
especiais nas classes comuns, conforme consta na Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012. 
Seu artigo 1° institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do 
espectro autista, estabelecendo diretrizes para sua consecução na perspectiva de abolir as 
práticas segregacionistas que norteiam a educação desses alunos. Entretanto, no que tange 
a educação básica no ensino público, a educação inclusiva tem representado um desafio 
constante para a maioria dos educadores contemporâneos. 
 
Nesse sentido, o estudo de caso elaborado em uma instituição de ensino da Rede Municipal 
de Vitória nos forneceu subsídios suficientes para nos certificarmos que algumas instituições 
de ensino não estão preparadas, capacitadas e nem possuem estrutura adequada para 
receber os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. As práxis dos docentes dessa escola não contemplam as 
peculiaridades da aluna objeto do estudo. Os dados obtidos por meio de observação do 
contexto educacional da aluna serão apresentados a seguir. A partir das observações in loco 
do cotidiano da aluna Leticia na instituição de ensino em questão, foi possível verificar 
diversos entraves que dificultaram o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento.  
 
Sob esse olhar do cotidiano da aluna, tomamos o referencial dos principais pilares teóricos de 
Vigotski, como, por exemplo, as implicações do ZDI (Zona de Desenvolvimento Iminente) no 
processo de aprendizagem. Conforme o autor, o ZDI contribui com a interação dos sujeitos e 
assim possam desenvolver habilidades e cognições no meio social. A prática pedagógica 
desenvolvida pelas docentes no contexto de sala de aula carecia de uma articulação mais 
concreta em relação às demais atividades pedagógicas desenvolvidas pela escola e 
preconizadas nas legislações vigentes que aparam a educação especial. 
 
Nessa perspectiva de inclusão de Leticia no contexto escolar, não foi assegurado às docentes 
o suporte pedagógico necessário para que, em sala de aula, elas pudessem disponibilizar de 
todos os meios, métodos, instrumentos, estratégias e técnicas que viessem garantir a 
verdadeira inclusão da aluna no processo de aprendizagem e desenvolvimento e na 
construção das competências necessárias para o exercício pleno da cidadania. Essa 
constatação é uma dicotomia e não condiz com os pressupostos da Resolução CNE/CEB Nº2, 
2001, que assegura adaptações curriculares às pessoas com necessidades educacionais 
especiais.  

 
Art. 17. Em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas 
das redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem 
atender alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, 
mediante a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação de 
recursos humanos, a flexibilização e adaptação do currículo e o 
encaminhamento para o trabalho, contando, para tal, com a colaboração do 
setor responsável pela educação especial do respectivo sistema de ensino 
(Resolução CNE/CEB Nº2, 2001). 

 
A aluna com transtorno do espectro autista não fazia as mesmas atividades que os demais e 
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nem atividades parecidas. Por exemplo, em duas ocasiões, as professoras aplicaram uma 
prova para a turma sem que Letícia recebesse qualquer atividade avaliativa. Ficava fazendo 
atividades que não eram de avaliação e não condiziam com os conteúdos aplicados ao 
restante dos alunos. Diante disso, fica clara a necessidade de se pensar em um currículo 
inclusivo para a escola, considerando as adaptações curriculares como estratégias e critérios 
de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar a ação educativa escolar 
às necessidades particulares de cada um.  
 
Observou-se que o Atendimento Educacional Especializado, que visa complementar ou 
suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de 
acessibilidade e estratégias, mostrou-se por vezes incipiente. Tal atendimento ocorria apenas 
uma vez na semana, sendo que as atividades eram descontextualizadas e não condiziam com 
a idade da aluna, não proporcionando o desenvolvimento educacional da mesma. Foi 
constatado que a professora do Atendimento Educacional Especializado (AEE) não tinha um 
planejamento específico que atendesse às necessidades educacionais da aluna com TEA.  
 
A instituição escolar não dispõe de tecnologias assistiva, informática adaptada, mobiliários 
adaptados, a estrutura arquitetônica não atende as necessidades dos alunos com deficiência 
e os poucos brinquedos que existem na sala de recursos estão em péssimas condições e não 
despertavam a curiosidade da aluna. Sendo assim, o contexto escolar não favoreceu o 
desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo da educanda. Outro ponto relevante observado diz 
respeito à participação da família de Leticia no cotidiano escolar: a mãe da aluna compareceu 
à escola apenas nos dias das reuniões bimestrais. Duas estagiárias eram responsáveis por 
passar informações referentes às questões pedagógicas da aluna para a família.  
 
Atendiam, assim, a mãe da aluna, mostrando suas atividades e conversando sobre o seu 
desempenho educacional, enquanto as professoras regentes atendiam os demais pais. 
Durante o período da pesquisa, não presenciamos a vinda do pai da aluna à instituição 
escolar. Neste contexto, cabe salientar que essas responsabilidades quanto à aluna foram 
atribuídas as professoras regentes, que por sua vez a atribuiu a terceiros, demonstrando que 
a instituição educacional não está em consonância com a Declaração de Salamanca, que 
estabelece que a educação das crianças com necessidades educacionais especiais é tarefa 
a ser dividida entre pais e profissionais (BRASIL, 1994).  
 
Assim sendo, fica claro que o envolvimento dos pais e professores/escola como parceiros 
frente à educação das crianças é fundamental para garantir a adaptação e aprendizagem dos 
estudantes. A participação efetiva da família junto à escola deve está assegurada no Projeto 
Político Pedagógico da instituição. Procuramos esse documento por diversas vezes e não foi 
possível encontra-lo. Acredita-se que o documento norteador das práxis docentes se 
encontrava desatualizado, e por isso não obtivemos acesso. O projeto político’’ pedagógico 
da escola deve direcionar as ações do professor, que precisa assumir o compromisso com a 
diversidade e com a equalização de oportunidades, privilegiando a colaboração e a 
cooperação. 
 
A partir da observação das aulas de educação física, verificamos que a docente não realiza 
um planejamento que atenda às necessidades da aluna e que possa proporcionar sua 
interação com os demais colegas de turma. Durante as atividades, a aluna apenas observava 
a interação dos colegas. Enfatizamos que a mesma não possui nenhuma limitação física que 
a impedisse de participar das aulas. A participação da Leticia nas aulas de educação física 
seria favorável ao desenvolvimento de suas habilidades sociais e possibilitaria uma melhora 
em sua qualidade de vida. Vejamos o que diz Vigotski quanto ao processo em que o professor 
atua como mediador, sendo aquele que potencializa os saberes do aluno:  
 

Não tem sentido o ensino que se prenda ao que o aluno já sabe, ou, na sua 
terminologia, à zona de desenvolvimento efetivo. A boa educação é aquela 
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que atua exatamente na zona de desenvolvimento potencial, buscando atuar 
em ciclos que estão para ser desenvolvidos. Vale ressaltar que estamos 
diante de uma análise dialética, que considera a dinamicidade e antagonismo 
presentes nas relações concretas entre as pessoas (VIGOTSKI, 1984 apud 
OLIVEIRA, 2007, p.23). 

 
As atividades realizadas com Leticia, em geral, não continham planejamento e 
intencionalidade e não estavam adaptadas à realidade da aluna. Para que essas atividades 
viessem a ser eficazes para o processo de aprendizagem e desenvolvimento da aluna autista, 
seria necessário que a docente elaborasse um planejamento individual para a mesma, 
focando em suas especificidades, seus interesses, suas habilidades motoras e sua 
capacidade comunicativa, o que não ocorreu durante as observações. 
 
 Diante disso, pudemos observar que o processo de inclusão da aluna autista na escola 
comum que pesquisamos apresentava muitas fragilidades.  A verdadeira educação, segundo 
Vigotski (1984), consiste em despertar na criança aquilo que ela já possui dentro de si, 
ajudando-a a evoluir e a orientar o seu desenvolvimento em uma determinada direção. "Não 
uma direção de mão única, mas que contemple possibilidades de construção, desconstrução 
e reconstrução tal como ocorre na arte, mas sempre em interação social" (VIGOTSKI, 1984, 
p. 201).  Assim sendo, a ação do professor pressupõe a de “mediador” da aprendizagem no 
contexto da escola inclusiva: sua prática pedagógica está alicerçada na reflexão e nos 
parâmetros de uma educação voltada à diversidade. Haverá necessidade de maior empenho 
da equipe multidisciplinar, no ensino regular, para que as adaptações sejam efetivadas, com 
objetivo de aprendizagem dos conteúdos que requeiram mais tempo, para que estes alunos 
público-alvo da educação especial aprendam e se desenvolvam. A formação e a aquisição de 
conhecimentos sobre a educação inclusiva são imprescindíveis para fundamentar a prática 
pedagógica dos professores.  A formação continuada possibilita aos docentes a atualização 
e a transformação de sua práxis pedagógica. 
 
 O acesso ao conhecimento e o exercício da reflexão permitem a ressignificação dos 
princípios e a possibilidade de mudar os paradigmas já construídos. Quando as escolas 
disponibilizam espaços de integração dos professores para que estes possam manifestar 
suas necessidades, elas cumprem sua função na educação inclusiva. Esta é a realidade 
encontrada por nós como pesquisadores: as práticas dos docentes pesquisados por nós estão 
em desacordo com o que preconizam Vigotski e a Política Nacional Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva acerca da inclusão escolar.  
 
Nesse momento, o que se pode explanar com muita precisão é que, tomando como base os 
postulados de Vigotski (2010), o isolamento e abandono pedagógico de sujeitos com 
deficiência não pode dar bons resultados, uma vez que nesse tipo de educação tudo fixa a 
atenção dos alunos na sua deficiência em vez de lhes dar outra orientação. Intensifica-se a 
psicologia do separatismo, fechando-os em um mundinho estreito e restrito. 
 
Contudo, a pesquisa expôs outro fator, que consideramos significante para a não inclusão da 
aluna autista, estando em desacordo com a legislação: a falta de formação adequada dos 
profissionais da educação. Referências à formação de professores, para atuarem na 
educação especial, são encontradas na Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008): 
                                        

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base de sua 
formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da 
docência e conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a 
atuação no atendimento educacional especializado e deve aprofundar o 
caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino 
regular, nas salas de recursos, os centros de atendimento educacional 
especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação 
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superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta 
dos serviços e recursos da educação especial (BRASIL, 2008, p.17). 

 
Com a entrada da aluna com transtorno do espectro autista (TEA) na escola comum, as 
professoras demonstraram-se despreparadas e incapazes de acolher essa estudante e, 
sobretudo, trabalhar e desenvolver propostas didático-pedagógicas que atendessem às suas 
necessidades e expectativas. No entanto, o reconhecimento de dificuldades na formação 
docente para a educação inclusiva deve ser não uma justificativa para os fracassos, mas um 
motor para a construção de experiências bem-sucedidas, onde a educação é de qualidade e 
realmente para todos.  
 
Presenciamos por diversas vezes alguns professores demonstrarem insatisfação ao saber 
que lidariam com alunos com necessidades educacionais especiais em sua turma, alegando 
não saber como lidar com eles. Isso contribui para que esses alunos se tornem desmotivados, 
com sentimentos de inferioridade, excluídos pela falta de afeto de professores e colegas.  Com 
relação ao supracitado, Cunha (2018) enfatiza que os professores ainda se apoiam nas 
teorias conservadoras de ensino-aprendizagem, pois não há a consolidação de um arcabouço 
teórico específico.  Ademais, há carências quanto à formação docente. É visível a 
fragmentação formativa e a fragilidade das abordagens-metodológicas em diferentes 
instâncias.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
                  
A inclusão de pessoas com deficiência nos processos institucionais escolares requer, muito 
além de mudanças pontuais, transformações paradigmáticas e culturais no sistema 
organizacional. É uma questão que extrapola a competência individual e a sensibilidade do 
professor: é questão de legislação. Existem políticas públicas que garantem o direito ao 
acesso e também à permanência do aluno nesse contexto. Sendo assim, é dever do professor 
e dos sistemas de ensino, públicos e particulares, garantir a inclusão e a escolarização das 
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação.  
 
Analisando a presente pesquisa, pôde-se perceber que as práticas de inclusão, em inúmeros 
contextos, apresentam-se de forma precária e distante das formulações das políticas 
educacionais, sobretudo na área da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. 
Nesse ínterim, esse estudo nos mostra que é necessário se fazer uma revisão das práticas 
pedagógicas em relação ao atendimento especializado dos alunos com necessidades 
especiais nas escolas.  Portanto, a ausência de umas práxis verdadeiramente inclusiva nos 
leva apenas à socialização e/ou exclusão de alunos com necessidades educacionais 
especiais. 
 
Essa falsa inclusão, ou apenas integração, que garante o acesso, mas não a permanência, é 
percebida no cotidiano da aluna autista Leticia. Outro ponto pertinente observado é a falta de 
metodologias inovadoras por parte dos docentes, e isso se deve ao desinteresse de uma 
formação e capacitação permanente e/ou déficits de formações continuadas das redes 
municipais de educação por parte dos sistemas de ensino.  Falando mais diretamente, parece 
que falta vontade de ser (sendo) educador, ou seja, vontade de exercer verdadeiramente a 
profissão. Entendemos que a estrutura das escolas, a falta de formação continuada, a 
ausência de tecnologia assistiva pode influenciar, e muito, nos processos de inclusão, mas 
quando há a vontade de fazer e de promover a inclusão, um caderno, uma lousa, uma caneta 
e um pincel são recursos suficientes. 
 
Por fim, com base nos argumentos supracitados, consideramos que o presente estudo 
fornece valiosos dados para se discutir a inclusão no município de Vitória. Sabe-se que em 
inúmeros contextos a inclusão ocorre de forma satisfatória, mas os resultados da pesquisa 

http://diversa.org.br/tag/transtorno-espectro-autista-tea
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sugerem uma revisão de ações que eram/são desenvolvidas naquele espaço/escola 
específico. É importante, durante o processo de ensino/aprendizagem, realizar uma 
autoanálise das nossas ações para que o processo de aprendizagem e desenvolvimento de 
um aluno não seja estagnado por nossa causa, ou por causa do “nosso sistema”. Tais alunos 
têm direito ao acesso, o que não é questão de piedade ou de amor, mas de legislação e de 
direitos humanos.  
 
Desse modo, esse estudo recomenda a formação de um docente verdadeiramente inclusivista 
e a inserção de metodologias inovadoras que garantam ao aluno com necessidades especiais 
um aprendizado significativo e verdadeiro. Afinal, inclusão não é apenas colocar o aluno para 
dentro dos muros da escola: ela requer mudança de postura, tomada de decisão, 
envolvimento, engajamento, quebra de paradigmas, descristalizações e ruptura com os 
moldes sociais e culturais impostos até a atualidade. Requer equidade e, principalmente, 
desenvolvimento e aprendizagem significativa aos discentes. 
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SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

 
Ana Lúcia Rodrigues Mendes36 

Anna Paula Becigo37 
Michell Pedruzzi Mendes Araújo38 

 
RESUMO: Este artigo relata a experiência de estagiárias de licenciatura plena em Pedagogia 
durante a execução do projeto “Revitalizando e Aprendendo”, realizado em uma escola 
estadual do município de Cariacica-ES que objetivou oportunizar o conhecimento e a 
sensibilização dos alunos do Ensino Fundamental I, por meio da revitalização no espaço 
escolar, desenvolvendo ações voltadas para a preservação do meio ambiente. O projeto 
promoveu a implantação de um paisagismo no espaço vazio da Escola, propiciando o bem-
estar social e ambiental de toda a comunidade escolar. Tem como aporte teórico a perspectiva 
sócio-histórica de Vigotski, por meio da qual se possibilita a compreensão do ser humano 
como um ser biológico, social e cultural, que aprende com os outros sujeitos no processo de 
mediação pedagógica, envolvendo o professor, o aluno, os conceitos e conhecimentos que 
demonstram que a Educação Ambiental na escola é hoje um instrumento muito eficaz para a 
criação e aplicação de formas sustentáveis de interação sociedade-natureza, nesse sentido, 
torna-se necessário que o tema seja abordado de forma transversal nas instituições escolares, 
buscando a sensibilização das crianças e/ou adolescentes.  
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Ensino. Mediação. Sensibilização. 
 
ABSTRACT: This study describes the experience lived by the Pedagogy Licentiate trainees 
during the performance of the Revitalizing and Learning Project, held at a state school in the 
county of Cariacica – Espírito Santo State, with the purpose of maximizing the knowledge and 
awareness of Elementary school students, through the revitalization within the school space, 
developing attitude actions in order to preserve the social environment. Promoting the 
implementation of landscaping in the school empty spaces, providing social and environmental 
well-being for the whole school community. It realized that environmental education at schools 
is currently considered a very efficient instrument capable of creating and applying sustainable 
ways of society-nature interaction and it is necessary that this theme is addressed in a 
transversal way at school institutions as means to sensitize children and/or teenagers. 
 
Keywords: Environmental Education. Teaching. Mediation. Awareness. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Percebe-se, que muito se fala em degradação do meio ambiente, porém diante de uma 
preocupação ainda incipiente com as questões ambientais associadas ao cotidiano das 
pessoas, apesar das frequentes discussões sobre sustentabilidade, reciclagem e preservação 
ambiental, poucas atitudes concretas são efetivadas na escola.  
 
