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 O ano de 2020 está sendo um ano atípico em decorrência da pandemia cau-
sada pelo COVID-19. As aulas presencias estão suspensas desde meados do mês 
de março, e toda a comunidade acadêmica tem trabalhado com o recurso das aulas 
remotas. Mesmo diante deste difícil quadro os alunos e professores continuaram es-
tudando, pesquisando e produzindo conhecimentos. Este esforço possibilitou a re-
alização do XV WEA - Workshop Multidisciplinar sobre Ensino e Aprendizagem, da 
Unifaccamp, edição 2019/2020.

 O WEA, ao longo dos seus quinze anos de vida, tem sido um dos espaços de 
busca incessante da qualidade do ensino, do compromisso com a formação continua-
da dos professores, da produção do conhecimento e da formação plena do profissio-
nal e do cidadão crítico.

  Apresentamos nesta edição artigos individuais e coletivos, alguns em parce-
ria entre alunos e professores. São artigos que relatam as experiências de ensino e 
aprendizagem vivenciadas nas salas de aula e os resultados de pesquisas da inicia-
ção científica, dos trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses 
de doutorado. 

 O WEA tem como característica a divulgação de estudos de todas as áreas do 
conhecimento científico: Ciências Exatas, Filosofia e Ciências Humanas e Ciências 
Biológicas. 

 Agradecemos a todos os que contribuíram para esta realização 

 
 Prof. Dr. Fernando Roberto Campos

Apresentação
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RESUMO
Este presente trabalho apresenta a polêmica questão penal e constitucional sobre a pos-
sibilidade de execução provisória da pena após a condenação em segunda instância, 
mesmo antes do trânsito em julgado, tendo como premissas a Constituição Federal, o 
Código de Processo Penal e os julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, bem 
como dos princípios gerais do direito processual penal.

Palavras-chave: Prisão em segunda instância; STF; execução provisória da pena; garan-
tias processuais; constitucionalidade.

ABSTRACT
This paper presents the controversial criminal and constitutional issue about the possibility 
of provisional execution of the sentence after the conviction in the second instance, even 
before the final judgment, having as premises the Federal Constitution, the Criminal Pro-
cedure Code and the Supreme Court judgments. Federal Court on the subject, as well as 
the general principles of criminal procedural law.
 
Keywords: Imprisonment in second instance; STF; provisional execution of the sentence; 
guarantees procedural; constitutionality.

1. INTRODUÇÃO

 Ao dar início na análise da constitucionalidade da execução provisória da pena 
após condenação em segundo grau de jurisdição, deve-se primariamente o significado e 
a relevância – tanto social como jurídico-política – do tema em questão, visto que trata-se 
de uma problemática que abarca dois ramos colossais do estudo do Direito – o Penal, 
que visa a segurança do indivíduo como a garantia do cumprimento e a punição para o 
descumprimento das normas, como também o Constitucional, que versa sobre a estrutura 
fundamental e institucional do Estado e das garantias fundamentais dos Direitos Huma-
nos, tutelando a pedra angular da existência social: a dignidade da pessoa humana.

 E tendo isso como base, deve-se entender que, a síntese que o tema irá gerar em 
efeitos reais na vida prática terá consequências severas e colossais.

 Visto que o tema tem origem desde a promulgação da Carta Magna de 1988, com 
julgados da Suprema Corte em direções opostas – muito embora tendo um entendimento 
majorado no sentido da possibilidade – é cristalino que a ambiguidade e suscetibilidade 

FERNANDES FERREIRA, Henrique Matheus 
SANTOS, Mauro Cabral

A CONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO EM 2ª INSTÂNCIA: SEGURANÇA
 JURÍDICA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PROCESSUAL NO JUDICIÁRIO



10

de interpretações antagônicas sobre o tema é muito possível. Ora pois, com menos de 40 
anos de vigência da Constituição Cidadã – que tutela, mesmo que abstratamente e gene-
ricamente sobre o tema da prisão, melhor legislado pelo diploma processualista penal – ti-
vemos entendimentos divergentes ao longo dos anos, com argumentos muito embasados 
e sólidos de ambas as partes.

 E conforme o mais recente julgado notório da Corte Máxima, que tinha como obje-
to de lide as ADCs¹ 43, 44 e 54, um novo posicionamento surgiu e alvoroçou a população 
– tanto leiga e dos advogados, como também do legislativo e da academia jurídica. E a 
principal repercussão da decisão da Corte Suprema foi a sensação de impunidade e de 
falha da Justiça para com o povo.

 Não tirando importância da voz do povo – visto que estamos numa democracia – 
mas deixando um pouco de lado os pré-julgamentos vindouros de clamores muitas vezes, 
irracionais ou sem argumentos sólidos ou vindos da racionalidade e da força do Direito, 
vamos tratar ao longo desse breve estudo sobre as questões técnico-práticas, i.e, sobre 
o funcionamento do Judiciário e da Administração Prisional e sua eficácia, bem como da 
materialidade/formalidade e da validade normativa do instituto e do dispositivo que versa 
sobre a possibilidade da execução provisória da pena após condenação em segunda ins-
tância.

 Antes de darmos início no conteúdo em si, é necessário uma recapitulação do 
tema desde sua gênese, i.e, a promulgação da Constituição Federal de 1988.

 Inicialmente, o STF se posicionava favorável à possibilidade da execução provisória 
da pena privativa de liberdade. Nesse sentido: HC 68.726 (Pleno, j. 28.06.1991 – leading 

case), HC 69.964 (j. 18.12.1992), HC 72.366 (j. 13.09.1995), HC 73.968 (j. 14.05.1996), 
HC 74.983 (j. 30.06.1997) etc.²  E devido a essa solidez de entendimento majoritário jurí-
dico que o STF editou as Súmulas 716 e 717.

1 Ação Declaratória de Constitucionalidade. As ADCs mencionadas ao longo do estudo versavam sobre o 
artigo 283 do Código de Processo Penal que dispõe: Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito 
ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença 
condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão tem-
porária ou prisão preventiva. No julgado do STF no dia 07/11/2019, o placar ficou 6X5, assentando a consti-
tucionalidade do dispositivo, dando procedência aos autores, vedando a execução provisória da pena após 
condenação em segunda instância antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Foram maioria 
os votos dos Ministros Marco Aurélio Ricardo Lewandovski, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Celso de Mello e 
Dias Toffoli, que foram no sentido de procedência das ADCs. Foram vencidos o Ministro Luiz Edson Fachin, 
que votou pela improcedência, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen 
Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme.

2 Pedro Lenza, Direito constitucional esquematizado, p. 1278
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S. 716/STF: Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena 

ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes 

do trânsito em julgado da sentença condenatória. (aprovada na ses-

são plenária de 24.09.2003)

S. 717/STF: Não impede a progressão de regime de execução da pena, 

fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se en-

contrar em prisão especial. (aprovada na sessão plenária de 24.09.2003 

(grifo nosso)

 A tradicional jurisprudência da Suprema Corte, todavia, sofreu alteração no julgado 
do HC 84.078 (Pleno. Rel. Min. Eros Grau. j. 05.02.2009), ficando ressalvada as hipóteses 
de prisões cautelares – prisão em flagrante delito, prisão temporária e prisão preventiva, 
mas impedindo a execução provisória da pena, por entendimento no sentido de que tal 
hipótese contraria o art. 5º, LVII da CRFB/88.

 Polemicamente e posteriormente, houve nova mudança no entendimento do Su-
premo Tribunal Federal, que retornou as origens da interpretação primária, tendo como 
Ministro Relator o Ilustre e Saudoso Teori Zavascki, já falecido, proferindo que “ressalvada 
a estreita via da revisão criminal, é, portanto, no âmbito das instâncias ordinárias que se 
exaure a possibilidade de exame de fatos e provas e, sob esse aspecto, a própria fixação 
da responsabilidade criminal do acusado”.³  Nesse mesmo sentido, o próprio Relator en-
tendeu que era constitucional a hipótese de inelegibilidade antes do trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória, conforme a LC n. 135/2010 – “Lei da Ficha Limpa.

 O entendimento se manteve nas medidas cautelares das Ações Declaratória de 
Constitucionalidade 43 e 44 no ano de 2016, como em 2018, no HC 152.752 – caso “Lula” 
– o entendimento de que a execução antes do trânsito em julgado após condenação por 
decisão de grau recursal era possível.