Nesse ínterim, propusemos o projeto interdisciplinar “Revitalizando e Aprendendo” com forma 
de sensibilização ambiental na revitalização do espaço escolar que promoveu a 
implantação de paisagismo no espaço em desuso da escola, propiciando o bem-estar social 
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e ambiental de toda a comunidade escolar. Teve como público-alvo os alunos e professores 
do 4.º e 5.º ano do Ensino Fundamental I de uma escola estadual do município de Cariacica 
– ES. 
 
Faz-se imprescindível que a interdisciplinaridade seja compreendida como um processo 
individual quanto no coletivo e que a solução dos problemas aconteça principalmente na 
relação com os outros, Fazenda (2005, p. 17) salienta que: 
 

No processo interdisciplinar não se ensina nem se aprende: vive-se, exerce-
se. A responsabilidade individual é a marca do projeto interdisciplinar, mas 
essa responsabilidade está imbuída do envolvimento – envolvimento esse 
que diz respeito ao projeto em si, às pessoas e às instituições a ele 
pertencentes. 

 
Cuidar do meio ambiente é responsabilidade de todos, e a escola é um local favorável ao 
processo holístico na Educação Ambiental, que não deve ser tratada como algo distante do 
cotidiano dos alunos, mas como parte de suas vidas. Nesse contexto, é de suma importância 
a sensibilização para a preservação do meio ambiente em benefício de todos os seres vivos. 
  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem e de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988, p.129). 

 
Por esse prisma, faz-se necessário que o tema seja abordado nas instituições escolares, 
sensibilizando os educandos e toda a comunidade escolar sobre a necessidade de a 
Educação Ambiental estar presente na escola, desenvolvida de forma transversal, propiciando 
estratégias para intermediar atividades que envolvam interação, visto que, ao realizarem de 
forma compartilhada as tarefas escolares, as crianças recorrem a meios que potencializam a 
sua comunicação com o outro, buscando formas de melhor entendimento e de efetivação dos 
conteúdos, objetivando construções cognitivas, assim como mobilizando afetos, motivações, 
condutas ou modos de interação, que se reorganizam no processo de singularização das 
pessoas envolvidas, como afirmam Araújo e Drago (2011, p. 124):  
 

O importante no processo de ensino é estudar as possibilidades e assegurar 
as condições (sistemas de relações, tipos de atividade) para que cada criança 
possa se desenvolver com a ajuda de professores ou colegas mais capazes 
em um nível superior (cognitivo e afetivo) de sua personalidade. 

 
O projeto “Revitalizando e Aprendendo” envolveu a realização de ações voltadas à melhoria 
do meio ambiente e da qualidade de vida, promovendo o intercâmbio entre a escola e a 
comunidade e contribuindo para um dia a dia participativo, democrático, animado e saudável. 
Recuperou componentes da paisagem natural e sensibilizando os sujeitos sobre a importância 
da modificação da paisagem pela ação do homem e sobre como podemos utilizar o espaço 
natural.  
 
O projeto teve como objetivo geral oportunizar o conhecimento e a sensibilização dos alunos 
do Ensino Fundamental I de uma escola estadual do município de Cariacica-ES por meio da 
revitalização no espaço escolar, desenvolvendo ações voltadas para a preservação do meio 
social. 
 
Como objetivos específicos, buscou-se: suscitar nas crianças sensibilização pelos valores da 
preservação da natureza e do senso de responsabilidade sustentável; sensibilizar as crianças 
sobre a importância da responsabilidade de cada um pela revitalização do espaço escolar; 
incutir no aluno a compreensão de que o espaço escolar revitalizado pode tornar-se mais 
agradável e dinâmico para a escola; oportunizar aos alunos o conhecimento sobre 
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ferramentas que possam contribuir para o processo de ensino-aprendizagem no ambiente 
escolar. 
 
Diante dessa questão, entendemos que a abordagem em Educação Ambiental precisa 
transcender o que pode ser classificado como utópico e incentivar os sujeitos a criarem uma 
nova concepção de respeito, considerando uma real preocupação com as questões 
ambientais. 
 
Portanto, a partir da necessidade de repensarmos nossas ações cotidianas em relação à 
temática abordada, concebendo a oportunidade de promover a revitalização de um espaço 
escolar que, por sua vez, se configura como um ambiente ideal para a promoção de uma 
concepção socioambiental, que enxergamos como uma forma exitosa de sensibilizar a 
comunidade. 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Este artigo configura-se como relato de uma experiência que teve por objetivo apresentar as 
vivências observadas no desenvolvimento do projeto “Revitalizando e Aprendendo”, que 
realizamos com os alunos do 4.º e 5.º do turno matutino da “Escola Grão de Areia” (nome 
fictício).  
 
Nesse sentido, é importante enfatizar: 
 

O relato de experiência é um texto que descreve precisamente uma dada 
experiência que possa contribuir de forma relevante para sua área de 
atuação. Ele traz as motivações ou metodologias para as ações tomadas na 
situação e as considerações/impressões que a vivência trouxe àquele (a) que 
a viveu. O relato é feito de modo contextualizado, com objetividade e aporte 
teórico (O RELATO, 2017). 

 
O momento da transcrição representa mais uma experiência para o pesquisador e configura 
uma análise de sua vivência, por meio da qual pode expressar suas impressões pessoais 
Larrosa (2002, p. 27) afirma: 
 

O saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, 
pessoal. O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do 
indivíduo concreto em quem encarna. Não está, como o conhecimento 
científico, fora de nós, mas somente tem sentido no modo como configura 
uma personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma 
forma humana singular de estar no mundo, que é por sua vez uma ética (um 
modo de conduzir-se) e uma estética (um estilo). Por isso, também o saber 
da experiência não pode beneficiar-se de qualquer alforria, quer dizer, 
ninguém pode aprender da experiência de outro, a menos que essa 
experiência seja de algum modo revivida e tornada própria. 

 
A metodologia utilizada neste estudo é de abordagem qualitativa Gil (2010, p. 27) esclarece: 
 

Na abordagem qualitativa, o que se pretende, além de conhecer as opiniões 
das pessoas sobre determinado tema, é entender as motivações, os 
significados e os valores que sustentem as opiniões e as visões de mundo. 
Em outras palavras é dar voz ao outro e compreender de que perspectiva ele 
fala. 

 
A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 
aprofundamento da compreensão de um determinado grupo, e com aspectos da realidade 
que não podem ser quantificados, focando na compreensão e explicação dinâmica das 
relações sociais, conforme afirmado por Minayo (2001, p. 14): 
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A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos 
de Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa 
dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como a Psicologia e 
a Educação. A pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, pela 
subjetividade e pelo envolvimento emocional do pesquisador. 

 
Os dados obtidos nas etapas desenvolvidas do projeto serão apresentados ao longo do texto, 
por meio de imagens e relatos das experiências vivenciadas por nós e pelos alunos e 
professores da escola. Foram analisados numa perspectiva sócio-histórica, entendendo que 
o ser humano tem raízes biológicas, mas também sociais e culturais (VIGOTSKI, 2001a). 
Foram sujeitos desta pesquisa professores e alunos do 4.º e 5.º ano do turno matutino da 
Escola Grão de Areia. Essa Escola pertence à Rede Estadual de Ensino e está localizada no 
município de Cariacica-ES. 
 
REFERENCIAL TEÓRICO  
 
Em consonância com o fato de que o ser humano age e constrói a história em contextos 
específicos, o presente artigo segue os princípios teóricos de Vigotski39, por meio da qual se 
possibilita a compreensão do ser humano como um ser biológico, social e cultural, que 
aprende com os outros sujeitos no processo de mediação pedagógica, envolvendo o 
professor, o aluno, os conceitos e conhecimentos. O indivíduo se constrói por meio das 
relações sociais, em um processo de internalização em que o outro, mais experiente, exerce 
um relevante papel, mediando o processo de aprendizagem.  
 

Um processo interpessoal é transformado em um processo intrapessoal. 
Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 
primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro entre as 
pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica) 
(VIGOTSKI, 1989, p. 64).  

 
O papel do educador medeia os instrumentos necessários ao sujeito baseado-se na  
valorização do trabalho prático e do papel do outro no desenvolvimento do sujeito, é 
necessário que o professor deixe de ser um mero transmissor de conhecimentos e passe a 
exercer, de forma mais satisfatória, seu papel de mediador no ato de conhecer, propondo 
indagações, questionamentos e desafios por meio de uma prática contextualizada, rumo a 
uma aprendizagem significativa, e interligando o que o aluno estuda, pesquisa e observa com 
o que de fato vivencia.  
 

Na mediação pedagógica há uma intencionalidade de ensinar. O ato de 
ensinar na escola implica em um processo mediado que envolve o professor, 
o aluno e os conceitos ou conhecimentos produzidos historicamente. Nessa 
perspectiva, o professor se torna o mediador entre o aluno e o conhecimento 
científico e a apropriação da cultura da sociedade faz com que nos tornemos 
humanos. (VIGOTSKI, 1989, p. 64). 

 
Em vista do exposto, no que tange à mediação pedagógica, a função do professor é auxiliar 
o educando nas novas descobertas e promover a valorização do papel do outro, enriquecendo 
as relações sociais e afetivas, tornando prazeroso o contato com os demais colegas de turma 
e com o próprio educador, enaltecendo o potencial de cada indivíduo, conforme afirmado por 
Vigotski (2001b, p. 201):  
 

 
39 Adotaremos essa grafia por entendermos que é a transliteração mais próxima do português. 
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O desenvolvimento do indivíduo é um processo construído nas e pelas 
interações que o indivíduo estabelece no contexto histórico e cultural em que 
está inserido. A construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso 
processo de interação social. 

 
Na perspectiva de trabalhos com projetos, o professor pode propor metodologias criativas e 
lúdicas para obter a atenção e participação de todos os alunos e os projetos interdisciplinares 
proporcionam diferentes estratégias e isso depende da organização do professor em relação 
à perspectiva que busca desenvolver, Araújo (2006, p. 69) nos diz que é necessário:  
 

Entender o projeto como uma estratégia traz, assim uma nova perspectiva 
para o trabalho pedagógico, pois a partir de representações prévias sobre os 
caminhos a serem percorridos, incorpora, por exemplo, a abertura para o 
novo; a perspectiva de uma ação voltada para o futuro, visando transformar 
a realidade; e a possibilidade de decisões, escolhas, apostas, riscos, e 
incertezas. Além disso, permite dar um sentido baseado na busca de relações 
entre os fenômenos naturais, sociais e pessoais, bem como planejar 
estratégias que vão além da compartimentalização disciplinar. 

 
Diante disso, vale concordar com Vigotski (2001a) quando afirma que “o que a criança faz 
hoje com auxílio do adulto fará amanhã por conta própria”. Desse modo, “atividades coletivas 
orientadas por um adulto são imprescindíveis para a determinação da zona de 
desenvolvimento imediato da criança” (VYGOTSKY, 2001a, p. 480, apud ARAÚJO; DRAGO, 
2011, p. 12). 
 
A REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR COMO MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
O relato de experiência apresentado originou-se de um projeto que desenvolvemos na Escola 
Grão de Areia. Este projeto objetivou promover a sensibilização sobre a importância de se 
trabalhar com os alunos a preservação e defesa do meio ambiente por meio da revitalização 
do espaço escolar. A fim de obter os recursos necessários à realização do projeto, 
encaminhamos ofícios para empresas privadas e órgãos governamentais.  
 
As atividades foram realizadas de forma coletiva e colaborativa entre os diversos atores 
envolvidos no ambiente escolar, desde a equipe de gestão, até a comunidade local por meio 
da Associação de moradores, Prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente 
de Cariacica. A princípio, ficamos inseguras diante da possibilidade, prevista pela gestora, de 
encontrarmos dificuldades de natureza burocrática para conduzir o estudo e da nossa 
inexperiência com esses trâmites. No entanto, a atenção que ela nos dispensou foi 
fundamental: deu-nos abertura para que realizássemos as atividades, apresentou-nos a 
escola, as turmas e os professores que trabalhariam no projeto e acompanhou, passo a passo, 
a as etapas de realização do mesmo. Assumiu o trabalho junto conosco e isso foi de grande 
importância para que alcançássemos o êxito desejado.   
 
Conseguinte, realizamos uma análise do espaço, estudando as possibilidades de melhor 
aproveitá-lo, tendo em vista a importância da sensibilização ambiental no espaço escolar. 
Orientados pela gestora, entramos em contato com a presidente da Associação de Moradores 
do bairro, que é sempre acionada quando se trata de solicitar serviços de limpeza, devido ao 
fato de a escola pertencer à Rede Estadual de Ensino. A comunidade onde a escola está 
localizada encaminhou, então, um ofício à Prefeitura Municipal de Cariacica, solicitando que 
a limpeza do local fosse realizada, o que realmente ocorreu, conforme ilustra a figura 1. 
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Em reunião com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Cariacica para 
apresentação do projeto, com o objetivo de conseguirmos mudas de plantas para a 
revitalização do local, o secretário informou-nos que a doação aconteceria somente após uma 
visita da equipe de Educação Ambiental do Município à Escola. O estudo do terreno foi 
realizado pelos técnicos da Educação Ambiental, o gerente de Meio Ambiente e o assessor 
técnico da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Cariacica para escolha 
adequada das mudas que seriam utilizadas. 
 
Constatando que o espaço, apesar de grande, não era plano, conforme ilustra a figura 2, e, 
como se tratava de área pouco cultivada e muito suscetível aos efeitos da chuva, seria preciso 
uma atenção maior na escolha das mudas. O espaço só deveria receber mudas que 
ajudassem a fixar a terra, evitando o deslizamento. Por esse motivo, priorizou-se o plantio de 
mudas com raízes profundas nas extremidades e nas áreas mais degradadas do terreno, para 
proporcionar mais segurança ao local externo da escola.  
 
As mudas foram obtidas por meio de uma parceria com a Penitenciária Agrícola de Viana, que 
forneceram mudas de espécies ornamentais e frutíferas cultivadas pelos internos do regime 
semiaberto, conforme observamos na figura 3. 

Figura 1: Limpeza do terreno 
Fonte: Acervo Becigo e Mendes (2017) 

Figura 2 - Visita técnica da Educação Ambiental 
de Cariacica 

Fonte: Acervo Becigo e Mendes (2017) 
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Proferimos uma palestra aos professores e alunos que nos auxiliariam no desenvolvimento 
do projeto no terreno, após a limpeza, explicitando a importância da preparação da cova, do 
processo de adubação da terra, da irrigação e do cuidado com as mudas que seriam 
manuseadas por eles, como apresentado nas figuras 4 e 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 3 - Internos durante a separação das mudas do 
Viveiro Penitenciária Agrícola de Viana 
Fonte: Acervo Becigo e Mendes (2017) 

Figura 4 - Início das atividades práticas e da palestra 

Fonte: Acervo Becigo e Mendes (2017) 

 

Figura 5 - Início das atividades práticas e da palestra 

Fonte: Acervo Becigo e Mendes (2017) 
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O projeto foi realizado em uma perspectiva interdisciplinar, que envolve diretamente as 
disciplinas de Arte, Ciências, Educação Física e Língua Portuguesa. Segundo Libâneo (1994), 
o processo de ensino se caracteriza pela combinação de atividades do professor e dos alunos, 
ou seja, o professor dirige o estudo das matérias e assim, os alunos atingem 
progressivamente o desenvolvimento de suas capacidades mentais. O professor de Língua 
Portuguesa participou estimulando os alunos na produção de texto, elaboração de frases que 
foram usadas na confecção de placas que continham curiosidades e informações interativas 
sobre as questões ambientais. Por último, foi realizado o exercício indireto de leitura e 
interpretação do conteúdo das placas informativas e interativas, que estavam distribuídas pelo 
espaço revitalizado.  
 
Na disciplina de Ciências trabalhamos o contato direto do educando com as plantas e a 
preparação do solo para o plantio das mudas, que ocorreu simultaneamente, começando 
pelas ornamentais, seguido das frutíferas e finalizando com as das não frutíferas. Para sua 
realização, houve a necessidade de se ministrar uma aula no espaço que foi revitalizado, 
destacando apontamentos próprios de cada muda e obedecendo a critérios específicos com 
vistas ao êxito do plantio, como pode ser observado na figura 6.  
 

 
 
 
 
 
Desse modo, os processos de ensino e aprendizagem foram favorecidos por meio de ações 
práticas e tornaram-se mais atrativos para os educandos, sem deixar o currículo em segundo 
plano. Para desenvolver todas as etapas do projeto, inspiramo-nos em Vigotski (1984, p. 64) 
quando afirma que “o sujeito não é passivo nem ativo no processo educacional, ele é 
interativo”. 
 