 Como as ADCs 43 e 44 estavam aguardando julgamento do mérito, e juntadas 
foram por prevenção em 18.04.2018 com a ADC 54, novamente o tema foi reaberto para 
interpretação da Suprema Corte. E esse será o objeto de análise nesse breve estudo – 
não o julgamento de 2019, mas sim o cabimento da execução provisória de acordão penal 
condenatório ainda que sujeito a REsp e RE.

3 Trecho do voto do Min. Relator Teori Zavascki no HC 126.292, fls. 8-9.
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 Esse estudo não pretende abarcar densamente e profundamente o tema, com 
delongas e citações descomunais e tecnicidade superabundante, visto que o propósito do 
presente estudo é uma breve reflexão e interpretação do mesmo.

A abordagem foi dividida em partes, tratando primeiramente da parte teórica normativa, e 
posteriormente da parte técnica-prática.

2. ANÁLISE CONSTITUCIONAL E TEÓRICA

 Expresso na Carta Magna, no artigo 5º, inciso LVII, diz: Ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Com naturalidade é 
interpretado e entendido que a inversão do ônus de provar, ou seja, é presumido a ino-
cência do réu, cabendo o ônus ao Ministério Público ou à parte acusadora – nos casos 
de ação penal privada – provar dentro do processo penal a culpa, sendo pois, julgada 
improcedente caso não o faça.

 Todavia, a presunção de inocência não tem nenhuma vinculação com a ideia ou 
instituto da prisão.  A presunção de inocência versa sobre a culpa, conforme expressa-
mente no texto constitucional in supra. Além do mais, a presunção de inocência é um meio 
de prova e de resguardo do direito do réu a ser acusado e julgado por um devido processo 
legal. E tal meio de prova não constitui regra máxima imutável ou presunção absoluta jure 

et de jure. É claramente possível a prova em contrário. E tais provas vão sendo mostradas 
ao longo do curso do processo e da instrução criminal, tendo o juiz com destinatário das 
provas, julgando com motivação fundamentada e imparcial aquilo que chegar mais próxi-
mo, no seu entendimento, da verdade real, princípio este salutar e sólido. 

 Ora pois, não haveria que se falar em instrução criminal nem em processo pe-
nal se a presunção de inocência não sofresse mitigações ao longo da investigação e da 
apuração dos fatos. O réu, sem dúvida nenhuma, inicia o processo com a presunção de 
inocência em seu grau máximo. No entanto, essa presunção – que não é absoluta, pois, 
se assim fosse, não haveria maneira alguma de culpabilizar algum indivíduo – sofre gra-
dação, sendo mitigada ao longo do processo penal, bem como colocada em análise com 
demais princípios e presunções com os quais entre em conflito na busca pela verdade 
real.

 Vejamos o que diz o notório doutrinador do tomo do direito processual civil, Marcus 
Vinicius Rios Gonçalves, sobre o instituto da presunção:
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São pressuposições da existência ou veracidade de um fato, estabele-

cidas por lei, ou como decorrência da observação do que ocorre nor-

malmente. Havendo presunção, dispensa-se a produção da prova. As 

decorrentes de lei podem ser relativas ou absolutas, conforme admitam 

ou não prova em contrário.⁴ 

 Muito embora essa definição seja trabalhada no estudo do Processo Civil, é pos-
sível, mesmo que superficialmente termos uma noção do que se trata o instituto da pre-
sunção. E pela breve explanação do ilustre mestre, é conclusivo que a presunção de 
inocência é relativa! Ora pois, ela admite prova em contrário! Ou não é isso que o Par-
quet ou a acusação busca realizar dentro da esfera processual penal? Provar que o fato 
ocorrido constitui um crime e o réu é o autor, devendo ser apenado conforme a lei.

 Se então, a presunção não é absoluta e ao longo do processo ela vai se exaurindo 
com as provas, sendo então o réu sentenciado por acórdão penal condenatório – a última 
instância para análise de provas e fatos – então é perceptível que o réu teve exaurido 
sua presunção de inocência, pois cessou a fase de provas. Até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória, o réu tem a possibilidade de provar sua inocência, e isso 
não impede ou afeta a execução provisória da pena. E mesmo após o trânsito em julgado, 
ainda há a possibilidade da revisão criminal, favorável somente ao réu, possibilitan-
do ser inocentado mesmo após ter exaurido todos os recursos, visto como o direito penal 
do Brasil é pródigo.

 Lembrando que os Tribunais Superiores – STJ e STF – não admitem reexame de 
provas e fatos, sendo após o julgamento em segundo grau esgotadas as vias ordinárias.

 Conforme já explicado, a materialidade e autoria ficam adstritos em primeira e 
segunda instância, não sendo revisitados pelo STJ, que analisará questões infraconstitu-
cionais e legais, bem como a Suprema Corte irá dispor sobre matéria constitucional. Logo, 
culpado já é, pois cessou a presunção de inocência, que se exauriu com a sentença con-
denatória em último grau de análise de fatos e provas, fundamentada no devido processo 
legal e na competência que a Magistratura tem, mesmo antes do trânsito em julgado. O 
que, conforme já mencionado, não significa que o réu não poderá apelar. A execução pro-
visória da pena não afeta a possibilidade recursal. E novamente, também não afeta o 
benefício da revisão criminal que é heroica para com o réu.

4 Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado, p. 507.
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 Portanto, o primeiro ônus da prova é da acusação. Provar a culpabilidade, au-
toria do réu e materialidade do fato, bem como exigir a punibilidade do mesmo quando 
possível. Percorrido todo o devido processo legal, esgotadas todas as possibilidades 
na instrução criminal de acostar aos autos fatos ou provas de sua inocência, o réu 
deixa de ter o benefício da presunção da inocência em seu grau máximo, passando 
o mesmo a ter o ônus de provar, em sede recursal especial, extraordinária ou numa 
possível revisão criminal – e até mesmo num HC – que ocorreu vícios processuais ou 
afrontas à Carta Magna. Ora pois, quando o réu alega tal feito, este torna-se “autor” de 
um novo feito – de maneira elucidativa apenas – devendo provar que o Judiciário não 
cumpriu com seu papel e julgou de maneira incorreta. E não o oposto. Nessa fase, o 
jus puniendi contra o jus libertatis se encontram devendo o réu provar que a punição 
foi ilegítima, visto que deverá expor as causas que lhe levaram a apelar em sede de 
Suprema Corte, grau este que não que não vai abarcar em sua análise, fatos e pro-
vas. Nessa fase, o réu deve provar que houve violação ao seu jus libertatis, mostrando 
que o processo ou a decisão continham alguma nulidade ou incompetência ou vício 
que deturpou todo o feito.

 E se levarmos em conta que o réu é julgado, primeiramente por um juiz competen-
te e investido, com capacidade para o feito, posteriormente também será reanalisado por 
uma turma de juízes tão competentes e capazes como o primeiro, é notável que o índice 
de erro judicial é ínfimo. Tanto o juiz de primeiro grau como a instância de apelação têm 
ampla cognição da matéria fática e probatória. É cristalina a legitimidade e possibilidade 
da execução provisória da pena proferida por acordão recursal, mesmo antes do trânsito 
em julgado.

 Por fim, é bastante notável e deve ser ressaltado que, em mais de 30 anos da 
vigência de nossa Constituição Cidadã de 1998, o entendimento no sentido da admis-
são da execução provisória da pena vigorou por mais de 20 anos, i.e, mais de 2/3. Vide 
tabela abaixo, extraída da obra Direito Constitucional Esquematizado de Pedro Lenza, 
22ª edição
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 Nítido é, pois, que, ao longo do tempo, nossos magistrados têm – ou tiveram 
mantido – uma linha de entendimento que estava consolidando precedentes judiciais. E 
isso não pode ser ignorado.

 Mudanças de pensamentos podem acontecer e são saudáveis sim. Mas a ruptu-
ra abrupta de direção pode causar efeitos e danos além da esfera jurídica e acadêmica. 
A segurança jurídica fica em xeque e totalmente sem respaldo quando há quebra de 
premissas e de paradigmas morais e jurisdicionais. Mas vamos tratar disso na próxima 
parte desse breve estudo, em que será abordado a parte fática e prática da aplicação 
ou não da execução provisória da pena. 

3. ANÁLISE LEGAL E PRÁTICA

Dispõe o Código de Processo Penal:

Art. 283.  Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por 

ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em 

decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no cur-

so da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou 

prisão preventiva.

§ 1o As medidas cautelares previstas neste Título não se aplicam à in-

fração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada 

pena privativa de liberdade.
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§ 2o A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, 

respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.