A professora da disciplina de Arte trabalhou com a pintura e confecção artística dos diversos 
materiais que foram utilizados. Nesse contexto, conforme pode ser observado nas figuras 7 e 
8 o lúdico foi valorizado durante o processo de ensino, tornando a aprendizagem prazerosa. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Figura 7 - Pintura dos pneus 

Fonte: Acervo Becigo e Mendes (2017) 

Figura 6 - Plantio das mudas ornamentais 
Fonte: Acervo Becigo e Mendes (2017) 
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Na disciplina de Educação Física foi trabalhado o tema visando ao sentido corporal dos 
discentes, que deu ênfase ao cuidado postural durante o processo de confecção e manuseio 
dos materiais no espaço a ser revitalizado. Dessa forma, favoreceu o desenvolvimento motor 
bem como a socialização da criança, além de contribuir para seu aprendizado mediante a 
exploração de sua imaginação. Assim, fazendo uso da criatividade nas aulas, tornou-as mais 
prazerosas, proporcionando melhor índice no processo de aprendizagem, conforme 
observamos na figura 9. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
É importante ressaltar que tais atividades contribuíram para a construção expressiva do 
processo de aprendizagem, baseada na vivência prática de conhecimentos teóricos. Diante 
disso, foi possível constatar que o aluno aprende também fora da sala de aula, de forma 
também significativa. Foram notáveis o interesse, a participação e o envolvimento dos alunos, 
constatados por meio da observação da aprendizagem significativa enunciada nas suas 
manifestações escritas e orais. Ao finalizarem todo o processo de revitalização, do espaço 
antes ocioso, tornou-se, por meio das contribuições deles, um local aprazível para aulas 
dinâmicas e para utilização durante o recreio (Figura 10). 
.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8 - Organização dos pneus para plantios 
de mudas ornamentais 

Fonte: Acervo Becigo e Mendes (2017) 

Figura 9 - Trabalhando a postura na disciplina de Educação Física 
Fonte: Acervo Becigo e Mendes (2017) 

Figura 10 - Espaço revitalizado 
Fonte: Acervo Becigo e Mendes (2017) 
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Nesse contexto, é importante salientar uma situação bastante atípica. Durante o processo de 
preparação da terra para o plantio das mudas, (Figura 11), a aluna Micaela (nome fictício) 
encontrou uma minhoca. Inicialmente, achamos que ela havia ficado assustada, mas a reação 
apresentada não se deu pelo susto, e sim pela oportunidade de entrar em contato com uma 
espécie que ela conhecia somente por imagens. A aluna saiu em direção ao professor, que 
tinha trabalhado o assunto na semana anterior, e fez várias assimilações do conteúdo teórico 
relativo ao que se encontrava em suas mãos. O fato de poder perceber essa alegria e também 
de proporcioná-la à Micaela tornou mais significativo o nosso objetivo. Seu olhar e seu sorriso 
refletiram a importância de se sair do comodismo da sala de aula e dar significados práticos 
aos alunos, ou seja, o estudante precisa aprender sobre o ambiente em que vive e, para isso, 
deve ser posto em contato com esse ambiente. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Os resultados do projeto “Revitalizando e Aprendendo” foram apresentados no dia 14 de 
novembro de 2017, na quadra da Escola, às 7h30min (Figura 12).  
 
Na ocasião, foi inaugurado o Jardim ilustrado na figura 13, ao qual foi dado o nome de Edith 
Souza Hecher, cidadã extremamente importante por sua constante atuação na busca por 
melhorias tanto para a comunidade local como para a Escola. Suas filhas foram alunas da 
Instituição e uma delas, Clara (nome fictício), atualmente faz parte do corpo docente da 
Escola.  

Figura 11 - Preparação da terra para o plantio das 
mudas artesanais 

Fonte: Acervo Becigo e Mendes (2017) 

 

Figura 12 - Cerimônia de apresentação de 
resultados do Projeto 

Fonte: Acervo Becigo e Mendes (2017) 
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Para os alunos e demais membros da comunidade escolar esse dia foi mediado por uma 
reflexão, cuja temática foi inserida por meio da explanação das graduandas idealizadoras do 
projeto, juntamente com o professor orientador da disciplina de Educação Ambiental, Ms. 
Michell Pedruzzi Mendes Araújo, e das considerações da professora Maria Antônia, diretora 
da Escola. Deu-se ênfase à importância da sensibilização ambiental dos alunos, para que 
eles, uma vez sensibilizados, por meio de atividades lúdicas e vivências de aprendizagem fora 
da sala de aula, tenham a oportunidade de contribuir para a sociedade. Ao mesmo tempo em 
que adquirem conhecimento, adotando a prática da reflexão sobre a problemática abordada, 
eles passam a vivenciar uma nova mentalidade com relação ao uso sustentável dos recursos 
oferecidos pela natureza, gerando assim um novo paradigma comportamental oriundo do 
equilíbrio entre o homem e o ambiente.  
 
À cerimônia, contamos com a presença de algumas autoridades40, juntamente com os 
representantes das empresas incentivadoras do projeto. Nosso intuito final foi sensibilizá-los 
e, dessa forma, suscitar neles a concepção de que devemos cuidar do meio em que vivemos, 
contribuindo para a preservação do meio ambiente.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
O desenvolvimento do projeto “Revitalizando e Aprendendo” constitui-se uma ferramenta 
bastante eficaz na formação do estudante, pois envolve diversas áreas de conhecimento, 
podendo ser implementada durante todo o processo de ensino-aprendizagem. 
 
Concomitantemente, o projeto permitiu uma reflexão sobre a importância do lúdico no 
processo de fazer com que o aluno aprenda o conteúdo praticando aquilo de que ele mais 
gosta, que é colocar a mão na massa, proporcionando-lhe diferentes caminhos que 
beneficiam a aprendizagem. Assim, contribuiu para o avanço intelectual do aluno nos 
aspectos não apenas cognitivo, mas também social e deu significado à temática abordada, 
mobilizando não apenas as pessoas nele diretamente envolvidas, ou seja, os alunos e 
professores, mas também aquelas que indiretamente contribuíram para o seu 
desenvolvimento, os familiares, os vizinhos e os amigos. 
 

 
40 Estiveram presentes as seguintes autoridades: a subsecretária da Secretaria de Desenvolvimento e 
Meio Ambiente, o gerente de Recursos Humanos do Município, o vereador Amarildo Araújo e a 
presidente da Associação de Moradores do Bairro.  

Figura 13- Jardim ilustrado Edith Souza Hecher 
Fonte: Becigo e Mendes 2017 
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Portanto, a partir deste estudo, podemos perceber o quanto é significativo trabalhar com 
projetos no contexto escolar, projetos bem elaborados e conduzidos tanto pelo professor, que 
faz o papel de mediador, quanto pelo aluno, que o executa, criando autonomia. Diante disso, 
propomos que as escolas introduzam esse tema o quanto antes na educação dos alunos, com 
vistas à formação de adultos com valores e conhecimentos sólidos a respeito das relações 
entre o ser humano e o meio ambiente. Só dessa forma pode ser possível controlar o impacto 
dos problemas ambientais globais nos próximos anos. 
 
Com este estudo, desejamos que transformações na prática pedagógica dos docentes 
aconteçam, prática na qual a formação de cidadãos sensibilizados, críticos, reflexivos e 
atuantes na sociedade possa ser o objetivo principal do processo de ensino-aprendizagem.  
 
A relevância dos resultados obtidos neste estudo está em compreender que a escola, no 
contexto da Educação Ambiental, tem a finalidade de sensibilizar o aluno a buscar valores 
que conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente. A Educação Ambiental tem 
por função contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a tomar decisões e 
atuar na realidade socioambiental de modo comprometido com a própria vida e também com 
a sociedade. Com essa função vai permitir o alcance dos objetivos definidos para esta 
pesquisa e uma compreensão maior sobre o tema.  
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MATEMÁTICA E LUDICIDADE: CAMINHOS POSSÍVEIS NOS PROCESSOS DE 
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS INSERIDOS NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Chirley Dias Gomes41 
Kamilla Azevedo Ferreira42 
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RESUMO: Buscando salientar a ludicidade como importante ferramenta no ensino da 
disciplina matemática, este estudo traz considerações de docentes e discentes dos anos 
iniciais do ensino fundamental. Quanto aos docentes, objetiva-se compreender se estes 
consideram a ludicidade como um potencializadora da aprendizagem na área da matemática 
e analisar se as metodologias lúdicas estão sendo inseridas na sua práxis pedagógica de 
forma eficaz e consciente. Quanto aos discentes, busca-se trazer concepções referentes ao 
“aprender matemática”: suas opiniões e expectativas sobre a disciplina e se a ludicidade está 
inserida em sua vivência escolar ao que se refere à matemática. Para atingir os objetivos 
traçados para essa pesquisa desenvolvemos um estudo exploratório, embasado na 
concepção de aprendizagem e desenvolvimento da perspectiva sócio-histórica de Vigotski44. 
Nesse caminho obtivemos resultados significativos, que corroboram a relevância da 
ludicidade como facilitadora da aprendizagem da disciplina matemática. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Matemática. Ludicidade. Ensino Fundamental. Aprendizagem. 
Desenvolvimento. 
 
ABSTRACT: Seeking to emphasize playfulness as an important tool in the teaching of 
mathematics, this study provides education professionals considerations as well as students 
in the early years of elementary school to understand how are the concepts with regard to 
teachers: what are the educational concepts of these professionals, if they consider 
playfulness as an enabler of learning in the mathematics area and analyzing whether the 
recreational methodologies are being added to the subject; as for students, we seek to bring 
conceptions about "learning mathematics": their opinions and expectations about the 
discipline, if the playfulness is inserted in your school life to regard mathematics. To reach the 
objective traced to this search, we develop a study exploratory, based on learning concept and 
development of the socio-historical perspective of Vigotski. Our objective in this study was to 
understand how playfulness can enhance the learning of the mathematics of the students 
inserted in the initial years of elementary education. In this way, we got significant results which 
corroborate the relevance from the ludic method as a potentiator of the learning of the 
mathematical discipline. 
 
KEYWORDS: Mathematics. Playfulness. Elementary School. Learning. Development. 
 
INTRODUÇÃO 
 
A matemática faz parte da vivência da humanidade e mesmo alguém ainda infante pode 
ocasionalmente deparar-se com situações que envolvam esta disciplina antes mesmo de 
conhecê-la. Por entendermos a importância da matemática no âmbito escolar e na vida, 
escolhemos a área matemática como tema deste estudo com o propósito de contribuir com 

 
41Licencianda em pedagogia da faculdade Muitivix-Cariacica. E-mail: chirleydiasgomes@hotmail.com. 
42Licencianda em pedagogia da faculdade Muitivix-Cariacica. E-mail: kamilla.777.azevedo@hotmail.com. 
43 Doutorando e mestre em Educação- PPGE/CE/UFES. Especialista em Educação Inclusiva e Gestão 
escolar Integrada. Licenciado em Ciências Biológicas-UFES. Professor do curso de pedagogia da 
Faculdade Multivix Cariacica-ES. Pesquisador do GEPEI-UFES. E-mail: michellpedruzzi 
@yahoo.com.br 
44 Utilizamos esta transliteração por haver uma aproximação maior com a Língua Portuguesa. 
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os processos de aprendizagem desta disciplina e assim, correlacioná-la as estratégias lúdicas 
que julgamos como “métodos em potencial” para que o ensino de matemática torne-se 
inovador e que alcance o êxito esperado. 
 
Por acreditarmos em um ensino matemático que envolva os discentes em um “universo” 
desafiador e estimulante em detrimento de métodos a esmo da aprendizagem, esse estudo 
traz considerações relevantes sob o tema de modo que possamos entender como a 
matemática tem sido relacionada á ludicidade na prática pedagógica. Mesmo a matemática 
sendo uma disciplina exata (e talvez por esse fato, muitos a relacionem as metodologias 
mecanizadas e repetitivas), consideramos que na ‘exatidão’ dessa disciplina pode existir a 
imaginação, criatividade e a diversão dos discentes. 
 
Sabemos que o papel do educador é imprescindível no processo de aprendizagem bem como 
na mediação do conhecimento, nesse sentido: 
 

O educador deverá propiciar a exploração da curiosidade infantil, 
incentivando o desenvolvimento da criatividade, das diferentes formas de 
linguagem, do senso crítico e de progressiva autonomia. Como também ser 
ativo com as crianças, criativo e interessado em ajudá-las a crescerem e 
serem felizes, fazendo atividades lúdicas [...] (MALUF, 2013, p.12). 

 
Nesse contexto, presumimos que o educador de matemática precisa munir-se de toda a 
sensibilidade necessária para compreender o que pode ser feito para que a aprendizagem de 
fato ocorra, não desprezando a subjetividade de cada criança e apresentando-se flexível às 
eventuais mudanças e adaptações que pode ser direcionado a incluir em suas estratégias 
didáticas. Quando utilizamos a palavra “sensibilizar” não a relacionamos com sentimentos 
afetivos, mas sim, com o compromisso educativo que cada docente precisa dispor em sua 
profissão de educador.  
 
Diante desse contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de matemática 
nos anos iniciais do ensino fundamental fazem uma alusão positiva ao uso de jogos 
enfatizando que “um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no 
aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura 
escolar” [...] (BRASIL, 1997, p.36). Certamente o uso de jogos, assim como outras atividades 
lúdicas, é capaz de propiciar aos discentes experiências únicas que podem potencializar o 
processo de aprendizagem. Compreendemos que, se houver o subsídio necessário para que 
esse processo de desenvolvimento ocorra, este de fato ocorrerá. 
 
Consideramos que os quadros negros e os cadernos cheios de contas sem nenhum tipo de 
contextualização devem permanecer no passado e de fato percebemos que há um 
fortalecimento conceitual de uma matemática mais lúdica e significante atualmente, porém, 
podemos afirmar que todos os docentes em matemática no ensino fundamental utilizam de 
metodologias lúdicas em sua prática pedagógica?  
 
Pelo fato de não podermos responder a esta pergunta justificamos a realização desta 
pesquisa com a visão de que precisamos contribuir com essa temática, pois defendemos o 
ensino matemático aliado à ludicidade e à concepção de que os discentes desenvolvem sua 
aprendizagem por meio do lúdico. 
 
É importante salientar que o conceito da matemática lúdica (embora atualmente esteja 
ganhando proporção) ainda não é muito difundido no ensino fundamental, e esta afirmativa 
também justifica o presente estudo, pois a ludicidade é frequentemente relacionada à 
educação infantil devido ao forte conceito da brincadeira associada a esta fase da criança, 
porém não podemos nos abster do fato de que um aluno no ensino fundamental ainda é uma 
criança e que o lúdico deve estar presente também nesta nova fase. Nesse contexto, este 
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estudo promove a ludicidade não como método único de ensino, mas como uma ferramenta 
em potencial para o ensino de matemática, o que possibilitará o êxito na aprendizagem. 
 
Nesse ínterim, o principal objetivo  desse estudo foi compreender como a ludicidade pode 
potencializar a aprendizagem da matemática dos alunos inseridos nos anos iniciais do ensino 
fundamental. Houve a coleta dados dos discentes e docentes, por meio de questionários no 
que tange ao ensino da matemática, o que nos possibilitou compreender tanto os métodos 
utilizados pelos docentes para o ensino de matemática, quanto à opinião dos alunos acerca 
dos métodos lúdicos utilizados no ensino desta disciplina. 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
A pesquisa em questão é de natureza qualitativa e exploratória e tivemos por finalidade a 
análise dos dados para uma maior compreensão sobre as perspectivas educacionais de 
discentes e docentes no que se refere ao ensino de matemática e métodos lúdicos. Referente 
ao tipo de pesquisa escolhido, concordamos com Yin ao afirmar que: 
 

A pesquisa qualitativa difere por sua capacidade de representar as visões e 
perspectivas dos participantes em um estudo. Capturar suas perspectivas 
pode ser um proposito importante de um estudo qualitativo. Assim, os eventos 
oriundos da pesquisa qualitativa podem representar os significados dados e 
fatos da vida real pelas pessoas que os vivenciam [...] (YIN, 2016, p.46). 

 
Referindo-se a pesquisas exploratórias, Gil ressalta que: 
 

[...] Estas pesquisas tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias 
ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto bastante flexível, 
de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos 
ao fato estudado (GIL, 2002, p.43). 

 
Ponderando sobre estas considerações, afirmamos que este estudo buscou valorizar as 
opiniões dos discentes e docentes nos seguintes aspectos: dos discentes ao que compete à 
aprendizagem, ao conceito e a caracterização pessoal da didática na área matemática, dos 
docentes: a sua práxis educacional, seus conceitos e metodologias aplicadas em sala. Nosso 
intuito é “capturar” a essência histórico-cultural de ambos, nesse sentido foi realizada uma 
análise reflexiva sob as perspectivas apresentadas. 
 
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, dispondo de 
questionários com questões pré-definidas. 
 
Os dados da presente pesquisa estão apresentados no decorrer deste estudo de modo a 
subsidiar a reflexão sobre o tema. Estes foram analisados, tabulados e comentados e para 
que possamos obter uma visão geral e quantitativa que nos auxiliará a compreender que 
aspectos têm prevalecido nas referidas perspectivas reunidas nesta pesquisa.  
 
Tivemos como “sujeitos do estudo” docentes do ensino fundamental da disciplina de 
matemática e discentes nos anos iniciais do ensino fundamental, ambos podendo ser de 
escolas particulares e/ou públicas.  
 
REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Esta pesquisa está fundamentada na concepção de desenvolvimento relatada por Vigotski¹, 
que afirma que o desenvolvimento ocorre quando há interação social com o outro e com o 
meio; por entendermos que a ludicidade promove esta interação que propicia o 
desenvolvimento, correlacionamos a ludicidade aos conceitos de Vigotski, pois estes 
embasam significativamente o tema proposto; Ao relacionarmos as metodologias lúdicas aos 
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conceitos de Vigotski, compreendemos que estas possibilitam o desenvolvimento assim como 
também o diagnostico de desenvolvimento ainda em a formação no cognitivo infantil; A 
ludicidade incentiva a criatividade, oportuniza a interação e análise dos aspectos subjetivos 
de cada indivíduo bem como propicia a ação do imaginário infantil. Quanto à imaginação 
Vigotski afirma: 
 

A imaginação adquire uma função muito importante no comportamento e no 
desenvolvimento humano. Ela transforma-se em meio de ampliação de 
experiência [...] Assim, há uma dependência dupla e mútua entre imaginação 
e experiência. Se no primeiro caso a imaginação apoia-se na experiência, no 
segundo é a própria experiência que apoia-se na imaginação (VIGOTSKI, 
2009, p. 25).  

 
Deste modo, compreendemos que promover atividades que enfatizam a experiência e a 
imaginação pode facilitar o desenvolvimento da aprendizagem e nesse sentido, não só o 
desenvolvimento intelectual, mas o desenvolvimento humano em todas as suas vertentes. 
 
As atividades lúdicas aliadas ao caráter prático do ensino de matemática podem potencializar 
o desenvolvimento das competências relacionadas à disciplina de matemática e queremos 
neste estudo analisar este desenvolvimento, que julgamos ser de suma importância para a 
vivência da criança no âmbito escolar. 
 
Nesse caminho, concordamos com Vigotski ao afirmar que: 
 

O aprendizado das crianças começa muito antes de elas frequentarem a 
escola. Qualquer situação de aprendizado com qual a criança se defronta na 
escola tem sempre uma historia prévia. Por exemplo, as crianças começam 
a estudar aritmética na escola, mas muito antes elas tiveram alguma 
experiência com quantidades [...] (VIGOTSKI, 1998, p.110). 

 
Mediante a isto, compreendemos que se faz necessário reputar os conhecimentos já 
adquiridos pela criança e por meio destes, criar condições para que as metodologias lúdicas 
possam ser trabalhadas, considerando, sobretudo o desenvolvimento infantil em suas 
especificidades. 
 
Quanto ao desenvolvimento, o autor expressa que “o nível de desenvolvimento real 
caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de 
desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente” 
(VIGOTSKI, 1998, p. 113). Dessa maneira, podemos compreender que o desenvolvimento 
real caracteriza-se por funções que a criança já compreendeu é a capaz de desenvolvê-las 
de forma independente e a zona de desenvolvimento proximal representa as funções o que a 
criança ainda não consegue desenvolver sozinha, porém, havendo o auxílio de outro, (outra 
criança ou um adulto) esta pode vir a aprender estas tais funções. 
 
Fundamentadas nessas considerações, percebemos a importância do desenvolvimento de 
atividades que valorizam o coletivo, devido estas, terem como característica a interatividade 
o que pode propiciar o avanço desenvolvimento dos discentes; considerando o fato de que 
atividades lúdicas geralmente são desenvolvidas com auxílio do docente e que os discentes 
habitualmente buscam a colaboração mutua dos colegas para a realização destas, 
destacamos que a ludicidade pode propiciar o avanço na capacidade de resolução de 
problemas mesmo que a criança seja auxiliada pelo professor ou até mesmo por outra criança. 
Sob esse prisma, parafraseando Vigotski, consideramos que “aquilo que uma criança pode 
fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” (VIGOTSKI, 1998, 
p.113). 
 
ANÁLISE DA RELEVÂNCIA DA LUDICIDADE A PARTIR DO OLHAR DOS DOCENTES 
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DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Para obtenção dos resultados desse estudo foram realizadas entrevistas com docentes e 
discentes da rede pública e particular do município de Cariacica- ES, entretanto não iremos 
expor as redes de ensino destes entrevistados para que não haja nenhum tipo de concepção 
pejorativa ao que diz respeito aos resultados expostos neste estudo. 
 
Aspectos quantitativos 
 
Objetivando conhecer as opiniões, práticas, métodos e conceitos sobre a matemática e 
ludicidade no ensino fundamental; elaboramos um questionário com questões 
semiestruturadas nos possibilitando explorar a vivência dos docentes, de modo a contribuir 
com a referida pesquisa, deste modo, foram entrevistados dez docentes que lecionam nos 
anos iniciais do ensino fundamental. 
 
 Segue abaixo uma tabela expondo os aspectos quantitativos para uma melhor compreensão 
do perfil profissional dos entrevistados:  
 
 
 

Fonte: Questionário de pesquisa (dados das autoras) 

 
Quanto à didática ao ensinar matemática 
 
Compreendemos que o docente deve possuir um olhar crítico e reflexivo quanto à 
aprendizagem dos alunos; Deve mostrar-se sensível às advindas dificuldades e contraversões 
dos discentes à sua forma de ensinar, buscar conhecê-los, experimentar outras formas de 
ensinar caso a que esteja sendo usada não esteja surtindo o resultado esperado.  
 
Ao perguntarmos a estes docentes sobre sua didática ao lecionar a disciplina de matemática, 
obtivemos respostas variadas, o que na verdade era o esperado, pois a didática é uma 
característica muito particular de cada profissional da área da educação e de fato, existem 
varias formas de ensinar; a docente “Laura”, por exemplo, utiliza-se de uma forma muito 
diversificada e define sua didática em “Aulas expositivas, uso do livro didático, estudos 
dirigidos, jogos lúdicos referentes ao conteúdo, vídeos, textos”.  
 
Há muitos docentes que preferem e se identificam com uma determinada didática como a 
“Márcia” que cita em sua resposta exclusivamente o uso de material concreto: “Eu gosto de 
usar material concreto, tampinhas, palitos, porque ajuda, né?! a criança a desenvolver mais 
espaço” e a “Rute” que demonstra sua preferência por atividades no caderno e em folhas: 
“Aplico o conteúdo usando o livro, esboço no caderno e uso também atividades em folhas”. 
Há profissionais que buscam a participação ativa dos alunos: “Através de histórias montadas 
com os alunos registrando no caderno.” (Aline) docentes que buscam conhecer o que o aluno 
já sabe referente ao conteúdo: “Trabalho com o livro paradidático, atividades de 

 
45 Utilizamos nomes fictícios para preservar a identidade dos colaboradores dessa pesquisa. 

Nome Fictício45 Idade Tempo de profissão Leciona para 

João 29 anos 03 a 10 anos 5º Ano 

Lurdes 57 anos 11 a 25 anos 3° Ano 

Márcia 53 anos 11 a 25 anos 3° Ano 

Claudia 51 anos 11 a 25 anos 4ºAno 

Renato 49 anos 11 a 25 anos 1º a 5º Ano 

Laura 39 anos 03 a 10 anos 4º e 5º Ano 

Carla 34 anos 03 a 10 anos 2º Ano 

Aline 48 anos 11 a 25 anos 1° Ano 

Rute 35 anos Menos de 03 anos 3° Ano 

Adriana 32 anos 03 a 10 anos 3º Ano 
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sistematização no caderno, atividades em grupo, conhecimentos prévios que os alunos 
trazem consigo e jogos.” (Carla). Docentes que não veem o uso do lúdico como primeira 
opção:  
 

Eu gosto de trabalhar com revisão, livro, atividades xerocadas, gosto de 
deixar eles irem ao quadro, tarefa para casa com apoio da família, se tiver 
oportunidade de fazermos passatempos caça– palavras, atividades, uma 
historia em quadrinhos...eu procuro sempre estar fazendo desse jeito para 
não ficar só aquele “tradicional” ... Não temos muitas opções aqui (LURDES). 

 
Em contrapartida, há docentes que priorizam o lúdico em sua didática: 
 

Tento sempre trabalhar com o lúdico, usar material lúdico com coisas que 
eles possam (...) introduzir no cotidiano do aluno porque se é uma coisa que 
ele vê sempre, se ele acha que serve para alguma coisa, mesmo que às 
vezes eles não saibam, mas eu acredito que eles já absorvem alguma coisa 
(ADRIANA). 

 
Compreendemos que ensinar é também possuir a habilidade de adaptar-se, pois tão 
importante quanto ensinar é garantir o efetivo aprendizado e por este motivo o docente deve 
possuir a capacidade de “moldar” a sua didática de modo que esta se “encaixe” a forma que 
o aluno tenha mais facilidade em aprender; Os docentes devem analisar o perfil dos discentes 
com o intuito de “adaptar a didática ao aluno” e não o contrário: 
 

 Normalmente a gente não tem uma didática pronta, eu trabalho com os meus 
alunos de acordo com a forma que eles aprendem melhor, se eu percebo que 
a minha forma de ensinar não está surtindo muito efeito ai eu uso outras 
formas, como os jogos, levá-los até a lousa em fim a gente utiliza de várias 
maneiras para poder melhorar (CLAUDIA). 
Elaboro meu plano de ensino anual baseado nos níveis de aprendizagem da 
turma. Na matemática, elaboro inicialmente, um diagnóstico (contendo 
diferentes situações/atividades que um aluno externalize o que domina e o 
que deve dominar no decorrer do ano letivo). Por ter alunos de diferentes 
níveis, elaboro o plano de ensino anual baseado no que foi consolidado nos 
anos anteriores, nas necessidades, o que não dominam e precisam 
consolidar. Organizo formas de trabalho com experiências lúdicas, concretas 
e abstratas, oportunizo a interação, medição da minha parte e dos próprios 
alunos que gostam de orientar colegas e, equipe bilíngue (JOÃO). 

 
Motivos que levam o aluno a não gostar de matemática 
 
Esta questão é demasiadamente complexa, pois sabemos que os motivos que podem levar 
uma criança a não gostar de matemática são diversos, nos quais envolvem questões sociais, 
questões de caráter psicológico relacionadas à subjetividade e fatores externos. Deste modo, 
40% dos docentes entrevistados atribuíram à família o fato dos alunos não gostarem de 
matemática: 
 

 Acho que muito já vem da família, escuta da família matemática é um bicho 
de sete cabeças, para muitas crianças matemática é um bicho de sete 
cabeças, difícil. Porque talvez venha de casa, não tem um apoio, tudo eu 
penso que se tiver um apoio em casa vai ter facilidade... Talvez falte um 
pouco de concentração deles (alunos) (LURDES). 

 
Existe um conceito de que a matemática é difícil e este conceito vem prevalecendo por 
gerações: “A criança quando ela é menor escuta os pais falar que matemática é difícil e a 
criança já vem para a escola com a concepção de que matemática é difícil” (Márcia). “A ideia 
que a matemática é complicada vem de casa, acaba sendo uma opinião que os pais passam 
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para os filhos sem perceber” (Rute). A “Laura” atribuiu aos pais e aos alunos o desgosto pela 
matemática por não verem utilidade do conteúdo matemático no cotidiano e no futuro 
profissional: “Influência e “falas” de familiares e por acharem que não utilizarão o conteúdo 
nas próximas fases da vida ou na escolha profissional”.  
 
Não podemos descartar a hipótese de que se não houver um subsidio positivo da família, a 
criança pode vir a criar uma “espécie” de aversão à disciplina e que há de fato um grande 
preconceito sobre a matemática, mas as reflexões sobre os motivos que levam um aluno a 
não se interessar por matemática devem vir acompanhadas de estratégias didáticas, para que 
este interesse surja de alguma forma. 
 
Existem indagações sobre o currículo de matemática, sobre como e onde usar alguns 
conteúdos após a fase escolar e é exatamente por existir questionamentos como estes, que 
os professores devem buscar estratégias para que o conteúdo se torne interessante e 
significativo para o discente; O aluno precisa se sentir motivado, precisa ver um sentido em 
aprender matemática. O “Renato” menciona a significância do conteúdo matemático como 
estratégia didática para a aprendizagem: “A aprendizagem ocorre quando a disciplina de 
matemática, o conteúdo é significativo para o aluno, e ele só é significativo quando tem uma 
relação com sua prática no cotidiano com a aplicação prática”.  
 
O conteúdo deve ser significativo como também atrativo e criativo, de modo que chame a 
atenção do aluno para que este se sinta instigado a participar, descobrir, pensar, indagar e 
resolver o que lhe é apresentado; isto se dará por meio das estratégias do docente, os meios 
que serão usados para que os alunos se sintam motivados a aprender. Acreditamos que a 
ludicidade nesse momento, pode ser uma importante aliada na obtenção do tão almejado 
interesse em aprender que os docentes buscam em seus alunos.   
 
A ludicidade é citada na fala de 30% dos docentes entrevistados que ressaltam a falta de 
criatividade em usar o lúdico como estratégia de ensino como principal fator que leva a criança 
a não gostar de matemática: “Quando o conteúdo é ministrado apenas com atividades do livro 
e caderno e não tem o momento lúdico” (Carla). O docente deve sensibilizar-se ao fato de 
que se todas as aulas de matemática forem sempre ministradas da mesma forma isto pode 
vir trazer um grande prejuízo ao aprendizado, de fato a falta de criatividade por parte do 
docente pode acabar desmotivando os alunos. 
 
A docente “Aline” cita: “Falta de criatividade do professor em estimular com jogos, brincadeiras 
e registros”.  Se a aula não for interessante para o aluno, esta se tornará maçante o que pode 
dificultar ainda mais o processo de aprendizagem: 
 

Considero que quando a matemática se torna monótona, foca apenas no 
resolver os algoritmos (quatro operações fundamentais), segue a risca o livro 
didático como manual, não apresenta situações lúdicas e de interação, 
quando não há aproximação da matemática ao contexto da criança, além de 
outros elementos, gera traumas e desinteresse dos alunos (JOÃO). 

 
A “Adriana” atribui a possível aversão do aluno à matemática a postura do professor: “Quando 
o professor não tem paciência ou não gosta de matemática e deixar transparecer isso para o 
aluno ele acaba tendo medo da disciplina”. Se o professor estiver insatisfeito com o que faz 
esta insatisfação acaba refletindo no seu desempenho profissional, o que pode acarretar nos 
alunos um desprazer em aprender, em prestar atenção e “evolver-se” com a disciplina. 
 
Quanto à inserção do lúdico à matemática 
 
Os docentes entrevistados mostraram uma concepção positiva quanto à inserção do lúdico à 
disciplina de matemática, houve também respostas citando métodos tradicionais; A docente 
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“Lurdes” cita o método tradicional e de certa forma o apoia embasada na concepção de que 
quando “se decora, se aprende”, em contrapartida ela cita a facilidade de aprendizado que os 
métodos lúdicos podem proporcionar; Percebemos neste depoimento um perfil de uma 
profissional que está no meio desta transição cultural de ensino, uma profissional de cinquenta 
e sete anos que conviveu com as metodologias tradicionais e que ainda possui paradigmas 
quanto a isto, mas que ao mesmo tempo não nega o fato de que a ludicidade mostra-se uma 
facilitadora da aprendizagem: 
 

Antigamente a tabuada precisa decorar mesmo, Hoje já tem mais facilidade 
através de músicas, de atividades, passatempos, cantando... Eu penso que 
mudou muito, mas ao mesmo tempo talvez aquele jeito antigo... Decorado, 
era mais prático do que hoje, igual tabuada, tem muita gente que não em 
noção de tabuada, Só que as famílias também não dão muito apoio, as 
famílias estão ainda na época antiga (LURDES). 

 
A “Márcia” mostra-se uma profissional que assim como a “Lurdes” compreende os benefícios 
do lúdico, porém ainda possui alguns paradigmas referentes aos métodos tradicionais: “A 
gente tem que mesclar os dois usar tanto o método tradicional46 quanto o método 
construtivista47, não adianta você só “ir ali no tradicional”, você tem que usar o lúdico para as 
crianças entenderem”.  
 
Sabemos que de fato ocorre essa “mescla de métodos” ou até mesmo somente o uso de 
métodos tradicionais devido a visões de ensino ainda ligadas a essa metodologia; Cabe 
ressaltar que a própria matemática ainda é idealizada em preconceitos ligados a metodologias 
tradicionais, contudo, o uso de métodos inovadores, lúdicos e significantes podem promover 
a quebra destes paradigmas e potencializar o aprendizado. 
 
Compreendemos que o aprendizado deve perpassar a fase escolar e contribuir para a vida 
dos discentes, trazer-lhes um motivo para não apenas decorar para passar de ano, mas 
também aprender para o futuro; Cabe aos docentes trazerem métodos que realmente auxiliem 
o processo de aprendizagem de forma que o aluno compreenda a importância da matemática 
em seu cotidiano, mas para isto, a visão de ensino dos docentes deve transcender o 
tradicionalismo: 
 

Existe uma resistência dos professores que tem aquela visão tradicional de 
ensino, que pensa que uma aula de matemática só é realmente uma aula de 
matemática se for trabalhada de forma tradicional, na verdade este tipo de 
visão não condiz com o que vemos no cotidiano, a matemática esta presente 
em tudo, a questão e potencializar essa vivência do cotidiano (RENATO). 

 
A “Adriana” enfatiza dois contrapontos importantes: “O professor de matemática, num todo, 
ainda tem aquela visão de que matemática não muda que é uma coisa exata, tá, a matemática 
pode não ter mudado tanto, mas os alunos mudaram”.  
 