[…]

Art. 637.  O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma 

vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixa-

rão à primeira instância, para a execução da sentença. (os destaques 

não constam no original)

 Após a breve análise das bases filosóficas e estruturais da valoração e validade 
normativa da possibilidade da prisão provisória após condenação em segunda instân-
cia, é possível uma análise menos rebuscada, menos abstrata e mais dirigida para a 
aplicação e prática jurídica e política de um ordenamento que possibilita ou que impede 
tal instituto.

 Observando os dois artigos in supra, e tendo como respaldo e alicerces primá-
rios e sólidos do Direito Penal a reserva legal, a dignidade da pessoa humana, o devido 
processo legal entre outros princípios já mencionados no capítulo anterior, é de se notar 
que, com a interpretação do diploma processualista penal de maneira que seja ampliati-
va e que trate todos os artigos como parte de um todo, e não lendo-os de forma isolada, 
conforme o ilustre jurista e antigo Ministro Eros Grau proferia que a Constituição não 
pode ser lida em tiras, devendo ser analisada em seu amplo e completo contexto. Isso 
vale também para o Código Penal, Código Civil, Código de Trânsito Brasileiro e todas 
as outras leis – sejam elas codificadas, consolidadas ou esparsas – pois o ordenamento 
é uno e visa o fim da Justiça e Harmonia, um se complementando com o outro.

 Todavia, ora pois, a mesma Carta Magna permite a prisão temporária⁵, a prisão 
em flagrante delito e a prisão preventiva e não permite a execução provisória da pena 
privativa de liberdade após condenação em segunda instância? Não parece que tal or-
denamento tenha lógica ou funcionamento prático se for aplicado dessa forma.

 Possibilitar prisões cautelares que ocorrem antes da análise do mérito do pro-
cesso, antes do contraditório, antes de ser dito o direito e das provas e fatos terem sido 
observados pelo Magistrado e vedar uma prisão que já está fundamentada pelo Judici-
ário e que foi observada todo o rito processual é algo impensável. A eficácia do sistema 
penitenciário e processual de tal ordenamento ficaria anulado ou totalmente nulo. Infértil 

5 É regulamentada pela Lei n. 7.960/89
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e inutilizada por burocracias e por aplicações ilógicas e desmedidas de princípios e meio 
de provas. 

 Ora pois, nosso Poder Judiciário possui duas instâncias competentes para a 
análise de provas e fatos no processo. Restringir a possibilidade da execução provisória 
da pena antes do trânsito em julgado transformaria tais instâncias em locais de mera 
formalidades processuais e rituais, para passagem apenas, sem valor ou efeito jurídico 
algum. Tornaria o juiz e o Tribunal de apelação em locais opinativos, deixando de terem 
competência judiciária para sentenciar lides, dando somente pareceres e opiniões que 
poderiam ou não auxiliar o juízo de fato – que seria agora o STF, visto que nenhuma 
sentença teria efeito algum.

 Além disso, desse engessamento do Judiciário por conta de uma interpretação 
dos textos legais e constitucionais, há duas questões que devem ser observadas. Pri-
meiro o Supremo Tribunal Federal editou duas súmulas – 716 e 717, já mencionadas 
anteriormente – que tratam da progressão de regime antes do trânsito em julgado. 
Como iremos explicar ou interpretar tais dispositivos sumulados? Teriam eles se torna-
dos aberrações jurídicas ou foram canceladas tacitamente? E segundamente, como fi-
cam os precedente normativos? Observando os artigos 5º⁶  e 20⁷  da LINDB, tal decisão 
da Suprema Corte está em direção totalmente contrária e desconexa com nosso orde-
namento. Conforme a LINDB, decisões devem considerar as consequências práticas, 
não se prendendo somente a abstrações.

 Deve-se lembrar que por mais que o Direito brasileiro seja soberano em nosso 
território, há que se constatar que o direito anglo-saxônico e miscigenou com o romano-
-germânico, deixando claro que deve ser levado em conta a realidade global e evolutiva 
do direito internacional e a harmonização dos povos na busca pela Justiça. 

 E, antes de qualquer julgamento por nossa parte, vale ressaltar que as prisões 
cautelares mencionadas in supra possuem fundamentos salutares e morais, como tam-
bém eficazes e práticos, não tutelando apenas a validade normativa nem os aspectos 
abstratos do direito penal, mas respaldando o destinatário da norma: a sociedade. O 
indivíduo. E se há valores morais e sociais – nesse caso, a justiça, o sentimento cons-
titucional da população sobre a impunidade e eficácia do Judiciário – o mesmo deve 

6  LINDB Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 
bem comum.

7 LINDB Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores 
jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
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contas à sociedade e deve se pautar – não exclusivamente nem de maneira vinculada, 
seguindo opiniões vindouras de paixões e clamores irracionais, mas sim, lembrando 
que o direito não vive isolado do povo e da sociedade, tendo repercussões econômicas, 
políticas, culturais e em diversas áreas da vida cotidiana.

 Sendo tais prisões permitidas sobre a condição de possuírem requisitos, funda-
mentos e condições de admissibilidade, antes ou durante o processo, visando resguar-
dar a segurança da lei e dos destinatários da lei, como ficaria o sistema penitenciário 
e judicial que não tem a garantia da eficácia da lei após a análise dos fatos e provas? 
Como a funcionalidade do aparato judiciário teria operabilidade, seguindo o princípio 
da duração razoável do processo se o processo teria uma longa e quase que infindá-
vel duração e sem efeitos? Além do fato de que o princípio da presunção de inocência 
não ofende a Constituição, bem como a execução provisória não ofende a presunção, 
e por conseguinte, a Constituição. E não estamos falando em hierarquia de princípios 
ou maior aplicação de um em detrimento do outro. Estamos falando de operabilidade 
harmônica de um ordenamento jurídico, com medidas e contrapesos coerentes. A apli-
cação absoluta da presunção gera impunidade e insegurança processual e ineficácia da 
jurisdição e do julgado.

 E sem estender demais, é notável que após a condenação na instância recursal 
de mérito, a utilização dos recursos especiais ou extraordinários são quase que, una-
nimemente, por réus de crimes de colarinho branco – corrupção, lavagem de dinheiro 
e crimes fiscais que envolvam cargos políticos ou empresários de empresas conces-
sionárias. E muitas vezes, tais recursos são protelatórios, com intuito de procrastinar a 
atividade decisória do Magistrado, bem como de se esquivar da aplicação da lei penal, 
visando a prescrição do feito. É impensável um sistema judicial onde todos os casos 
penais tivessem apenas efeito após a Corte Máxima decidisse sobre o feito. Tal ideia 
é inconcebível, visto que um Poder Judiciário dessa forma teria pilhas e mais pilhas de 
extensos processos penais que no final não teriam possibilidade de aplicação da lei pe-
nal, bem como o sentenciador final sequer analisaria os fatos e provas do mesmo, tendo 
as primeiras instâncias apenas como opiniões e pareceres jurídicos, como se fossem 
doutrinadores concursados. O que é um absurdo! Transformar os juízes de primeiro e 
segundo grau nisso. Eles são competentes ao máximo para o feito de sentenciar uma 
lide penal. Possuem ampla cognição e imparcialidade para aferir o mérito.

 Antes de encerrar essa parte, é preciso mencionar que quase que unanime-
mente, no mundo todo, após a condenação em grau de recurso ordinário é iniciada a 
execução da pena, sobrando algumas ressalvas particulares para cada nação . Tendo 
em vista que o Brasil seguia esse precedente por diversos anos, a quebra desse pa-
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radigma basilar acarreta em mudanças de confiança e de estrutura social que afetam 
até mesmo as relações exteriores do país com seus parceiros comerciais. Uma relação 
mercantil leva em conta a segurança jurídica de um país bem como da forma como as 
leis funcionam e como seu povo interpreta a Carta Magna. Quebrar toda construção 
jurisprudencial e acadêmica trará sérias consequências internas e externas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Preliminarmente, é cristalino que a lei é criada e interpretada para seus destina-
tário, i.e, a sociedade que é regida por tal ordenamento. E tal lei não é criada e interpre-
tada como mera atividade de lazer ou desregrada de finalidade ou consequências. Ora 
pois, o direito é como o Rei Midas, com seu toque de ouro. Enquanto o monarca mitoló-
gico transformava tudo em metal precioso áureo, o direito transforma tudo que toca em 
jurídico, conformando a conduta sócia e aplacando os anseios dos destinatários da lei, 
a fim de atingir o bem maior: a Justiça!