“Os alunos mudaram”, e mudaram porque na verdade a visão de mundo da sociedade mudou. 
Hoje temos o auxílio da tecnologia, temos acesso a informações que há cinquenta anos não 
teríamos e refletindo sobre toda essa transformação social acreditamos que não há mais 
espaço, ou não deveria haver mais espaço para métodos de ensino que não instiguem, 
estimulem e cativem os alunos. A matemática, como foi supracitado, está “marcada” por 
conceitos de ensino retrógrados e rasos. Não estamos afirmando que métodos ditos como 

 
46 Método no qual o professor é o sujeito que age ativamente no processo de ensino-aprendizagem em 
que as aulas geralmente são ministradas de forma teórica não oportunizando a experimentação nem a 
ação ativa do aluno. 
47  Método que incentiva o aluno a encontrar as respostas a partir de seus próprios conhecimentos e 
interação com o outro. 
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tradicionais são totalmente ineficientes, Porém, certamente um método tradicional não é 
capaz de proporcionar de fato uma significância ao aprendizado, e se o aprendizado não é 
significativo, logo o ato de ensinar perde totalmente o sentido. 
 
A LUDICIDADE NO ENSINO DE MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA DOS DISCENTES 
 
Aspectos Quantitativos 
 
Foram entrevistados dezesseis alunos nos anos iniciais do ensino fundamental de instituições 
de ensino públicas e particulares do município de Cariacica-ES com o objetivo de 
compreender a forma com que estes enxergam a matemática no cotidiano escolar e se há ou 
não a inserção do lúdico nas atividades associadas à disciplina. A tabela abaixo expressa os 
dados quantitativos de para que possamos ter uma melhor compreensão do perfil dos 
discentes: 
 

Nome Fictício Idade Ano que estuda 

Maria 07anos 2º Ano 

Juliana  08 anos 3º Ano 

Lara 07 anos 2° Ano 

Marina  06 anos 1° Ano 

Luiz 07 anos 2° Ano 

Isabel  09 anos 4ºAno 

Marcela 07 anos 2ºAno 

Vivian 07anos 2ºAno 

Bruno   09 anos 4ºAno 

Mateus  07anos 2ºAno 

Tais 07anos 2ºAno 

Maísa 09 anos 4ºAno 

Lucas 07anos 2ºAno 

Elisa 10 anos 5º Ano 

Larissa 10 anos 5º Ano 

Pedro 07anos 2ºAno 

Fonte: Questionário de pesquisa (dados das autoras) 

 
Quanto à disciplina de matemática 
 
A entrevista realizada com os discentes dispôs de alguns questionamentos focados na relação 
“aluno/matemática”:  
 

• Você gosta de matemática?  

• Você acha matemática difícil? 

• Você esta aprendendo matemática? 
 
Buscamos compreender como os entrevistados conceituam a matemática no âmbito escolar 
e se estes possuem uma visão positiva quanto à disciplina. Obtivemos os seguintes 
resultados: 
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Você gosta de matemática?  
 
Dos 16 entrevistados, 14 discentes declaram gostar de matemática; somente a discente 
“Juliana” declarou não gostar de matemática e justificou: “porque tem que fazer um monte de 
continhas”. Esta discente mostrou uma concepção negativa quanto à matemática mediante 
ao método de ensino que está sendo aplicado para que ela aprenda, talvez pelo fato de que 
este método não esteja sendo muito atrativo e significativo para a essa aluna, o que acontece 
também com a discente “Isabel” que respondeu: “mais ou menos, porque às vezes não tem 
jogo, é só ler e fazer atividade”.  
 
 Você acha matemática difícil? 
 
 A “Juliana” e a “Isabel” responderam sim, os demais responderam não. Novamente as alunas 
que mostraram uma concepção negativa à pergunta anterior consideram a matemática difícil 
e como elas justificaram o seu desgosto pela matemática expondo uma insatisfação com o 
método de ensino, consequentemente este método pode vir a desmotiva-las a aprender. 
 
Você está conseguindo aprender matemática? 
 
 A “Isabel” respondeu: “mais ou menos porque tem conteúdo que eu não aprendo porque eu 
não entendo direito.” A “Maísa” respondeu sim e acrescentou: “porque eu tenho mais 
facilidade, mas tem gente que “se trava” um pouquinho”. Os demais discentes responderam 
sim. 
 
Quanto ao uso e à inserção do lúdico nas aulas de matemática 
 
Investigamos junto a esses discentes o que eles geralmente fazem nas aulas de matemática, 
com o intuito de descobrirmos se há o uso ludicidade na ministração destas aulas; 10 alunos 
responderam: “continhas!”. Uma das discentes, a “Maria”, acrescentou: “Às vezes eu acho 
chato fazer muitas continhas”.  
 
Quanto aos demais, referente ao uso do lúdico obtivemos as seguintes respostas: a “Isabel” 
respondeu: “Atividades” a “Maísa” informou que sua professora só usa o livro; a “Elisa” 
também cita somente o uso do livro e continhas no caderno e a “Larissa” respondeu: “só 
matéria no quadro”. A discente “Juliana” acrescentou que acha “chato” as continhas e que “só 
tem conta difícil”. (uma evidente insatisfação à forma de ensinar que lhe está sendo imposta 
e que este método não está surtindo um resultado positivo referente ao aprendizado desta 
discente). Somente a discente “Marina” que possui 06 anos e está no primeiro ano do ensino 
fundamental citou “elementos” lúdicos em suas aulas; Mediante a isto, Percebemos com 
esses depoimentos que o lúdico não está inserido nas aulas de matemática da maioria dos 
discentes entrevistados. 
 
Ao indagarmos se havia algum tipo de jogo, brincadeira ou algo parecido nas aulas de 
matemática, 15 discentes responderam não e mediante a esta resposta surgiu outra questão: 
“Você gostaria que houvesse esses jogos, essas brincadeiras?” Apenas o discente “Pedro” 
respondeu “não” e expos a seguinte justificativa:“ porque os que não fazem o dever eles ficam 
brincando [...]” Com esta resposta, percebemos que este aluno associou o conceito de brincar 
com o ato de não levar algo a sério, talvez o fato do lúdico não ter sido inserido nas  suas 
aulas de matemática fez com que este discente não visasse a brincadeira como uma forma 
de aprendizagem. 
 
A justificativa do discente “Pedro” confirma que ainda existe um preconceito ligado à 
ludicidade que a descredibiliza e refuta o seu potencial pedagógico. Compreendemos que a 
ludicidade mal utilizada pode não alcançar o resultado pedagógico esperado; toda a 
brincadeira, jogo, musica e demais estratégias lúdicas devem possuir uma intenção 
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especifica, um “porque” e um “para que”; Quando o docente compreende e explora o método 
lúdico com o intuito de ensinar, isto certamente pode acarretar avanços na aprendizagem dos 
discentes. 
 
TECITURAS FINAIS 
 
A matemática e a Ludicidade possuem preconceitos ainda erigidos pela sociedade, porém 
podemos perceber um fortalecimento conceitual quanto ao ensino de matemática munido de 
métodos mais significativos e lúdicos; Embora não muito difundido nos métodos de 
aprendizagem dos anos iniciais do ensino fundamental, o lúdico ainda é parte integrante da 
vivência do discente de seis a dez anos, igualmente a matemática, que certamente esta 
inserida de alguma forma em seu cotidiano; Crianças nesta faixa etária brincam, imaginam e 
fantasiam; O docente deve potencializar as experiências que o aluno traz consigo de modo 
que o auxilie em seu processo aprendizagem e desenvolvimento.  
 
Desta forma: 
 

As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam uma 
inteligência essencialmente prática, que permite reconhecer problemas, 
buscar e selecionar informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver 
uma ampla capacidade para lidar com a atividade matemática. Quando essa 
capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta melhor 
resultado. (BRASIL 1997 p.29) 

 
Não podemos negar o fato que as metodologias lúdicas bem empregadas no ensino de 
matemática podem trazer resultados positivos quanto à aprendizagem dos educandos. 
Percebemos em nossos resultados que a ludicidade é bem aceita pelos discentes bem como 
para os docentes, que fizeram uma alusão positiva quanto aos métodos lúdicos. Em suma, o 
uso da ludicidade pode corroborar com o desenvolvimento dos alunos em virtude de que as 
atividades lúdicas possuem uma vasta amplitude e estabelecem relações diretas com a 
criatividade e as particularidades de cada sujeito. 
 
Neste caminho: 
 

Quando situações lúdicas são intencionalmente criadas por adultos com vista 
a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. 
Desde que mantidas as condições para a expressão do jogo, ou seja, a ação 
intencional da criança para brincar, o educador está potencializando as 
situações de aprendizagem (KISHIMOTO, 2017, p.42-43).  

 
Desse modo, percebemos que a ação pedagógica mostra-se como um conector, ao 
relacionarmos o lúdico à aprendizagem; Atividades lúdicas munidas de uma intencionalidade 
específica, que aqui se referem ao “aprender brincando” erigem situações propícias para a 
aquisição do conhecimento de forma a contribuir com o desenvolvimento intelectual, social e 
cognitivo da criança. 
 
No contexto da sociedade atual, em que vemos a tecnologia construindo “pontes para o 
conhecimento”, o docente, hoje mais do que nunca possui ferramentas de grande potencial 
pedagógico em mãos, plataformas digitais, aplicativos, auxílio de outros docentes em 
comunidades nas redes sociais, obras impressas e digitais; Sabemos que assim como foi 
apontado em nossos resultados, existem docentes que dão crédito aos métodos tradicionais, 
muitas vezes por terem passado grande parte de sua carreira utilizando-se desses métodos, 
porém como supracitado, o docente deve possuir a capacidade de adaptar-se, estar sempre 
aprendendo e desenvolvendo-se para que de fato as metodologias aplicadas em sala de aula 
alcancem o propósito esperado. 
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Diante do exposto, acreditamos que a ludicidade mostra-se como uma ferramenta em 
potencial no ensino da matemática, no qual é capaz de conceder aos discentes momentos 
prazerosos de aprendizado e desenvolvimento; Nesse sentido, a matemática aliada à 
ludicidade pode apresentar a solução para os muitos aspectos negativos associados a esta 
disciplina e promover a quebra dos paradigmas de ambas as vertentes desta temática e em 
fim, promover um ensino mais significativo e cativante que os alunos dos anos iniciais do 
ensino fundamental desejam e merecem. 
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O SUICÍDIO E A ADOLESCÊNCIA: UMA PERSPECTIVA PSICANALÍTICA48 
 

Karen Cristina Figueira Freitas49 
Hítala Maria Campos Gomes50 

 
RESUMO: A psicanálise pensa a adolescência como um processo de transição, marcado, 
principalmente, por mudanças no plano da subjetividade. As transformações são 
experimentadas de modo singular, portanto, cada um reagirá de modo diferente nesta fase, 
sendo que muitos ficarão presos em conflitos, angústias, sintomas somáticos, depressão e 
até mesmo podem partir para o suicídio. Assim, o suicídio pode ser pensado como uma 
tentativa de sair de algo insuportável, do qual, muitas vezes, o adolescente não consegue 
dizer o que é. O objetivo deste artigo é discutir sobre as causas das tentativas de suicídio na 
adolescência e como a psicanálise surge como um espaço possível a este jovem, para que 
ele tente expressar o que sente e para que possa inventar outra saída que não este ato.  
 
PALAVRAS-CHAVE: suicídio na adolescência; psicanálise com adolescentes; tratamento 
psicanalítico. 
 
I - A ADOLESCÊNCIA  
 

A adolescência tem sido tomada, em quase toda a produção sobre o assunto, 
na psicologia, como uma fase natural do desenvolvimento, isto é, todos os 
seres humanos, na medida em que superam a infância, passam 
necessariamente por uma nova fase, intermediária à vida adulta, que é a 
adolescência. (BOCK, 2004, p.32) 

 
Na teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, a adolescência está no estágio operatório 
formal, e consiste no indivíduo alcançar o padrão intelectual que persistirá durante a fase 
adulta. Tem a capacidade de criticar os sistemas sociais, propor novas formas de conduta, 
discutir valores morais de seus pais e ter suas próprias ideologias. (SALVADOR, 
MARCHESI, PALACIOS, 2004) 
 
Diante disso, pode-se dizer que, a adolescência é uma fase onde há uma grande 
transformação. O indivíduo não é apenas moral, não segue o que é dito pelo sentimento de 
medo e amor, mas reflete, sendo ético com ele mesmo, pois segundo Yves De La Taille 
(1992), a ética é o questionamento das regras, a expansão e evolução de si. O que possibilita 
ao adolescente ter o pensamento mais racional em relação a si e começa a questionar se vale 
a pena seguir os padrões aprendidos. 
 
Tanto para a ciência quanto para a psicologia, a adolescência é caracterizada por uma etapa 
intermediária entre a infância e a fase adulta, marcada por diversas transformações corporais, 
hormonais e até mesmo comportamentais. No senso comum, a adolescência é falada como 
o período da “aborrecência”. Já a psicanálise, pensa a adolescência como um processo de 
transição, na qual ocorrem mudanças marcadas pela dificuldade que o sujeito encontra em 
continuar se situando no discurso familiar que até então o dava uma ideia de si mesmo. Ele 
começa a ter desejos e pensamentos que se diferenciam daquelas expectativas 
desenvolvidas por seus pais. (LACADÉE, 2011) 

 
48 Trabalho desenvolvido a partir do Grupo de Estudos e Pesquisa “Psicanálise com crianças e adolescentes na 

contemporaneidade”, realizado durante o ano de 2017, na Faculdade Multivix (Cariacica/ES). 
49 Graduanda em Psicologia da Faculdade Multivix (Cariacica/ES) e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa 

“Psicanálise com crianças e adolescentes na contemporaneidade”.  
50 Psicóloga Especialista em Psicologia Clínica e da Família, Psicanalista, Professora do departamento de 

Psicologia da Faculdade Multivix (Cariacica/ES e Vila Velha/ES), coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa 
“Psicanálise com crianças e adolescentes na contemporaneidade”. 

http://loja.grupoa.com.br/autor/cesar-coll-salvador.aspx


105 

 

__________________________________________________________________________________ 
  Rev. COSMO ACADÊMICO (ISSN 2595-0304), vol. 3, nº 1 – Janeiro a Julho, ano 2018 

 
Nesse sentido, é importante distinguir a puberdade da adolescência. Enquanto a puberdade 
é marcada por transformações físicas nos órgãos sexuais, que ocorrerá em todos os sujeitos, 
de modo programado, a adolescência provém dos efeitos decorrentes da puberdade e 
provocará uma mudança no plano da subjetividade. Cada jovem atravessa esse momento de 
modo singular, e terá que encontrar uma maneira de lidar com estas transformações, 
construindo uma nova resposta diante do furo que surge no real. (SANTIAGO, 2016) 
 
De acordo com Silva (2016), pelo fato das alterações que ocorrem no corpo serem 
experimentadas de forma singular, nem todos terão tranquilidade neste processo, e isto 
produz uma reviravolta na posição do sujeito. Surge uma nova apreensão imaginária do seu 
corpo, e também uma retomada de posição diante da palavra.  
 
Para Lacadée (2011), neste momento, entra em questão uma dimensão do ato, que implica 
uma decisão, uma tentativa de fazer surgir seu próprio ser. O ato seria a saída para o impasse 
da relação com o Outro (no caso, a família), daquilo que é impossível de dizer e que leva ao 
sentimento de exílio. É o tempo de se desligar da autorização dos pais e se pronunciar e se 
responsabilizar pelos seus atos diante deste Outro.  
 
Dessa forma, o adolescente passa a tomar uma posição na língua, sua própria posição e que 
em algumas vezes ocorrerá de uma forma desrespeitosa e incômoda para o Outro. Não é à 
toa que serão chamados por muitos de rebeldes, vândalos entre outros adjetivos. É importante 
deslocar os insultos e as provocações dos adolescentes da pessoa insultada, pois na verdade, 
o que ele visa é seu próprio ser de sujeito que na maioria das vezes não consegue trazer em 
palavras. Algo de uma novidade desperta no adolescente, no seu corpo e no seu pensamento, 
e se ele não consegue uma forma de dizer, mesmo porque nem ele entende, ou ainda pensa 
que não pode dizer ao outro, ele será, então, desrespeitoso e provocante numa tentativa de 
obter o reconhecimento de que há algo de novo nele.  (LACADÉE, 2011) 
 
Freud (1905, p.127), no seu texto “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, aponta que a 
puberdade é marcada por mudanças que levarão a vida sexual infantil a sua configuração 
normal definitiva.  
 

Até esse momento, a pulsão sexual era predominantemente auto erótica; 
agora, encontra o objeto sexual. Até ali, ela atuava partindo de pulsões e 
zonas erógenas distintas que, independente umas das outras, buscavam um 
certo tipo de prazer como alvo sexual exclusivo. Agora, porém, surge um novo 
alvo sexual para cuja consecução todas as pulsões parciais se conjugam, 
enquanto as zonas erógenas subordinam-se ao primado da zona genital.  

 
Se antes a pulsão sexual predominante era auto-erótica (seio, fezes), agora ela irá encontrar 
um objeto sexual. Geralmente a mãe, por ser a pessoa que dá toda a assistência inicial 
necessária à criança, irá despertar nela a pulsão sexual preparando-a para o futuro. As 
pulsões terão grande importância para toda a vida do sujeito, até mesmo para obter as 
realizações éticas e psíquicas futuras. Toda a ternura que a mãe transmite para a criança 
quando pequena, irá servir ao seu desenvolvimento e auxiliará na sua vida futura. É claro que 
a falta ou o excesso da ternura também trarão consequências para a vida adulta.  
 
Com a puberdade, portanto, a escolha de objeto é reatualizada, ou seja, a escolha será feita 
de acordo com aquilo que a criança pode vivenciar quando muito pequena, o objeto já foi 
encontrado anteriormente, agora ele será reencontrado e transferido para uma outra pessoa, 
não mais aquelas do seu meio familiar. (FREUD, 1905) 
 
Lacadeé (2011) aponta que a adolescência deveria ser a época das descobertas e do 
florescer, mas é também muito marcada por conflitos. Os jovens muitas vezes se envolvem 
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em manifestações, violências urbanas e anárquicas em uma tentativa de se fazer existir.  Isso 
ocorre quando o adolescente não consegue ou não soube encontrar no discurso uma maneira 
de refrear seu gozo, ou não conseguiu encontrar uma outra maneira de saber fazer algo com 
isto.  
 
O adolescente busca, então, a sua identidade, a fim de sair do desamparo, da solidão, e evitar 
a exclusão na tentativa de se sentir pertencente a algum grupo. (AMARAL, 2007) 
 
De acordo com Miller (2015) há uma tendência nesta época de se isolar os adolescentes, os 
distanciando dos adultos numa cultura própria a eles, suscetíveis à moda, ao entusiasmo, às 
tendências. Os objetos assim são múltiplos e permitem uma indecisão infinita, não é preciso 
escolher apenas um, há um adiamento das decisões para o mais tarde possível. Se hoje ele 
faz parte de um determinado grupo, amanhã poderá se incluir em um outro, onde encontrará 
outro objeto de satisfação. Assim, ocorre um distanciamento dos adultos com relação a eles 
e uma tendência à padronização, como se todos os adolescentes que pertencem a 
determinado grupo fossem iguais.  
 
Com isso o adolescente tende a se sentir confuso e ansioso. Para Amaral (2007, p.10), “Na 
verdade, é o mundo adulto que não suporta as contradições dos adolescentes, não aceita 
suas identidades transitórias e exige deles uma atitude adulta para qual ainda não estão 
capacitados”. 
 
Portanto, não restam muitas saídas ao adolescente, e por conta da posição subjetiva de cada 
um deles, muitos ficarão presos em conflitos, angústias, sintomas somáticos, depressão, 
podendo até mesmo partir para a tentativa de suicídio.  
 
O psicanalista aparece, então, numa tentativa de abrandar a dimensão sintomática deste 
sujeito, uma vez que é através de uma escuta que tanto a família como o adolescente poderão 
dizer sobre o que acontece, o mal-estar, o incomodo. 
 
Dessa forma, a análise é a tentativa de encontrar para esses deslizes dos adolescentes um 
ponto de maior estabilidade, para que ele consiga ser de um modo diferente, podendo ter o 
respeito que tanto clama, sem que para isto seja necessário praticar atos tão mortíferos.  
(LACADÉE, 2011) 
 
Assim, é possível ao adolescente, por meio de suas singularidades, encontrar saídas diante 
deste encontro com o real, dando lugar aos seus sintomas particulares como um esforço de 
enunciação e invenção.  
 
II - SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA 
 
O Conselho Federal de Psicologia (2013), aponta para os diversos fatores que levam o 
indivíduo em uma busca pela morte, como tentativa para eliminar a dor e o sofrimento, entre 
eles destacam-se: fatores emocionais, psiquiátricos, religiosos e socioculturais.  
 
Em 1910 Freud já abordava sobre o tema do suicídio e o importante papel da escola. De 
acordo com ele:  
 

[...] uma escola secundária deve conseguir mais do que não impelir seus 
alunos ao suicídio. Ela deve lhes dar o desejo de viver e devia oferecer-lhes 
o apoio e amparo numa época da vida em que as condições de seu 
desenvolvimento os compelem a afrouxar seus vínculos com a casa dos pais 
e com a família. (FREUD, 1910, p.243) 

 
Sendo a adolescência uma época de grandes transformações, ela pode também possibilitar 
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uma maior fragilidade do adolescente com relação à vida. Há um não saber dizer o que se 
sente, e muitas vezes, nem mesmo se sabe o que se sente.  
 
O suicídio, é então, pensado à luz da psicanálise como a tentativa de sair de algo insuportável, 
de sair de um momento de crise extrema, que na maioria das vezes não se consegue dizer 
sobre. Mais do que isso, Ansermet (2003, p.180) aponta como sendo uma “Tentativa 
desesperada e extrema de instauração subjetiva, essa resposta no real expõe algo que, via 
de regra, o próprio sujeito não compreende no momento em que o faz”. 
 
Dessa forma, o ato suicida pode ser comparado a um momento de decisão do ser, para muitos 
adolescentes a tentativa de suicídio seria uma possibilidade de se fazer existir. (LACADÉE, 
2011) 
 
Porém, este é o grande paradoxo do suicídio: justamente por sofrer com a vida busca-se a 
morte, com isso, a morte aparece como uma solução para a vida. (ANSERMET, 2003) 
 
Uma grande descoberta freudiana foi perceber que nem tudo no sujeito trabalha para seu 
bem, existe algo que pelo contrário trabalha rumo à destruição (pulsão de morte).  
 
Para Freud (1917, p.257) o impulso de autodestruição só é possível quando o ego volta contra 
si mesmo o que ele dirigiria a outra pessoa ou objeto: “A análise da melancolia mostra agora 
que o ego só pode se matar se, devido ao retorno da catexia objetal, puder tratar a si mesmo 
como um objeto - se for capaz de dirigir contra si mesmo a hostilidade relacionada a um objeto 
[...]”. 
 
Dessa forma, em Freud o suicídio está em conformidade com a pulsão de morte, isto significa 
que há algo que habita o sujeito e o corrói e destrói. (MILLER, 2014) 
 
Lacan (1959-1960) em seu seminário livro VII: Ética da psicanálise irá demonstrar que ao 
contrário da história filosófica da ética, nem sempre o sujeito irá agir em prol de um bem, ao 
contrário, existe a possibilidade do sujeito atuar para se prejudicar.  
 
Pode-se falar, então, em uma ruptura entre o pensamento e o ato. Enquanto o pensamento é 
permeado pela dúvida, a essência do ato é a certeza. Falar em ato é falar de uma passagem, 
de um ultrapassamento que só posteriormente poderá ser compreendido. É nesse lugar de 
ato que se encontra o suicídio. (ANSERMET, 2003) 
 
Quando acontece o ato, é porque não existe mais dúvida, nem solução possível, nem escolha, 
e o sujeito passa a agir.  
 
A passagem ao ato é, pois, o deslocamento para o real daquilo que o sujeito não consegue 
simbolizar. Tal atitude não se dirige a ninguém, “[...] é um modo particular de instauração do 
sujeito, mesmo se ele está verdadeiramente desesperado”. (ANSERMET, 2003, p.175) 
 
Na falta de outros meios, a passagem ao ato é a forma de tratamento que o sujeito dá a si 
mesmo. 
 
Lacadée (2011) marca outras questões importantes quanto a possibilidade do suicídio na 
adolescência, entre elas encontra-se o impulso para condutas de risco.  
 
Por ausência de referências tradicionais, muitos adolescentes são entregues ao abandono, o 
que os obriga a se tornarem responsáveis por sua própria existência. Tal fato, conduz alguns 
jovens a testar sua própria existência para saber se vale a pena ou não existir. Apesar da 
dúvida, das angústias e conflitos, muitos conseguem passar por esse período e chegar à vida 
adulta.  
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Alguns, no entanto, hoje cada vez mais numerosos, não hesitam em se lançar 
em condutas sintomáticas, ditas condutas de risco. Testemunham a falta a 
ser, o sofrimento e a necessidade interior de se confrontarem com o mundo, 
com o intuito de se livrarem do que não está bem em suas vidas e de 
reconhecer os limites necessários ao desenvolvimento de sua existência. 
(LACADÉE, 2011, p.56) 

 
Tais condutas referem-se a uma probabilidade de se machucar ou de morrer, como por 
exemplo: toxicomanias, alcoolismo, direção perigosa, tentativas de suicídio, distúrbios 
alimentares.  
 
Vários são os fatores que podem levar os adolescentes a adquirirem essa forma de conduta, 
entre elas destacam-se o abandono familiar, a indiferença da família, o fato de alguns pais 
quererem manter sua juventude se identificando com os filhos, e recusando a 
responsabilidade de serem mais velhos. Além disso, violências ou abusos sexuais, 
desentendimentos do casal parental, hostilidade do padrasto ou madrasta que também levam 
o adolescente ao desejo de se ausentar da família. (LACADÉE, 2011) 
 
Para Lacadée (2011, p.57): 
 

Trata-se sempre de uma falta de orientação, de limites insuficientemente 
estabelecidos ou jamais dados. As condutas de risco são, pois, solicitações 
simbólicas da morte na busca desses limites, tentativas desajeitadas e 
dolorosas de se situar no mundo, de ritualizar a passagem à idade adulta e 
de marcar o momento em que o agir ultrapassa a dimensão do sentido.  

 
Assim, quando esses limites não comparecem o jovem os busca no próprio corpo, marcando-
o, seja por meio de tatuagens e piercings ou ainda por incisões, cortes.  
 
Dessa forma, por essas condutas os adolescentes tentam muito mais se fazer existir do que 
morrer. Justamente “Por não receber essa marca do Outro simbólico, o adolescente a 
providencia sozinho e, assim, pede para ser ouvido em sua dimensão de sofrimento, de apelo, 
de invenção da vida”. (LACADÉE, 2011, p.60) 
 
Nesse contexto surgem muito programas que tentam prevenir, controlar e avaliar tais 
comportamentos, contudo eles na maioria das vezes negam a dimensão subjetiva. A 
psicanálise atua, então,  na tentativa de balizar esse impasse do sujeito, respeitando-o, 
escutando-o, dando um lugar para emergência desse ser. (ANSERMET, 2003) 
 
Pensando que a crise é também um momento fundamental para o sujeito, onde pode emergir 
novas coisas, a psicanálise surge como este espaço possível para que o adolescente tente  
simbolizar, tente falar sobre que o sente e para que possa inventar uma outra saída que não 
o ato. 
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Mensuração do montante das Doações para as Instituições denominadas Terceiro 
Setor sob o Aspecto Perceptivo e Econômico dos Pais e das Mães que tem seus 

Filhos Atendidos por estas Entidades 
 

Autoria: Sebastião Francisco Loss Franzini 
 
RESUMO 
 
Este estudo verificou as doações para as Instituições denominadas terceiro setor sob o 
aspecto perceptivo e econômico dos pais e das mães que tem seus filhos assistidos por estas 
entidades; investigou as ações desenvolvidas pelas APAE’s (Associação de Pais e Amigos 
dos Exepcionais) nos municípios de  Cariacica, Vila Velha e Serra ES, destacando a 
peculiaridade e a complexidade que assume no contexto de Terceiro Setor. Procurou 
conhecer os dilemas e desafios enfrentados por estas entidades no dia a dia, e as soluções 
até hoje por elas encontrada, sobretudo no que se refere à prestação de serviços especiais e 
assistenciais de forma voluntária.  Para finalizar, faz-se uma reflexão sobre a importância e 
necessidade dessas Entidades para as comunidades carentes, seus valores e a possibilidade 
de contribuição para o conhecimento sobre serviços especiais e a possível renovação destas 
organizações no contexto contemporâneo.   
 
Palavras-Chaves: 
 
Terceiro Setor, Doações, Percepção dos membros das Famílias, Serviços Voluntários. 
 
ABSTRACT 
 
This study examined donations to institutions under the so-called third sector and economic 
perceptual feature of the fathers and mothers who have their children assisted by these 
entities;  it investigated the actions taken by APAE `S (Association of Parents and Friends of 
Exceptional Children) in the cities of  Cariacica, Vila Velha and Serra ES, highlighting the 
uniqueness and complexity that they assume in the context of the third sector. We sought to 
understand the dilemmas and challenges faced by these entities day by day, and the solutions 
found by them today, especially with regard to the provision of special services and assistance 
voluntarily. Finally, it is a reflection on the importance and need for these entities to 
underserved communities, their values and the possibility of contribution to the knowledge of 
special services and the possible renewal of these organizations in the contemporary context. 
 
Keywords: Third sector, Donations, Awareness of family members, Volunteers services. 
 
1 Introdução 
 
As Instituições denominadas Terceiro Setor, são compostas por organizações sem fins 
lucrativos. Criadas e mantidas por doações voluntárias, não dirigidas por órgão 
governamental, com o objetivo de atender às comunidades carentes com prática tradicional 
de caridade. (FERNADES, 1997). 
 
Fernandes (1997) defende ainda que, estas Instituições sejam formadas por Associações ou 
Fundações Privadas não governamentais, que surgiram com a promessa de renovar o espaço 
público, estabelecendo-se junto à sociedade civil organizada, buscando a participação de 
profissionais voluntários, para atender interesses comuns dentro da sociedade. 
 
Para Tenório (2001) embora estas Entidades denominadas Terceiro Setor não sejam 
Entidades vinculadas ao estado, elas revestem-se de caráter público na medida em que 
procuram se dedicar a resolver problemas sociais e que, embora sejam sociedades civis 
privadas, estas organizações não têm por objetivo a lucratividade, pois todo seu serviço 
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prestado às comunidades não têm objetivo de lucro, é um serviço prestado de forma 
assistencial. 
 
O trabalho prestado de forma assistencial vem expandindo seu sentido por diversas áreas 
sociais, incorporando um conceito de cidadania em diversas partes da sociedade civil 
organizada, amparando e dando assistência à população carente. (FERNANDES, 1997). 
 
A Constituição federal em seu artigo 213 destina recursos para as Instituições sem fins 
lucrativos, para atenderem as necessidades da sociedade, assim estas Instituições ganharam 
compreensão e fortalecimento dentro da conjuntura social, econômica e política e puderam 
assim configurar seu crescimento no cenário atual. 
 
Rits (2006) destaca que, o fenômeno de crescimento de serviços prestados de foram 
assistencial pelas Instituições denominadas Terceiro Setor é mundial, o Terceiro Setor é hoje 
a oitava força econômica mundial, movimentando 1,1 trilhões de dólares por ano, gerando 
10,4 milhões de empregos. 
 
Rits (2006) enfatiza ainda que, no Brasil existem 250 mil Entidades que prestam serviços de 
forma assistencial e, que essas Instituições estão empregando 1,5 milhões pessoas conta 
ainda com 12 milhões de voluntários e com um movimento de 12 bilhões de reais por ano na 
economia. 
 
Este crescimento é percebido pelos membros da sociedade como uma solução para resolver 
problemas socias, podendo assim diminuir a exclusão social e construir uma sociedade mais 
justa. (COELHO, 2000). 
 
A percepção dos membros de uma sociedade tem que ser vista com atenção, pois o principal 
papel destas organizações é gerar aos seus usuários e doadores continuidade de seus 
serviços. (KHALIFA, 2004). 
 
2 Referencial Teórico 
 
2.1 Conceituando o Terceiro Setor 
 
De acordo com Ferreira et al. (2006), as organizações denominadas Terceiro Setor prestam 
serviços assistenciais em várias áreas sociais: preservação ambiental, cultura, direitos 
humanos e cidadania. Este mesmo autor ainda destaca que isto só é possível devido ao 
grande número de pessoas que se colocam à disposição para trabalhar de forma voluntária e 
aos doadores, que não medem esforços na hora de contribuir. 
 
Segundo Paes (2001), o termo Terceiro Setor possui diversas formas de ser interpretado, no 
entanto, a principal característica é estar sempre em busca do desenvolvimento econômico 
da sociedade na prestação de serviços voluntários.  
 
Paes (2001) destaca ainda que, as Instituições denominadas Terceiro Setor podem ser 
consideradas como um conjunto de entidades, organizações ou instituições dotadas de total 
autonomia e administração própria, apresentando como função e objetivo principal uma 
atuação voluntária junto aos membros de uma sociedade civil ou de uma comunidade, visando 
o bem estar social de todos.  
 
Para Cardoso (2000), a autonomia a ação voluntária e a administração destas entidades estão 
diretamente ligadas às seguintes características: 
 

✓ Uma nova esfera pública, nem privada nem governamental; 
✓ Constituídas por pessoas autônomas, formando uma associação em benefício do 
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interesse comum das comunidades; 
✓ Com grande participação de empresas privadas e órgãos governamentais; 

Salamon (2000), define tratar-se também de: 
✓ Um conjunto de valores que privilegia a iniciativa individual, a auto-expressão, a 

solidariedade e a ajuda mútua; 
✓ Um conjunto de instituições e entidades organizadas que vêm apresentando uma força 

econômica mais acentuada e considerável nas últimas duas décadas, abrangendo 
países industrializados, e também países de economias emergentes.  

 
Segundo Salamon (2000), as Instituições denominadas Terceiro Setor são importantes pelos 
serviços prestados voluntariamente e, no desenvolvimento do progresso econômico e 
assistencial de uma comunidade.                                      
 
Salamon (2000) enfatiza que, estas entidades constituem-se como alvo de toda uma 
variedade de mitos, diferenças ideológicas e interpretações muitas vezes errôneas, que 
ameaçam o processo de atendimento assistencial e limita o papel das Instituições 
denominadas Terceiro Setor no desenvolvimento de seus serviços junto aos membros de uma 
comunidade.  
 
Fernandes (2000) destaca que, podem-se classificar as entidades denominadas Terceiro 
Setor como organizações que não são públicas e nem privadas, mas que procuram relacionar-
se em parceria com os demais setores. primeiro (Estado); e segundo (Iniciativa Privada), 
sendo que o principal objetivo são ações de cunho social em caráter coletivo. 
 