Pode concluir após transcorrido essa breve exposição que: 

I. Há diversos “remédios/’ para sanar o vícios processuais e 
constitucionais, tais como o HC e a revisão criminal. Todos eles 
versando sobre irregularidade processual ou afronta à Constitui-
ção, e não sobre matéria de fato ou prova;
II. Por diversos anos a jurisprudência do STF foi no sentido da 
legitimidade e possibilidade da execução. Qual teria sido o obje-
tivo visado pelos Ilustres Ministros ao modificar a direção do en-
tendimento da Egrégia Corte Máxima? Qual a repercussão social, 
econômica, cultural e fática essa orientação jurisdicional terá?
III. O texto constitucional não fala de prisão, mas sim de culpa;
IV. A aplicação da presunção de inocência de maneira absoluta 
e total, por interpretação literal ou extensiva, leva ao desequilíbrio 
social e jurídico do ordenamento, que deve ser harmonizado com 
os demais princípios norteadores e basilares.

 Levando em consideração esses quatro pontos, por fim, é razoável defender 
com boa-fé e sentimento de busca pela justiça e racionalidade a manutenção, ou nesse 
caso o retorno do entendimento que permite a execução provisória da pena após con-
denação em segunda instância, entendimento esse majoritário ao longo da existência 
da Carta Magna de 1988 e que possui um arcabouço sedimentado de segurança jurídi-
ca e sentimento de justiça e punição para os atos criminosos.
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RESUMO
O presente trabalho tratará de uma comparação entre a sociedade atual e passada, sen-
do do século XIX ao XXl, de forma crítica, focando na evolução da sociedade quando 
comparada a séculos anteriores, e fazendo os seguintes questionamentos: ela é sufi-
ciente? Todas as conquistas e progressos vistos são coerentes com o momento histórico 
em que vivemos? O que mudou de um momento onde se era culturalmente retrógrado 
até um futuro onde esperava-se ter grandes evoluções quando comparada a séculos 
anteriores? A reflexão sobre tal tema deve gerar questionamentos pessoais referentes a 
nossos pensamentos e atitudes e se eles se encaixam em uma sociedade do século XXl 
ou, como muito ainda, seguem uma linha retrógrada, sem evoluções quando comparada 
ao passado.

Palavras-chave: Comparação; sociedade; crítica; questionamento.

ABSTRACT
The present work will deal with a comparison between current and past society, being from 
the 19th to the 21st century, in a critical way, focusing on the evolution of society when 
compared to previous centuries, and asking the following questions: is it enough? Are all 
the achievements and progress seen consistent with the historical moment in which we 
live? What has changed from a time when you were culturally backward to a future where 
you expected to have major developments when compared to previous centuries? The 
reflection on this theme should generate personal questions regarding our thoughts and 
attitudes and if they fit in a society of the XXI century or, as yet, follow a retrograde line, 
without evolution when compared to the past.
 
Keywords: Comparison; society; criticism; questioning.

1. INTRODUÇÃO

 Na segunda metade do século XlX no continente europeu, a última fase do roman-
tismo literário assiste um grande momento de surgimento e transição para uma nova era 
da literatura: Realismo; política, ciência, lutas sociais e diversos outros temas sofriam uma 
revolução, idealizações de um mundo romântico e, de certa forma, perfeito já não cabiam 
mais, era necessário trazer a realidade, a revolta e as dores do mundo. A nova fase literá-
ria, diferente do romantismo, trazia uma outra face da sociedade que, apesar de sempre 
ter existido, era ignorada e enquanto as obras românticas levavam aos seus consumido-
res belas histórias melancólicas, amorosas e sempre com um belo final, o realismo trazia 
tragédias, traições, críticas contra uma sociedade hipócrita.

LIMA, Elissandro
FORTUNATO, Sílvia

A EVOLUÇÃO DE UMA SOCIEDADE REALISTA
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 O que mudou do século XIX para o presente? Quando paramos para fazer tal per-
gunta, não fica difícil virem certas respostas em nossas mentes, conquistas de direitos, 
costumes culturais, leis; tudo isso pode ser citado como mudanças obtidas ao longo do 
tempo. Porém, realmente houve todas as mudanças que pensamos? Tudo que houve de 
ruim foi superado e/ou está sendo mudado? Ou são encontrados certos meios para mas-
carar certas situações, sem um real poder de mudança? 

 A sociedade sem sombra de dúvidas teve uma mudança significativa se compa-
rada com séculos anteriores, mesmo que a passos curtos, foram grandes passos dados 
para evoluirmos até o momento. Mas será mesmo que as mudanças que ocorreram, 
transformaram a sociedade? Será que vivemos no futuro que se imaginava ser alcança-
do? O presente artigo, traz uma pesquisa aplicada, qualitativa e quantitativa, objetivando 
uma reflexão sobre o caminho percorrido até aqui  e o que ainda pode ser alcançado.

2. DESENVOLVIMENTO

 A atual situação política do país, não somente referindo-me a questões de gover-
nantes mas aos assuntos que, finalmente, estão se tornando protagonistas em debates; 
depois de tanto tempo sendo silenciados e ignorados para manter uma certa ordem onde 
o foco da sociedade e o que se era dito como "bem da sociedade" na verdade se referia 
a um silenciamento da voz de certos grupos e foco no bem de uma sociedade protagoni-
zada por homens, héteros, brancos e fora de classes sociais desprivilegiadas, para tentar 
manter um padrão considerado correto com base em ideias tradicionais.

 Na segunda metade do século XIX, na França, surge, com a publicação da obra 
Madame Bovary de Gustave Flaubert, um movimento artístico e literário que vem a ser 
conhecido como: Realismo; sendo ele um tipo de contraponto ao Romantismo, que foi o 
movimento antecessor a ele.  O realismo tem como características principais as críticas 
voltadas aos problemas sociais, apesar de haver uma limitação na escolha de problemas 
apresentados, como: hipocrisia, a fragilidade de vidas fora de classes sociais privilegia-
das, adultério, a vida de aparências e outros pontos; com o objetivo de trazer uma visão 
que ia além do romantismo e melancolia, onde os personagens tinham sempre desfechos 
felizes, bem diferentes da realidade da sociedade até hoje.

 O surgimento de um movimento artístico que criticava, bastante, a burguesia e de-
nunciava problemas reais, fugindo da estética quase que fantástica, onde tudo era resol-
vido e finalizado de forma feliz, não poderia agradar a todos. A “Questão Coimbra”, como 
ficou conhecida, foi o momento em que romancistas se voltaram contra o novo movimento 
literário e criticam a nova fase.
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 Ao fazer a leitura de obras do realismo, vemos críticas a uma sociedade hipócri-
ta, preconceituosa, a base de aparências e, muitas vezes, infeliz. O realismo trazia as 
críticas sociais com o objetivo de acordar a sociedade para buscarem por mudanças, 
sair do tradicionalismo que omitia as problemáticas e trazia o que era considerado “arte 
pela arte”, apenas para entreter seus leitores. A fase realista da arte abriu portas para 
outras fases que traziam a realidade de diversas formas, cada uma com suas caracte-
rísticas específicas.

 Eça de Queiroz (1900) aponta a importância do pensamento crítico para uma na-
ção, consumir apenas obras que fantasiam uma realidade pode vir a ser muito prazeroso, 
de fato, mas como seria desenvolvido senso crítico se houvesse somente gêneros que 
relatassem uma realidade fantasiosa, passada aos leitores. Para buscar por mudanças e 
evoluções, é necessário pensar além e não se manter em zonas de conforto.

 Evoluir nunca foi algo fácil, o ato de ter de buscar pelo novo, mesmo que seja 
algo benéfico, é algo assustador, o medo das falhas,  de buscar por algo que não se 
compreende, é completamente aceitável temer mas, quando pessoas buscam por evo-
lução da sociedade como um todo é totalmente inaceitável que haja pessoas que, não 
só, vão contra mas, também, tentem impedir por defenderem ideias conservadoras e 
retrógradas que não aceitam mudanças para o bem das pessoas como sociedade e não 
apenas de grupos pré-selecionados que sempre são protagonistas no que se refere a 
benefícios “conquistados” que , geralmente, lhe são dados sem lutas, como se apenas 
o fato de existirem já os torna merecedores de privilégios.

 Defender certas tradições e culturas é algo que não será prejudicado ao tomar 
atitudes que busquem uma evolução social para todos, é totalmente possível manter 
costumes sem que isso prejudique o progresso. A cultura define a identidade de um 
determinado povo, porém, se determinada cultura ignora a heterogeneidade das pes-
soas nela existentes, deve-se rever seus costumes pois cultura vai além de tradições 
culinárias, artísticas, etc; cultura é o respeito para com as pessoas, é a compreensão 
que manter costumes e se negar a respeitar o diferente, por ideias preconceituosas e 
ultrapassadas, são pontos totalmente diferentes. Friedrich Nietzsche (1872) destacou 
em sua obra o conservadorismo como impedimento da inovação; algo que, mesmo já 
sendo apontado como problema, permanece até os dias de hoje.

 Historicamente, sempre que pessoas vão em busca de melhoras para melho-
rias, que não envolva somente grupos já beneficiados por privilégios, é possível notar 
um padrão: Críticas, essas que, geralmente, são feitas por pessoas que não serão 
beneficiadas com as conquistas buscadas e/ou que não entendem a importância da 
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luta por direitos e de se falar sobre certos assuntos que levarão a reflexão sobre os 
temas pautados.

Cada vez que há atos contra manifestações em busca de avanço, seja em protestos 
escritos, televisionados, ou qualquer outro método; a busca por mudanças se torna mais 
difícil, é necessário mais formas de abordagem para defender a ideia da necessidade 
daquilo, começa a ser considerado repetitivo e desnecessário sempre voltar ao assunto, 
mas, na maioria das vezes, todos que criticam e ignoram não trazem ideias plausíveis, 
tendo argumentos rasos com justificativas egoístas e que, em sua maioria, desqualificam 
a necessidade da quebra de tradições que segregam diversos grupos. Wagner Francesco 
(2016), aborda tal assunto afirmando que o conservadorismo é o medo do novo, sempre 
comparando com o passado.

O padrão apresentado pode ser visto atualmente, onde muitos assuntos estão sendo 
postos em debates de forma que não era vista em relação a alguns temas, conquista de 
direitos, questionamento sobre liberdade de alguns que outros não podem, o ódio exposto 
em forma de opinião. É como se o ato de querer evoluir fosse ofensivo, como se assuntos 
importantes serem debatidos fosse algo prejudicial para algo além da ignorância. Manter 
tabus intactos se mostra ser mais importante do que o bem-estar das pessoas, acusar 
a falta de empatia, os preconceitos e defeitos da sociedade, buscando melhorias em re-
lação a isso se tornam atos criminosos, com justificativas de que ofendem e prejudicam 
tradições de um padrão de “família”. Quando se é dito algo como “família tradicional”, 
são excluídos todos os membros que, por algum mínimo motivo, venha a ser conside-
rado diferente de um padrão, famílias tradicionais não são as que respeitam todos seus 
membros, as que apoiam as diferenças e lutam juntos pelo bem-estar de todos, o termo 
“tradicional” é utilizado para mascarar o ódio ao novo e ao diferente, o problema para o 
tradicionalismo não é a evolução, é quem serão os grupos beneficiados por ela.

 A discussão de temas, historicamente, ignorados, toma uma força ainda maior com 
a utilização de redes sociais para manifestar ideias sobre diversos temas, claro que as 
manifestações não ocorrem com os mesmos objetivos, vemos pessoas a favor e contra a 
abordagem de certos temas, trazendo verdades ou mentiras para defenderem seus pon-
tos de vista.

 No Brasil, um exemplo recente é no que se refere a política, onde foi possível ver 
diversas pessoas, inclusive políticos em cargos onde certas declarações deveriam impe-
dir que exercessem seus cargos, declarando ódio de formas agressivas e expondo o or-
gulho ao segregar pessoas por diversos motivos com justificativas que podem se resumir 
a uma palavra: Ignorância.
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 Com base em pesquisas feitas pelo jornal Data Folha em 2019, podemos ver que 
o número de pessoas que declaram já ter sofrido algum tipo de preconceito cresceu no 
mínimo 5% em 11 anos, isso levando em consideração que o tema "preconceito" vem 
sendo debatido com mais frequência recentemente, sendo uma quebra de tabu ao ver 
que alguns anos atrás isso era assuntos que, geralmente, somente ativistas de certas 
causas levantavam em pauta. Seguindo as pesquisas, se apresenta um levantamento 
porcentual sobre a noção de sofrer preconceito por algumas minorias.

Três em cada dez (30%) declararam que já sofreram preconceito devido 

a sua classe social (era 23% em 2008), 28% já sofreram preconceito 

devido ao local de moradia (era 21%), 26% devido à sua religião (era 

20%), 24% devido ao seu gênero (era 11%), 22% por sua cor ou raça 

(era 11% em 2007) e 9% por sua orientação sexual (era 4% em 2008).

(DATA FOLHA, 2019).

3. CONCLUSÃO

 Obras de Machado de Assis, Raul Pompéia, Aluísio Azevedo, Eça de Queiroz, 
Antero de Quental e muitos outros, conseguem se passar por obras atuais mesmo tendo 
sido escritas em séculos passados, isso já nos traz uma noção de quão curtos são os pas-
sos da evolução na nossa sociedade, a ponto de obras que criticavam sociedades com 
costumes e culturas "diferentes" do nosso, serem tão atuais.

 Será que todas as minorias historicamente excluídas, oprimidas e, muitas vezes, 
mortas, alcançaram a igualdade social que uma classe idealizada, de forma discreta, 
como padrão superior sempre teve? O racismo terminou com a abolição da escravidão? 
Os negros tiveram a mesma evolução na sociedade que os brancos que, por sua vez, 
sempre tiveram privilégios? Mulheres, que sempre vistas como objetos para os homens, 
já alcançaram a igualdade de gênero? LGBTQ+, até certo momento, considerados com 
"distúrbios mentais" por suas sexualidades e identidades de gênero, já conquistaram di-
reitos que héteros sempre tiveram? Deficientes recentemente incluídos na educação, já 
são vistos de forma não discriminatória? 

 Machado de Assis (1891) aponta tais atitudes do homem na sociedade, que, so-
mente, irá apoiar, lutar ou mudar algo, caso aquilo o agrade ou beneficie de alguma forma, 
caso contrário não há necessidade. Partindo dessa ideia podemos ver que, na maioria 
das vezes, o que vemos são jogos de interesse e que raramente há gestos bondosos por 
empatia livre de interesses.
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 É notório que, mesmo que diversos temas já tenham sido abordados diversas ve-
zes, a sociedade acaba em uma espécie de looping, infelizmente não há como apontar 
que tal efeito seja algo inconsciente, apesar de haver diversas versões sobre manifesta-
ções em busca da conquista de evoluções na sociedade para incluir certos grupos e direi-
tos e excluir o pensamento retrógrado existente, todas as versões mostram que houveram 
tais lutas, o presente, mesmo que a realidade ainda esteja distante de tudo que foi e é 
almejado, tem resultados tidos por meio de tais acontecimentos e mesmo assim, no Brasil 
e fora dele, há quantidades assustadoras de pessoas que se voltam contra o ato de bus-
car por mudanças, em alguns casos, por não entender os motivos mas, em sua maioria, 
por não aceitarem o diferente do que consideram correto e por tudo aquilo não beneficiar, 
também, aos grupos que não sofrem com as exclusões e agressões.

 Paulo Freire (1921 – 1997) além de educador, foi um revolucionário, que buscou, 
por meio da educação, tirar as pessoas da “escuridão da ignorância”, usando métodos e 
ideias únicas para educar e desenvolver o senso crítico de seus alunos e seguidores, algo 
que fez com que ele fosse preso e exilado. Freire (1974) aborda o tema da libertação de 
correntes, do considerado tradicional, em conjunto, por não haver uma luta por um bem 
de uma pessoa só, toda luta, toda manifestação em prol do avanço deve ser uma busca 
conjunta, mesmo que o beneficiado não seja diretamente você, o bem-estar, a evolução 
de um, deve ser vista como a evolução de todos.