Ainda segundo Fernandes (2000), solidariedade compaixão amor ao próximo e compromisso 
são expressões das pessoas por meio de serviços voluntários, ou mesmo remuneradas. Estas 
ações são desenvolvidas pelas entidades denominadas ONG’s, que não visam lucratividade, 
mas a produção de bens públicos e o bem estar social. 
 
2.1.1 A Importância das Entidades do Terceiro Setor para a Sociedade 
  
Para Offe (1999) as entidades do Terceiro Setor servem de elo para manter a união entre os 
diferentes interesses de uma comunidade dentro de uma identidade social clara e justa. 
 
Camargo (2001) destaca que, as comunidades podem ser consideradas uma das molas que 
impulsionam as entidades denominadas Terceiro Setor, como um ecletismo do ambiente 
político-econômico, fazendo a ligação entre o Estado, a iniciativa privada e os cidadãos, no 
que tange às questões da melhoria social. 
 
Desta forma, verifica-se a importância das entidades denominadas Terceiro Setor; sua 
existência pode ser justificada pela busca na redução dos problemas sociais e ambientais. 
Em que a sociedade civil reunida é a principal força atuante, suas ações têm efeitos 
complementares (CAMARGO, 2001). 
 
Ainda segundo Camargo (2001), esta força não é de substituição ao Estado, uma vez que sua 
essência está na construção de parcerias, para criar uma sociedade nova e com força, onde 
todos os membros são agentes transformadores e atuantes.  
 
Cardoso (2000) destaca que é possível que a noção de “Terceiro Setor” venha a seguir o 
mesmo caminho histórico que um dia foi seguido pela noção de “Terceiro Mundo”. Instituições 
sem credibilidade e condições de cumprir seus objetivos.  
 
Cardoso (2000) enfatiza ainda que, hoje é possível dizer que vivenciamos uma etapa em que 
estas entidades estão se firmando na sociedade, o que pode-se considerar uma novidade, a 
qual implica enfatizar sua autonomia, força e relevância dentro das comunidades. 
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2.1.2 Como funcionam as organizações do Terceiro Setor 
 
De acordo com Kisil (2000), as organizações denominadas Terceiro Setor desempenham um 
papel intermediário, ligando o cidadão comum às entidades e organizações que podem 
participar da solução de problemas identificados pela sociedade.  
 
Kisil (2000) observa ainda que, se por um lado tais entidades procuram fornecer algum tipo 
de serviço aos membros da comunidade, por outro, têm que procurar fundos para patrocinar 
seus programas em diferentes fontes de financiamento, na comunidade, na iniciativa privada 
e no governo.  
 
Corulloón (2002) assinala que, mesmo com poucos investimentos por parte do Estado e da 
iniciativa privada, as Instituições denominadas Terceiro Setor, a partir da década de 1990, têm 
crescido de forma visível, tanto em estrutura, participação de pessoas, prestando serviços 
voluntários, e também em doações.  
 
Para Drucker (2001), além do crescimento estrutural, incluindo-se doadores e pessoas 
voluntárias, cresceu também o espaço destas entidades na mídia. A sociedade está 
reorganizando sua visão de mundo, sua forma de pensar e agir, exigindo seus valores básicos 
e fazendo com que sua estrutura social e política, suas artes e suas principais instituições 
evoluam. As organizações denominadas Terceiro Setor estão sendo cada vez mais 
importantes e exigidas, conforme cresce a necessidade dos cidadãos.  
 
No dizer de Franco (2000) o crescimento das necessidades em serviços especiais faz com 
que as instituições do Terceiro Setor venham desenvolver as seguintes características: 
 

✓ Maior aproximação entre Entidade e cidadão, melhor chances de oferecer serviços 
que a população necessita e não somente aqueles oferecidos pelo Estado; 

✓ Melhoria na agilidade, ainda que haja estruturas funcionando de forma reduzida, elas 
continuam ágeis e não submetidas aos rigores legais que o Estado apresenta; 

 
As ações autossustentáveis podem, ao mesmo tempo, minimizar os impactos dos processos 
de exclusão social e permitir o desenvolvimento de novas formas de sociabilidade, 
contrapondo-se a uma dinâmica social geralmente guiada por um regime econômico 
capitalista. (CARCANHOLO, 1997) e (DOWBER, 1997).  
 
Mintzberg (1996) defende que, além de serem guiadas por um regime econômico capitalista 
e impulsionadas pelas comunidades, as instituições denominadas Terceiro Setor também são 
vistas pela sociedade como a constituição de um espaço que pode requalificar o cidadão de 
forma relevante, na medida em que as atividades comunitárias crescem e permitem que o 
trabalhador possa desenvolver suas habilidades relevantes para o trabalho nos setores 
privado e público estatal. 
 
De acordo com Borger (2001), as organizações denominadas Terceiro Setor têm, em sua 
engrenagem as peças fundamentais para um bom desempenho funcional, entre os quais está 
o amor ao próximo, a caridade e o compromisso. Esta forma de solidariedade pode 
desenvolver diferentes papéis em sua relação com o primeiro setor (Estado) e o segundo 
setor (Iniciativa Privada), perante os membros da sociedade. 
 
Para Neto (2001), estas entidades formam entre si uma extensa rede de solidariedade social. 
É onde o cidadão pode encontrar a solidariedade sem interesse. Por exemplo, o cidadão 
desempregado pode receber cursos promovidos por Instituições que estão buscando a 
recondução das pessoas ao mercado de trabalho, podendo encontrar também assistência 
médica, odontológica e escola. 
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3 Metodologia 
 
3.1 Classificações da Pesquisa e Instrumentos de Coleta de Dados 
 
Esta pesquisa foi dividida em duas fases, a primeira fase tem características qualitativas. De 
acordo com Creswell (2007), para uma pesquisa qualitativa é necessário conhecer a 
população dentro de um cenário natural. Desta forma, o pesquisador qualitativo vai ao 
encontro (na casa, no escritório ou em uma entidade) do participante para que possa ser 
conduzida a pesquisa. Esta forma permite ao pesquisador desenvolver um nível detalhado 
sobre a pessoa pesquisada.  
 
Assim, o primeiro passo desta pesquisa foi a identificação do público. Após a identificação 
foram elaboradas entrevistas com oito Pais e oito Mães que têm seus filhos assistidos pela 
APAE de Cariacica, oito Pais e oito Mães que têm seus filhos assistidos pela APAE da Serra 
e oito Pais e oito Mães que tem seus filhos assistidos pela APAE de Vila Velha. Esta amostra 
corresponde a aproximadamente 10% (dez por cento) dos pais e das mães que tem seus 
filhos assistidos pelas APAE’s nestes municípios e, foram elaboradas nos meses de julho, 
agosto e setembro de 2009 pelo próprio entrevistador na residência dos 24 pais e 24 mães 
entrevistados. 
 
A escolha das famílias entrevistadas foi feita de forma aleatória. As entrevistas seguiram um 
roteiro semi-estruturado com a finalidade de identificar atributos relevantes na percepção dos 
pais e das mães quanto à qualidade dos serviços prestados e a imagem das APAE’s nos 
municípios de Cariacica, Serra e Vila Velha. Os atributos identificados foram listados para 
posterior mensuração.  
 
O roteiro desta entrevista foi adaptado à realidade das APAE’s está inserido nesta pesquisa, 
e apresentado no quadro 2: 
 

When you think of (inductor term), how important do you consider these itens are:  
1  Personal well being in 
the workplace 

Not 
Important 
1 

A little 
Important 
2 

More or less 
Important 
3 

Quite 
Important 
4 

Very 
Important 
5 

2  Personal and 
Professional valorization 
of employees 

Not 
Important 
1 

A little 
Important 
2 

More or less 
Important 
3 

Quite 
Important 
4 

Very 
Important 
 

3  Acceptance of 
suggestions, ideas, and 
criticisms 

Not 
Important 
1 

A little 
Important 
2 

More or less 
Important 
3 

Quite 
Important 
4 

Very 
Important 
5 

When you think of (inductor term), how satisfied are you with:  
1  Personal wellbeing in 
the workplace 

Not 
Important 
1 

A little 
Important 
2 

More or less 
Important 
3 

Quite 
Important 
4 

Very 
Important 
5 

2  Personal and 
Professional valorization 
of employees 

Not 
Important 
1 

A little 
Important 
2 

More or less 
Important 
3 

Quite 
Important 
4 

Very 
Important 
5 

3  Acceptance of 
suggestions, ideas, and 
criticisms 

Not 
Important 
1 

A little 
Important 
2 

More or less 
Important 
3 

Quite 
Important 
4 

Very 
Important 
5 

 
Quadro 1: Trabalho original SHULLER M. (2004, pg. 47) 
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GERAL: 1 – Quando eu digo APAE, qual a primeira coisa que 
lhe vem à mente? 
2 – Existem outras idéias que lhe vem à mente 
quando você ouve a palavra APAE? 
2.1 – Outras idéias à mente que te caracterize 
APAE? 

COGNITIVA: as características, os serviços, 
sua importância para a comunidade. 

3 – Como você descreve a APAE? 
4 – Quais os benefícios que você obteve até hoje 
com a APAE? 

SENSORIAL: sensações que permanecem 
na memória, de contatos anteriores com a 
Entidade. 

5 – Quais as sensações que a APAE lembra você? 

SIMBÓLICA: que relaciona os serviços com 
a imagem e outras idéias, que possam se 
aproximar. 

6 – O que significa a APAE para você? 

EMOCIONAL: impressões emocionais que 
permanecem na memória, de contatos 
anteriores com a Entidade. 

7 – Quais os sentimentos que lhe vem à mente 
quando eu digo APAE? 
8 – Onde você buscou informação sobre a APAE? 

  
Quadro 2: Roteiro de entrevistas. 
Fonte: Schuler (2004, p. 47).    
Nota: Adaptado pelo autor. 

  
O roteiro desta primeira fase teve por objetivo conhecer, identificar e listar, os principais 
atributos em comum com todos os pais e as mães que têm seus filhos assistidos pelas APAE’s 
nos municípios de Cariacica, Serra e Vila Velha. 
 
A segunda fase desta pesquisa teve características quantitativas. De acordo com Minayo 
(1993), pesquisa quantitativa geralmente é elaborada por meio de um roteiro ou questionário. 
As respostas devem ser registradas para posteriormente serem analisadas e mensuradas. 
Seguindo esta orientação e com os atributos identificados na primeira etapa da pesquisa, 
elaborou-se um questionário para coleta dos dados quantitativos. O questionário foi aplicado 
aos 244 pais e 244 mães que tinham seus filhos assistidos pelas APAE’s nos meses de junho 
de 2009 a janeiro de 2010 nos municípios de Cariacica, Serra e Vila Velha. Foram escolhidos 
estes municípios, onde as APAE’s têm as mesmas estruturas físicas e atendem basicamente 
o mesmo número de usuários. 
 
Contando com 5 (cinco) possíveis notas alternativas, onde os 244 Pais e as 244 Mães que 
tem seus filhos assistidos pelas APAE’s nos municípios de Cariacica, Serra e Vila Velha, 
puderam avaliar estas Instituições dando notas que variavam de 1 a 5 a cada atributo 
identificado na fase das entrevistas. 
 
As respostas foram construídas na forma de anonimato onde os 244 pais e as 244 mães não 
tinham a necessidade de se identificar. Todo o processo das entrevistas e os questionários 
foram acompanhados pelas assistentes social voluntárias das APAE’s em cada município, 
para garantir a qualidade de toda coleta de dados. 
 
Esta coleta foi realizada nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009 e janeiro de 
2010. A supervisão foi realizada pelo pesquisador juntamente com as assistentes sociais 
voluntárias para evitar respostas tendenciosas. Os 244 pais e as 244 mães puderam 
responder os questionários nas dependências da própria APAE ou em suas residências. O 
questionário encontra-se em anexo neste trabalho, todas as respostas foram registradas em 
uma tabela para mensuração, conforme planejamento desta coleta de dados. 
 
4 Apresentação dos dados 
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Os atributos a seguir são provenientes da pesquisa documental que foi realizada junto às 
APAE’s nos municípios de Cariacica, Serra e Vila Velha, das entrevistas realizadas com 24 
pais e 24 mães que tem seus filhos atendidos por estas entidades, e estão apresentados no 
quadro 3. 
 

Números Atributos Freqüência 

1 Ajuda 12,71 % 

2 Carinho 12,28 % 

3 Amor 11,93 % 

4 Dedicação 9,16 % 

5 Sentimento ao próximo 8,30 % 

6 Informação 7,09 % 

7 Compromisso 7,09 % 

8 Bom trabalho / Atendimento 6,40 % 

9 Amizade 4,84 % 

10 Família 3,46 % 

11 Confiança 2,94 % 

12 Apoio 1,90 % 

13 Religião 1,55 % 

14 Compreensão 1,55 % 

15 União 1,55 % 

16 Alegria 1,38 % 

17 Paz 1,21 % 

18 Sinceridade 1,21 % 

19 Felicidade 1,21 % 

20 Fidelidade 1,21 % 

21 Bons profissionais 1,03 % 

 
Quadro 3: Lista de Atributos comuns entre os pais e as mães entrevistados, e a freqüência de citações 
em que eles se destacaram.  
Fonte: Dados das entrevistas. 

  
Geral: 
 

Amizade, Família, Confiança, Religião, Alegria. 
 

Cognitiva: as características, os 
serviços, sua importância para a 
comunidade. 

Informação, Compromisso, Bom trabalho/atendimento, Apoio, 
Fidelidade, Bons profissionais. 

Sensorial: sensações que 
permanecem na memória, de 
contatos anteriores com a Entidade. 

Sentimento ao próximo, União, Felicidade. 

Simbólica: que relaciona os 
serviços com a imagem e outras 
idéias, que possam se aproximar. 

Dedicação, Sinceridade. 

Emocional: impressões 
emocionais que permanecem na 
memória, de contatos anteriores 
com a Entidade. 

Ajuda, Carinho, Amor, Compreensão, Paz.  

 
Quadro 4: Conciliação dos Atributos referentes ao Quadro 1. 
Fonte: Dados das entrevistas. 
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Após as entrevistas, encontraram-se vinte e um atributos relacionados no Quadro 3. Esses 
atributos foram levados em consideração no roteiro das entrevistas do Quadro 2, conforme 
descritos no Quadro 4: 
 
De acordo com Godoy (2006), cognição é o ato ou processo de conhecimento, que pode 
envolver atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e 
linguagem, é uma forma pela qual pode haver uma visão única por um grupo de indivíduos, e 
o aprendizado pode, assim dar-se pelo conhecimento rápido de um serviço ou objeto. 
 
De acordo com Baddini (2004), a análise sensorial é um meio que se destina a avaliar a 
aceitação de um produto ou serviço, pela preferência de seus consumidores ou usuários. Com 
base na análise sensorial de cada indivíduo, a Instituição pode medir sua aceitação na 
comunidade onde está inserida. 
 
Para Duran (1988), simbologia é a forma de se interpretar, é a arte de criar símbolos, em 
todas as sociedades os seres humanos podem expressar seus sentimentos, mitos, crenças, 
fatos, situações ou idéias através de símbolos, é uma forma de representar a realidade. É 
através da representação simbólica que os seres humanos podem se apropriar do mundo. 
 
Ekman (1988), afirma que, a emoção é uma experiência subjetiva, que pode estar associada 
ao comportamento, temperamento, personalidade, emoção e motivação de cada pessoa.  
 
4.1 Análise dos relatórios 
 
4.1.1 Relatórios estatísticos   
 
Após a coleta dos dados, qualitativos e quantitativos, foram formados dois grupos, sendo o 
primeiro grupo com as variáveis da estratificação das famílias encontradas na fase das 
entrevistas, e o segundo grupo formado pelos atributos em comum entre as famílias 
pesquisadas.  
 
O presente estudo teve como objetivo identificar os fatores que influenciam no valor das 
doações destinadas as APAE’s. Para realização do mesmo foram coletados dados das 
famílias dos usuários de seus serviços por meio de um questionário estruturado.  Foram 
aplicados 488 questionários no período de outubro, novembro e dezembro de 2009 e janeiro 
de 2010. 
 
Como se trata de um questionário extenso, com 21 (vinte e uma) perguntas, pode-se dividir 
em dois grupos: (i) Atributos e (ii) Não Atributos. Esta divisão facilitará a interpretação dos 
resultados obtidos. De acordo com Hair (2005) a divisão dos grupos pode tornar a estatística 
mais simples, no entanto seus resultados tornam-se mais consistentes para análise.  
 
4.2 Estatísticas descritivas 
 
De acordo com Silva et. al. (1999) a estatística descritiva tem por objetivo principal descrever 
uma coleta de dados, apresentando informações sobre média, proporções, tendências, taxas 
e Coeficientes, podendo assim, facilitar a descrição dos fenômenos observados. 
 
Ainda segundo Silva et. al. (1999) enfatiza que, as informações sendo bem apresentadas 
através de tabelas ou gráficos podem ser mais facilmente compreendidas pelos leitores. 