 Em filmes e outras diversas manifestações artísticas, quando o futuro era retra-
tado, havia uma estética cyberpunk e ideias de realidade magníficas, porém, é como se 
o mundo vivesse preso no século XIX, com a Questão Coimbra se repetindo diversas 
vezes pelos mesmos, ou novos, motivos, sem nunca superar de fato as mudanças, como 
se sempre houvesse romancistas tradicionalistas, mesmo que muitas vezes sem a ge-
nialidade artística, indo contra as gerações de revolucionários realistas que sempre vem 
buscando por mudanças, tornando-os piada, agredindo verbalmente ou até mesmo fisica-
mente, em alguns casos chegando ao ponto de tirar vidas sem justificativas ou apontando 
enganos como causa. O mundo precisa de uma revolução que vá além de comentários 
em redes sociais, que não exclua, que não se cale e nem se contente com o pouco, pre-
cisamos aplaudir e nos motivar pela coragem e pelo diferente e repudiar atitudes exclu-
dentes, deve-se entender que simples atos de escrever, cantar, ensinar, incluir e ser, são 
grandes atos de revolução.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo evidenciar a importância da entrevista semiestruturada He-
ARTS na entrevista psicológica no contexto do risco do suicídio. O tema foi escolhido por 
se tratar de um problema de saúde pública que exige uma intervenção constante do pro-
fissional psicólogo. Foi realizada uma revisão bibliográfica acerca das técnicas utilizadas 
na predição de comportamentos suicidas e da entrevista, semiestruturada, de História e 
Avaliação de Risco e Tentativa de Suicídio (HeARTS) suas vantagens e estrutura, além da 
preparação e das condições internas do entrevistador. Conclui-se que a técnica é eficaz 
na predição de comportamentos suicidas, mas que a produção cientifica nesse campo é 
ainda esparsa e é necessário novos estudos nessa área. 

Palavras-chave: Suicídio, Entrevista semi estruturada, Técnica HeARTS.

ABSTRACT
This article aims to highlight the importance of the HeARTS semi-structured interview in 
the psychological interview in the context of the risk of suicide. The theme was chosen be-
cause it is a public health problem that requires constant intervention by the professional 
psychologist. A bibliographic review was carried out about the techniques used in the pre-
diction of suicidal behaviors and the semi-structured interview, History and Assessment of 
Risk and Suicide Attempt (HeARTS), its advantages and structure, in addition to the inter-
viewer's preparation and internal conditions. It is concluded that the technique is effective 
in predicting suicidal behaviors, but that scientific production in this field is still sparse and 
further studies in this area are needed.
 
Keywords: Suicide, Semi structured interview, HeARTS technique.

1. INTRODUÇÃO

 O suicídio é um grave problema de saúde pública e uma das principais causas de 
morte no mundo causando mais mortes que malária, câncer de mama, guerra e homicí-
dio, estima-se que 800.000 pessoas morrem por suicídio todos os anos, Segundo dados 
da Organização Mundial da Saúde (OMS).

 É um fenômeno complexo, multicausal e multifacetado no qual não existe uma úni-
ca causa ou uma única razão resultante de uma complexa interação de fatores biológicos, 
psíquicos, culturais e ambientais.

 O psicólogo é um profissional que está em uma posição privilegiada para identifi-
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car os sinais que indicam comportamentos suicidas e para que possa realizar essa tarefa 
necessita de conhecimento técnico e prático, além de bons instrumentos que o auxilie 
nesta, uma das principais ferramentas para isso são as entrevistas semiestruturadas por 
permitirem ao entrevistador a condução de uma entrevista de forma objetiva e ao mesmo 
tempo com maior possibilidade de criar um laço com o paciente, fatores importantes nas 
entrevistas no contexto do risco de suicídio, mas apesar da importância dessa técnica 
encontra-se no Brasil poucos estudos com o objetivo de desenvolver novos modelo desse 
tipo de entrevista.

 Neste contexto a técnica HeARTS desenvolvida pelo professor Marcelo Tavares, 
em 1997, na Universidade de Brasilia, pode se mostrar um importante ferramenta no au-
xílio aos psicólogos na avaliação do contexto do risco do suicídio.

2. PSICOLOGIA COMO CIÊNCIA E SUICIDIO

 Wilhelm Wundt (1832-192) fundou o primeiro laboratório de psicologia experimen-
tal em Leipzig, Alemanha, 1879. Desde então, grandes evidências apontaram para a im-
portância da Psicologia para a sociedade num todo. De acordo com citação feita por Saulo 
de Freitas Araújo, o próprio Wilhelm Wundt pai da psicologia moderna e experimental de-
finiu a psicologia como uma ciência empírica cujo objeto de estudo é a experiência interna 
ou imediata. Contudo, a Psicologia seguiu proporcionando e contribuindo para um vasto 
e consistente número de conhecimento científico. 

 O suicídio é chamado de qualquer caso de morte que resulte direta ou indireta-
mente de um ato positivo ou negativo, praticado pela própria vítima e que sabia que tinha 
que produzir esse resultado. (Durkheim, 1986, p.5 apud Teixeira, Ricardo, 2002, p. 7).
Globalmente, a maioria das mortes por suicídio ocorreu em países de baixa e média 
renda (79%), onde a maioria da população mundial vive (84%). Quanto à idade, mais da 
metade (52,1%) dos suicídios globais ocorreu antes dos 45 anos, entre os jovens de 15 
a 29 anos (ambos os sexos) foi a segunda principal causa de morte e a maioria dos ado-
lescentes que morreram por suicídio (90%) eram de países de baixa e média renda, onde 
quase 90% dos adolescentes do mundo vivem. 

 Em 2016 no Brasil, o coeficiente médio de mortalidade é de 3.1 para mulheres 
contra 10.0 para homens sendo 3263 mulheres e 10203 homens. Segundo dados da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS).

 A psicóloga Rosane Granzotto, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), diz que 
o suicídio é uma tragédia global, pessoal e também familiar. “Uma tragédia silenciosa que, 
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muitas vezes, é uma denúncia de uma crise coletiva. Toda morte fala algo da sociedade 
em que ela ocorre.” 

 Com efeito, se em lugar de apenas vermos os suicídios como acontecimentos 
particulares, isolados uns dos outros e que demandam ser examinado cada um sepa-
radamente, nós considerássemos o conjunto dos suicídios cometidos numa sociedade 
dada, durante uma unidade de tempo dada, constata-se que o total assim obtido não é 
uma simples soma de unidades independentes, um todo de coleção, mas que ele constitui 
por si só um fato novo e sui generis, que possui sua unidade e sua individualidade, con-
seqüentemente sua natureza própria, e que, ademais, é uma natureza eminentemente 
social. (Durkheim, 1986, p.8 apud Teixeira, Ricardo, 2002, p. 7).

3. A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COMO FORMA EFICAZ DE AVALIAÇÃO 
DO RISCO DE SUÍCIDIO

 Ao abordar comportamentos suicidas, vê-se que estes, fazem parte de um amplo 
processo composto por elementos que funcionam como indicadores clínicos de suma im-
portância para a avaliação do risco de suicídio. Veja nos tópicos abaixo a definição mais 
precisa desses indicadores:

● Indicadores de vulnerabilidade (fatores internos persistentes ou crônicos) - To-
mam-se como exemplos fatores relevantes que podem ter acontecido na infância, como 
violência doméstica, negligência, violência física, sexual e psicológica que ao mais tardar 
podem ser associadas aos comportamentos suicidas presentes na adolescência e fase 
adulta. Quadros clínicos de doenças com dor crônica também podem estar associados, 
visto que, há chance do indivíduo desenvolver quadros depressivos que acarretam idea-
ções e comportamentos ligados ao suicídio. 

● Indicadores Estressores (fatores de riscos agudos ou situacionais) – Neste caso, 
toma-se como exemplo acontecimentos que podem desestabilizar o indivíduo, tais como, 
divórcio, a morte de um ente querido e até mesmo a perda do emprego.

● Recursos (fatores de proteção internos e externos) – A fim de exemplificar de uma 
forma mais nítida suponha-se que tal indivíduo possui ideações suicidas, porém só não 
concretiza suas ideações por conta de pensar em seus filhos, de pensar que há alguém 
que dependa dele. Nomeia-se isto como fator de proteção, neste caso ligado a materni-
dade ou paternidade. Além desses, temos também outros fatores como a religiosidade, o 
apoio social e familiar e o estilo de vida (bons hábitos alimentares, prática de atividades 
físicas e o não abuso de álcool e drogas).
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 O método de avaliação de risco de suicídio deve ser capaz de identificar os ele-
mentos que aumentam ou reduzem o nível de risco de maneira compreensiva e contextu-
alizada (Rodrigues; Julia, 2009, p.46). Ou seja, voltar à atenção ao quadro clínico atual do 
paciente, considerando sua história de vida e tudo o que engloba a esfera biopsicossocial. 
Não menos importante, deve-se certificar o acesso do indivíduo a métodos letais, muitos 
profissionais, como exemplo enfermeiros e policiais possuem conhecimento de manuseio 
e acesso a ferramentas que levam a métodos letais fazendo com que propiciam ainda 
mais o risco de suicídio. 

 Uma escuta ativa é imprescindível, vale destacar que o suicídio não deve ser tratado 
como um tabu, mas sim de forma clara e direta com o objetivo de conceder que a pessoa se 
abra e fale sobre suas angustias e experiências. Reforça-se que em todo caso o paciente 
deve ser sempre escutado, pois reconhecendo que existe alguém interessado em ouvir e 
saber de sua problemática já faz com que ele se sinta seguro e disposto a ser ajudado.

 Uma das formas que possibilita não só oferecer essa escuta, mas como também 
de conseguir flexibilizar e adaptar a avaliação aprofundando aspectos importantes é uti-
lizar a técnica da entrevista. Mais especificamente, a semiestruturada, que propicia ao 
entrevistador um roteiro prévio de perguntas que podem ser ajustadas de acordo com o 
andamento da entrevista.

 Julia Camarotti Rodrigues (2009, p.54) apresenta alguns pontos que justificam o 
fato da entrevista clínica semiestruturada ser eficaz na avaliação do contexto de suicídio, 
sendo eles: sistematiza o processo de coleta de dados e avaliação, possibilita a aprecia-
ção da complexidade do risco de suicídio e psicodinâmica do paciente, ajuda a transpor 
tabus que prejudicam as coletas de informações e julgamentos clínicos, permite adap-
tação da linguagem no nível cognitivo do vocabulário utilizado pelo paciente, favorece a 
construção do vínculo e o insight do entrevistado.

4. A HeARTS

 A entrevista, semiestruturada, de História e Avaliação de Risco e Tentativa de 
Suicídio (HeARTS), desenvolvida no Brasil visa compreender e avaliar o contexto de 
risco de suicídio e começou a ser desenvolvida pelo coordenador e professor Marcelo 
Tavares no Núcleo de Pesquisa de Saúde Mental, Intervenção em Crise e Prevenção 
do Suicídio da Universidade de Brasília em 1997, e seu desenvolvimento veio da ne-
cessidade da criação de uma técnica que abarcasse a complexidade das histórias de 
tentativas de suicídio e pudesse sistematizar um instrumento para os profissionais da 
saúde que lidam com a população em risco de suicídio.
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 A técnica pode ser aprendida em pouco tempo por alguém que tenha uma boa 
bagagem clínica e formação ou conhecimento na área de prevenção ao suicídio, e é com-
posto por habilidades que podem ser desenvolvidas por estudantes e profissionais que 
queiram ou precisem desses conhecimentos, mas ainda são inexperientes.

 A HeARTS é estruturada de maneira a produzir informações clinicas que compre-
endam aspectos relevantes para a avaliação do risco de suicídio de maneira profunda e 
sistematizada, contemplando desde a avaliação dos dados demográficos, relacionais e 
situacionais, até a história pessoal e familiar de comportamento suicida (ideação, tentativa 
e suas características). (Tavares, 2004 apud  RODRIGUES, Julia, 2012 p.63)

 As variáveis levantadas pela HeARTS, juntamente com outras informações, 
como observações durante a entrevista e reações contra transferências, constituem 
os elementos necessários para o julgamento clínico adequado e o manejo da crise 
suicida. (Parente 2012).

5. CONDIÇÕES INTERNAS DO ENTREVISTADOR

 O contato com um paciente que tenha decidido dar fim a sua vida pode despertar 
no entrevistador fortes sentimentos a respeito da sua própria existência e da maneira 
como enxerga a finitude da vida, e com isso, vir à tona as dores e os temores que possam 
habitar seu inconsciente. Portanto, o profissional deve estar preparado para os desejos 
de morte e para a sensação de impotência diante deste fato, além de saber lidar com os 
próprios preconceitos com relação ao suicídio para não menosprezar as angústias do 
entrevistado, devendo sempre buscar observar e resolver estas questões para que elas o 
auxiliem ao em vez de atrapalhar durante a entrevista.
 
 É necessário um bom treinamento e uma habilidade de comunicação, capazes de 
criar um clima de empatia e confiabilidade a fim de que o entrevistado se sinta à vontade 
para expor suas opiniões, crenças, hábitos etc. (Rodrigues 2009). O suicídio deve ser 
abordado de maneira empática sem julgamentos demonstrando acreditar no paciente 
sempre com calma na condução da entrevista que também deve ser direta usando o 
termo suicídio pelo entrevistador deixando o entrevistado com a chance de falar aberta-
mente sobre o pesado assunto, validando assim, a experiência da pessoa reduzindo seu 
isolamento e desesperança, sem tabus ajudando-o a enxergar novas possibilidades.

 É necessário que o entrevistador tenha uma observação participativa e intensa 
capacidade de focalizar o problema central, ter a estrutura da entrevista bem definida 
na memória e um bom raciocínio clinico, todas essas habilidades irão ajudá-lo a estar 
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preparado para os desafios que essa espécie de entrevista apresentam, como formular 
perguntas inesperadas, as limitações do entrevistado (falta de motivação, dificuldade para 
compreender as perguntas, problemas psicológicos, entre outros) e ainda lidar com os 
imprevistos que podem aparecer no seu decorrer.

 É de suma importância que o profissional que lida com paciente neste contexto 
faça uma revisão de seus temores frente aos sentimentos em relação ao comportamen-
to suicida uma vez que estar exposto a pessoas que desistiram da vida provoca fortes 
sentimentos de contratransferências que podem comprometer a avaliação, mas se bem 
entendidos podem o tornar mais disponível para o paciente.

6. ESTRUTURA DA HeARTS

 A Estrutura HeARTS é organizada a fim de identificar aspectos relevantes para 
a avaliação de riscos de suicídio desde seu histórico inicial familiar aos aspectos mais 
profundos de comportamentos sociáveis e não sociáveis.Funciona através de um sis-
tema verticalizado em sete módulos de prioridades de condutas e comportamentos 
de riscos relacionados a uma seqüência lógica de algoritmos, cuja estrutura da alter-
nativa é integrada; a inferência clínica avalia variações parametradas, diagnosticadas 
ou omitidas. As generalidades excludentes ao caso são desconsideradas. Dada a 
espontaneidade da resposta à pergunta por parte do entrevistado é desconsiderada a 
fim de evitar redundância.

 Genericamente os assuntos inicialmente não são procedimentais deixando o en-
trevistado falar aleatoriamente. Na seqüência são direcionadas perguntas objetivas a fim 
de vincular com perguntas que se interseccionam, para trazer entendimento da situação 
de risco. A entrevista não tem um tempo determinado, pode se dar em duas ou três vezes 
e durar alguns minutos ou horas.
 
 Os módulos são estruturados para um parecer procedimental. O módulo zero ad-
vindo do encaminhamento está inserido na objetivação e interseção do histórico do en-
trevistado. Por ser o módulo inicial, existem grandes vertentes para a inclusão de outros 
procedimentos que o avaliador tem como recursos, inclusive a aplicação de formulários 
complementares. Esses formulários são externos à HeARTS podendo somar informa-
ções importantes para intervenções necessárias. Existindo a possibilidade de registro ele-
trônico, é verificado junto ao entrevistado seu consentimento para a gravação para um 
melhor setting. Todavia o Módulo Zero, cumpre Modus Operandis, éticos e contratuais da 
proposta de entrevista, além de vincular o início do processo de rapport.
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 O módulo 1 consiste na transição do encaminhamento para a realização da en-
trevista e apresentação do contexto da avaliação e dos aspectos éticos e contratuais. É 
examinado o contexto pessoal, familiar, de instrução e de trabalho. Evidenciando as se-
guintes informações data de nascimento, idade, sexo, condições de moradia e dos mora-
dores, estrutura familiar atual (estado civil atual, e parentesco com quem mora), estrutura 
da família de origem (pais, irmãos e outros membros, se são vivos, idade, onde moram, 
se são casados e/ou possuem filhos), relações afetivas e de apoio na família (neste mo-
mento elabora- se um genograma familiar, apontando as pessoas mais próximas e quem 
o sujeito se sente mais à vontade para falar sobre assuntos pessoais, de quem recebem 
mais apoio, com quem tem mais dificuldade relacional e as preferências parentais).

 No levantamento do histórico de instrução e de trabalho, são especificadas a es-
colaridade e a habilidade de nível técnico ou superior, caso o entrevistado tenha abando-
nado o curso e não tenha conseguido completar sua escolaridade, busca- se entender o 
porquê. Todas as perguntas da entrevista devem ser adequadas à idade e condições do 
entrevistado. É possível que a entrevista tenha que ser abandonado, ou adiada em favor 
de alguma forma direta de intervenção por conta da crise.