 
Tabela 1 – Estatísticas Descritivas das Variáveis Não-Atributos 

 

Descrição N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Q1 Q2 Q3 
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Idade 488 36,97 8,94 20 80 29 37 42 

Renda dos 
doadores 488 2.752,89 1.586,09 780,00 12.400,00 1.832,50 2.000,00 3.737,50 

Valor 
doação 488 121,72 64,12 50,00 500,00 50,00 120,00 150,00 

Eventos 488 3,22 1,81 1 10 2 3 4 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Conforme Tabela 1, dos 244 pais e 244 mães que tem seus filhos assistidos pelas APAE’s 
em Cariacica, Serra e Vila Velha tem média de idade de 36,97 anos com um desvio padrão 
de 8,94, sendo o mais novo (a) com 20 anos de idade e o mais velho (a) com 80 anos, a 
Renda destes doadores é em média R$ 2.752,89 com um desvio padrão de R$ 1.586,09 
destes doadores a renda mínima é de R$ 780,00 por mês e o doador mais bem remunerado 
recebe R$ 12.400,00 por mês, as doações tem média de R$ 121,72 com desvio padrão de 
R$ 64,12 sendo a doação mínima de R$ 50,00 e a Máxima de R$ 500,00, a elaboração de 
eventos tem média de 3,22, desvio padrão de 1,81 sendo que o menor evento é 1 e o máximo 
10.  
 

Tabela 2 – Estatísticas Descritivas de Variáveis Atributos 

 

Descrição N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Q1 Q2 Q3 

Ajuda 488 4,93 0,29 3 5 5 5 5 

Carinho 488 4,97 0,22 3 5 5 5 5 

Amor 488 4,97 0,22 3 5 5 5 5 

Dedicação 488 4,95 0,27 3 5 5 5 5 

Sentimento ao Próximo 488 4,91 0,37 3 5 5 5 5 

Informação 488 4,89 0,40 3 5 5 5 5 

Compromisso 488 4,93 0,31 3 5 5 5 5 

Bom Trabalho/Atendimento 488 4,93 0,32 3 5 5 5 5 

Amizade 488 4,89 0,39 3 5 5 5 5 

Família 488 4,93 0,32 3 5 5 5 5 

Confiança 488 4,94 0,31 3 5 5 5 5 

Apoio 488 4,94 0,29 3 5 5 5 5 

Religião 488 4,92 0,34 3 5 5 5 5 

Compreensão 488 4,96 0,26 3 5 5 5 5 

União 488 4,95 0,28 3 5 5 5 5 

Alegria 488 4,94 0,31 3 5 5 5 5 

Paz 488 4,96 0,24 3 5 5 5 5 

Sinceridade 488 4,93 0,30 3 5 5 5 5 

Felicidade 488 4,95 0,28 3 5 5 5 5 

Fidelidade 488 4,92 0,33 3 5 5 5 5 

Bons Profissionais 488 4,94 0,28 3 5 5 5 5 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Na Tabela 2 estão descritos os atributos em comum entre as famílias entrevistas, estes 
atributos estão relacionados pela ordem de freqüência que cada um foi citado no momento 
das entrevistas. 
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As variáveis para percepção dos atributos foram mensuradas por notas que variavam de 1 a 
5, para a interpretação dos resultados foram utilizadas estatísticas descritivas, pois neste caso 
esta variável é quantitativa discreta, e também tabelas de freqüências para complementação 
do estudo da distribuição das respostas registradas no questionário.   
 
4.3 Teste do Alfa de Cronbach  
 
Foi elaborado o teste do Alfa de Cronbach para verificar a confiabilidade do questionário, de 
acordo com Hair (2005) o Alfa de Cronbach assume um valor de no máximo 1.0, sendo que 
este valor se aproximar muito de zero o questionário perde o efeito, como o resultado foi de 
0,555 pode-se afirmar que o questionário está em um exelente nível de confiabilidade. 
 
Resumo de Processamento de Caso 
 

 N % 

 
Casos Válidos 
Excluídos 
Total 
 

 
                                    487 
                                        1 
                                    488 

 
                                                 
99,8 
                                                     
,2 
                                               
100,0 

 
Confiabilidade Estatística 
 

Cronbach’s 
Alpha 

 
Número de Termos 

,555 21 

    
Quadro 5: Teste do Alfa de Crombach 

 
 

Tabela 3 – Tabela de Freqüência Moradia das Famílias 

 

Moradia Freqüência % 

Não própria 20 8,19 

Própria 224 91,81 

Total 244 100,00 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
A Tabela 3 apresenta como estão morando os doadores destas Instituições, observou-se que 
das 244 famílias de doadores 20 não moram em casa própria (8,19%) enquanto que 224 têm 
residência própria (91,81%), como moradia foi significante para as doações pode-se observar 
que quem mora em casa própria tem melhores condições de doação. 
 

Tabela 4 – Tabela de Freqüência de moradia por Município 

 

Município Freqüência % 

Não Cariacica 161 65,98 

Cariacica 83 34,02 
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Total 244 100,00 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Na Tabela 4, mostra que das 244 famílias que tem seus filhos assistidos por estas Instituições 
161 (65,98%) não estão residindo no município de Cariacica, neste município reside apenas 
83 família de doadores correspondendo a (34,02%) 
 

Tabela 5 – Freqüência de Formação dos maridos 

 

Formação Freqüência % 

Fundamental 23 9,43 

Ensino Médio 102 41,80 

Ensino Superior 119 48,77 

Total 244 100,00 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Na Tabela 5, está demonstrada a formação dos maridos doadores sendo que apenas 23 
maridos (9,43%) têm apenas o ensino fundamental, a freqüência com ensino médio é 102 
maridos (41,80%) e com ensino superior 119 maridos (48,77%), formação foi item significante 
para as doações conforme Tabela 9, como está destacado que a formação está de ensino 
médio para superior caracteriza que quem tem melhor formação tem também melhor 
percepção pelos serviços prestados por estas entidades.  
 

Tabela 6 – Tabela de Número de Filhos por Famílias 

 

N. Filhos Freqüência % 

1 192 78,69 

2 37 15,37 

3 11 4,30 

4 6 1,23 

5 1 0,41 

Total 244 100,00 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
De acordo com a Tabela 6, das 244 famílias que tem seus filhos assistidos por estas 
Instituições 192 tem apenas um filho (78,69%), 37 com dois filhos (15,37%), 11 com três filhos 
(4,30%), 3com quatro filhos (1,23%) e 1 com cinco filhos (0,41%), foi percebido nesta pesquisa 
que as famílias quando tem o primeiro filho com necessidades especiais ficam com medo de 
ter um segundo filho o que demonstra o motivo pelo qual 78,69% dos entrevistados e 
questionados possuírem apenas um filho  
 

Tabela 7 - Elaboração de Eventos 

 

Eventos Freqüência % 

Não 167 34,22 

Sim 321 65,78 

Total 488 100,00 
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Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
A Tabela 7 demonstra a freqüência da elaboração de eventos sendo que 167 (34,22%) 
responderam não à elaboração de eventos para angariar recursos para a Instituição e 321 
(65,78%) pessoas responderam sim elaboram algum tipo de evento com a finalidade de 
angariar recursos para a Instituição. O item eventos foi significante no momento de doar, as 
pessoas que por algum motivo não conseguem elaborar eventos para a instituição, de alguma 
forma tem a preocupação de fazerem melhores doações para a mesma, como forma de 
retribuir a atenção que recebe de seus colaborares para atender suas necessidades. 

                                           
Tabela 8 – Tabela de Freqüência Formação das Esposas 

 

Formação da Esposa Freqüência % 

Fundamental 20 8,19 

Ensino Médio 155 63,54 

Ensino Superior 69 28,27 

Total 244 100,00 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
A Tabela 8 demonstra a formação das esposas que tem seus filhos assistidos nestas 
Instituições, 20 esposas (8,19%) possuem apenas o ensino fundamental, 155 esposas 
(63,54%) possuem o ensino médio e 69 esposas (28,27%) possuem o ensino superior. 
 
Análise da regressão  

 
Tabela 9 -Estatística de Regressão Múltipla – não Atributos 

 

Tabela 9 – Estatística de Regressão Múltipla - Não Atributos 

Doaçãoi = 1 + 2Idadei + 3 Moradiai + 4Município i + 5Formação i  + 

      6RendFamil i + 7Filhos i + 8Eventos i +9FormEsposa i + i 

Variáveis Coeficientes VIF Estatística – t P-value 

  2 Idade 0,0029 1,81 0,01 0,994  

  3 Moradia 25,7342 1,44 3,08 0,002 * 

  4 Município 7,9370 4,40 1,12 0,263  

  5 Form. Maridos 16,5190 1,40 2,52 0,012 ** 

  6 Rend. 
Doadores 

0,0009 
1,23 

0,28 0,778  

  7 Filhos 6,5704 1,14 0,92 0,360  

  8 Eventos -7,8896 1,12 -5,74 0,000 * 

  9 Form. 
Esposas 

-6,9659 
1,10 

-1,25 0,212  

  1 95,2637  5,24 0,000 * 

  R2 Ajustado                         0,0838  

  Nº Observações    488  

  Teste F    7,42 * 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Onde: *, **, *** Estatisticamente significantes ao nível de 1%, 5% e 10% respectivamente; 
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A Tabela 9 contém a análise de regressão para os dados não-atributos. Os testes de 
parâmetros foram realizados utilizando a correção robusta para os erros padrões, pois os 
pressupostos de normalidade de Homocedasticidade dos resíduos foram violados. 
 
Esta mesma tabela, ilustra os resultados obtidos na regressão múltipla para o grupo não 
atributos, idade, moradia, município, formação dos maridos, renda familiar, número de filhos, 
eventos, formação das esposas. 
 
As variáveis moradia, formação e eventos foram consideradas estatisticamente significantes. 
A moradia possui sinal positivo, como foi atribuído o valor 1 para moradia própria, os 
entrevistados que possuem este tipo de moradia tendem a contribuir mais com a APAE.  A 
variável formação possui coeficiente positivo, logo quanto maior o grau de instrução maior o 
valor da doação. A variável eventos possui sinal negativo, como o valor 1 foi atribuído aos 
entrevistados que ajudam a organizar eventos, logo aqueles que não ajudam nessa 
organização tendem a contribuir mais. 

 
Tabela 10 – Estatística de Regressão Múltipla – Atributos 

 

Tabela 10 – Estatística de Regressão Múltipla - Atributos 

Doaçãoi = 1 + 2Ajudai +  3 Alegriai +  4Carinho i +  5Amor i  +  6Dedicação i +  

 7Sentimento i +  8Informação i +  9Compromisso i +  10BomTrabalho i +  11Amizade i +  12Família 

i +  13Confiança i +  14Apoio i +  15Religião i +  16Compreensão i + 

 17União i +  18Paz i +  19Sinceridade i + 20Felicidade i +  21Fidelidade i+  

 22BonsProf i+   i 

Variáveis Coeficientes VIF Estatística – t P-value 

 2 Ajuda 20,5729 1,14 2,08 0,038 ** 

 3 Alegria 3,7476 1,09 0,47 0,639  

 4 Carinho 2,3638 1,07 0,20 0,839  

 5 Amor 11,4534 1,11 1,38 0,168  

 6 Dedicação 28,4181 1,16 3,22 0,001 * 

 7 Sentimento 0,8103 1,14 0,10 0,921  

 8 Informação 0,8436 1,20 0,12 0,905  

 9 Compromisso -13,8827 1,18 -0,71 0,475  

 10 BomTrabalho -2,3485 1,18 -0,26 0,795  

 11 Amizade 4,0022 1,23 0,46 0,645  

 12 Família 5,7978 1,09 0,74 0,461  

 13 Confiança 10,5802 1,14 1,24 0,217  

 14 Apoio -7,0682 1,08 -0,83 0,410  

 15 Religião 4,2327 1,10 0,57 0,566  

 16 Compreensão 4,4132 1,09 0,50 0,619  

 17 União 1,8637 1,08 0,15 0,878  

 18 Paz -3,4887 1,08 -0,24 0,812  

 19 Sinceridade 0,3083 1,06 0,03 0,976  

 20 Felicidade 16,4217 1,08 1,84 0,067 *** 

 21 Fidelidade 10,3949 1,06 1,37 0,173  

 22 BonsProf 12,9600 1,13 1,22 0,225  

 1 -433,7906  -2,77 0,006 * 

 R2 Ajustado                         0,0545  

Nº Observações    487  

Teste F    2,12 * 
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Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Onde: *, **, *** Estatisticamente significantes ao nível de 1%, 5% e 10% respectivamente; 
 
A tabela 10 ilustra os resultados obtidos na regressão múltipla para o grupo Atributos. 
O atributo ajuda, dedicação e felicidade foram considerados estatisticamente significantes. 
Todos os três atributos possuem coeficientes positivos, ou seja, quanto maior a percepção 
desses atributos ao entrevistado, maior o valor de doação. Dentre os três, o atributo 
Dedicação possui a maior relevância (Coeficientes de 28,41), assim quanto maior for a 
dedicação destas Instituições com os usuários de seus serviços, mais bem vistas elas serão 
pelas pessoas que tem necessidade de serem assistidas de forma voluntária. 
 
A Tabela 11 ilustra a junção das variáveis significativas dos dois grupos criados. 
 
Ao observar o modelo final de regressão percebe-se que todas as variáveis continuam 
estatisticamente significantes ao mesmo nível das regressões anteriores. Logo as 
interpretações anteriores permanecem inalteradas. Nos testes elaborados separadamente as 
variáveis moradia (25,73), formação (16,51), eventos (-7,88), ajuda (20,57), dedicação 
(28,41), felicidade (16,42) se mostraram assim relevantes, no teste feito em conjunto estas 
mesmas variáveis continuaram se mostrando relevantes, moradia (23,38), formação (11,28), 
eventos (-7,15), ajuda (20,04), dedicação (29,84) e felicidade (14,87). 
 

Tabela 11 – Estatística de Regressão Múltipla – Final 

 

Tabela 11 – Estatística de Regressão Múltipla - Final 

Doaçãoi = 1 +  2Moradiai +  3Formação i  +  4Eventos i +  5 Ajudai +  6 Dedicaçãoi +  

 7Felicidadei + i 

Variáveis Coeficientes VIF Estatística – t P-value 

 2 Moradia 23,3814 1,09 2,85 0,004 * 

 3 Form. Maridos 11,2868 1,11 2,16 0,032 ** 

 4 Eventos -7,1566 1,03 -5,94 0,000 * 

 5 Ajuda 20,0492 1,01 2,23 0,026 ** 

 6 Dedicação 29,8261 1,00 4,26 0,000 * 

 7 Felicidade 14,8755 1,01 1,82 0,070 *** 

 1 -212,3525  -3,08 0,002 * 

 R2 Ajustado    0,0990  

Nº Observações    488  

Teste F    13,51 * 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Onde: *, **, *** Estatisticamente significantes ao nível de 1%, 5% e 10% respectivamente. 
 
5 Considerações finais  
 
Nas últimas duas décadas, as Instituições denominadas Terceiro Setor têm sido objeto de 
várias pesquisas devido a sua importância para as comunidades onde estão estabelecidas, 
importância desde o nível econômico-social e também no atendimento a serviços essenciais 
onde o Estado muitas vezes não se faz presente. A pesquisa procurou identificar quais seriam 
as variáveis que seriam relevantes no momento de uma pessoa fazer suas doações e qual 
seria o montante para as Instituições. Para isso, foram elaboradas entrevistas com famílias 
que utilizam os serviços das APAE’s em três diferentes municípios, a fim de identificar e 
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entender o comportamento desses doadores.  
 
Foram testadas diversas variáveis no período das entrevistas. Porém, após a apuração dos 
dados, por meio da regressão múltipla, seis foram às variáveis que apresentaram maior 
relevância nas doações: Moradia, Formação dos maridos, Eventos, Ajuda, Dedicação e 
Felicidade. Essas variáveis foram preponderantes para as doações, continuidade e sucesso 
destas Instituições. Variáveis como Renda, Município onde mora, idade, número de filhos, 
Alegria, Carinho, Amor, Sentimento, Informação, Compromisso, Bom trabalho, Amizade, 
Família, Confiança, Apoio, Religião, Compreensão, União, Paz, Sinceridade, Fidelidade e 
Bons profissionais não se mostraram relevantes na hora da doação. Embora os serviços 
destas Instituições sejam prestados de forma voluntária, os usuários que se sentem bem 
atendidos não medem esforços na hora de contribuir para a continuidade da Instituição. A 
presente pesquisa mostra que o comportamento do doador não consiste em classe social, 
porém na satisfação ao atendimento.  
 
Com base nos resultados obtidos, espera-se ter dado mais um passo para futuras pesquisas, 
considerando a percepção dos doadores. Como contribuição para futuros trabalhos, fica o 
desenvolvimento de uma pesquisa adaptada à população de doadores para as Instituições 
denominadas Terceiro Setor. Esta pesquisa pode ser aplicada em APAE’s de outros 
Municípios, outras ONG’S que também possam evidenciar novos atributos, e que possam 
colaborar com novos resultados, contribuindo no aprimoramento desta metodologia e da 
teoria sobre o assunto. Uma nova pesquisa poderia ser realizada observando as ações 
desenvolvidas pelas APAE’s para serem aceitas com tanta relevância pelos seus usuários e 
pelas comunidades de uma forma geral.  
 
Para finalizar, espera-se que o resultado desta pesquisa possa contribuir para que as APAE’s 
continuem desenvolvendo seus trabalhos sem fins lucrativos, atendendo de forma imparcial 
as pessoas que necessitam de seus serviços, podendo, assim, diminuir as diferenças sociais 
existentes e promover o bem estar social. 
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