 O módulo 2, refere-se ao contexto da ideação ou da(s) tentativa(s), incluindo a 
presença de comportamentos suicidas e tratamento. As perguntas devem ser realizadas 
de acordo com a presença ou ausência de conhecimento prévio por parte do entrevistador 
acerca do histórico de ideação ou tentativa, nos casos em que esse histórico seja desco-
nhecido e ainda não registrado, o entrevistador verifica sua ocorrência levantado pergun-
tas que facilitem o relato subjetivo e a compreensão geral desses comportamentos. O en-
trevistador deve facilitar a descrição detalhada, fazendo perguntas abertas exploratórias 
ou de clarificação de forma que confronte gentilmente contradições aparentes.
 
 Nas especificações desse contexto, deve ser especificar os casos de internação, 
atendimento emergencial ou ambulatorial, registrando-se as modalidades de intervenção 
(incluindo acompanhamento medicamentoso, intervenção em crise, psicoterapia e outros). 
É importante descrever o tipo de acompanhamento e anotar a referência do profissional 
(médico, psicólogo, assistente social e outros) para o caso de contato. Investigar também 
as relações de ajuda não profissionais que foram buscadas após a última tentativa, como 
amigos, líderes religiosos e envolvimento em novas atividades, essa investigação fornece 
informações relevantes acerca da rede de apoio disponível e acessada pelo entrevistado, 
bem como o desejo e a abertura para receber ajuda.

 O módulo 3 aprofunda a história da tentativa mais recente. A busca de informações 
é mais complexa, busca se descobrir a maneira de implantação que foi utilizada, o acesso 
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a esse método e os níveis de planejamento da tentativa. Torna-se necessário avaliar as 
perspectivas futuras, os projetos de vida, se a pessoa acha que pode tentar novamente, 
se há sentimento de desesperança.

 Neste módulo, são realizadas perguntas que facilitam a descrição do contexto de 
vida pessoal e vínculos afetivo-relacionais (são verificados por meio do detalhamento da 
interação do sujeito com as pessoas envolvidas, assim como a reação dos familiares dian-
te do ocorrido), com o intuito deverificar os motivos, estressores e antecedentes.

 Os afetos intoleráveis também são investigados a fimde verificar os principais cri-
térios para Episódio Depressivo Maior. Os afetos intoleráveis mais importantes a serem 
analisados são: raiva, abandono, culpa, temor, desespero, medo, vergonha, humilhação, 
frustração, desesperança, ansiedade, solidão, vazio, perda e luto.

 O módulo 4 trata da história de tentativas anteriores em casos de múltiplas tenta-
tivas de suicídio. A experiência de uma tentativa pode provocar repercussões internas e 
externas significativas para a investigação de risco. Ocorrências de tentativas anteriores 
são investigadas e organizadas na “linha de vida”, junto com outros marcos temporais pró-
ximos que são identificados. São destacados a primeira e a pior tentativa e em ambas são 
avaliados os métodos utilizados, o planejamento, motivos, antecedentes, perspectivas e 
vínculos afetivo-racionais. Será considerado em caso de outras tentativas principalmente 
o método, o contexto e a situação estressora. Sempre é levada em conta a consciência 
de risco e a periculosidade de comportamentos autodestrutivos.

 O módulo 5 trata da avaliação de insights, acerca das características internas pre-
cipitadoras de crises e da ideação suicida. Primeiramente verifica-se a compreensão das 
dificuldades internas que contribuem para considerar o suicídio e do que poderia ajudar 
na superação dessas dificuldades. Investiga-se a capacidade de integração das suas 
experiências que possam ajudar no crescimento da pessoa, são abordados os afetos e 
a cognição relativos à atuação suicida. Verifica-se ainda a relação entre sentimentos, de-
sejos, fantasias, pensamentos, atitudes, situações desde a primeira vez que emergiram. 
Informações sobre a organização e a intencionalidade do planejamento são coletadas, 
observando se ocorre ou ocorreram mudanças.

 O módulo 6 aborda o histórico de desenvolvimento pessoal e o histórico familiar, 
incluindo questões que poderiam evocar uma resistência considerável se fossem inves-
tigadas. Realiza-se perguntas sobre a experiência familiar, desde a infância, incluindo 
relações e papéis das pessoas com vínculo familiar importante e situações de violência, 
negligência, abandono e abuso. As relações de violência, cuidado e disciplina são in-
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vestigadas observando a natureza dessas relações com cada integrante da família. As 
questões referentes a abuso sexual são feitas de forma cuidadosa por ser um assunto 
muito delicado, procurando oferecer o devido suporte para lidar com o assunto. Investi-
ga-se a ocorrência de suicídio na família ou pessoas próximas, observando a compre-
ensão que cada pessoa tem desses acontecimentos e a maneira como foram comu-
nicados. Além do mais, são averiguadas ocorrências de alcoolismo, dependência de 
substâncias Psicoativas e também transtorno mental na família. É um módulo voltado 
para a família, onde a aplicação da entrevista é encerrada. Nesse momento o avaliador 
tem a oportunidade de fazer os encaminhamentos e as intervenções necessárias com 
base nas percepções preliminares do risco de suicídio.

 O modelo da HeARTS se encontra nas páginas 93 à 96 da tese de doutorado “O 
Julgamento Clínico do Risco de Suicídio” elaborada por Beatriz Montenegro e orientada 
por Marcelo Tavares. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Embora não substitua um bom preparo e conhecimento clínico, vê-se que a He-
ARTS é uma técnica altamente eficaz que respalda o profissional no que se diz respeito 
ao contexto de avaliação de risco de suicídio e na predição de comportamentos suici-
das. Seus módulos vão desde a contemplação da preparação para uma avaliação com 
a construção do rapport até o aprofundamento especifico do histórico pessoal e familiar 
mais delicados, promovendo assim, intervenções necessárias à este cenário. Essa é uma 
importante área para a ciência psicológica, mas com pouca produção cientifica, então 
sugerimos que novos estudos sejam realizados a respeito da eficácia de entrevistas se-
miestruturadas na prevenção de comportamentos suicidas. 
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RESUMO
Este estudo se propôs a refletir o papel da literatura clássica para o desenvolvimento da 
identidade em tempos de internet e globalização. Para isso, resgatou-se os conceitos de 
literatura e identidade da Grécia antiga por Aristóteles e Platão e na contemporaneidade 
de Ciampa, Bauman, Hall, Eco, Jauss e a relação entre eles para responder: em tempos 
de internet e globalização a literatura clássica pode ser uma ferramenta auxiliadora na 
construção e desenvolvimento da identidade?

Palavras-chave: Literatura. Identidade. Clássico.

ABSTRACT
This study aimed reflect the role of classical literature for the development of identity in 
times of internet and globalization. To this end, the concepts of literature and identity of 
ancient Greece were redeemed by Aristóteles e Platão and in the contemporaneity of 
Ciampa, Bauman, Hall, Eco, Jauss and the relation ship between them to answer: in times 
of internet and globalization can classical literature be an aiding tool in the constriction and 
development of identity?

Keywords: Literature. Identity. Classical.

1. INTRODUÇÃO

 Utilizando-se da concepção de Hall 1998 (apud Allan Mucellin) sobre identidade 
refletida de acordo com a forma de pensar da época e o momento social, o sujeito pós-
-moderno pôs fim a auto identidade, individualizada. Em meio a globalização e ao avanço 
incessante da tecnologia e meios de comunicação, há uma diversidade cada vez maior 
de identidades e estilos. O que por um lado parece  positivo já que o multiculturalismo e 
as possibilidades de trocas oferecidas por todos esses avanços são imensuráveis, por 
outro, essa diversidade de identidades, algumas vezes, culminam contraditórias e não 
resolvidas e como num efeito cascata podem impactar a mesma confusão nas gerações 
mais jovens.
 
 É possível que dúvidas e incertezas contribuam para o amadurecimento de esco-
lhas individuais, no entanto é notório uma quantidade abrupta de pessoas, que baseiam 
suas escolhas em predeterminações ditadas pela globalização, culminam em seres hu-
manos frustrados, deprimidos e infelizes. Fato este, não no tocante a essência dessas 
pessoas, mas por tentativas fracassadas de materializar estilos de vida virtuais sendo 
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imitadores e não detentores de suas escolhas ferindo o princípio básico de que cada indi-
víduo é único desde seu DNA.
 
 Contudo, em face a essa gama de informações e de todo o universo digital que 
tange o indivíduo social nos dias atuais, há reflexão e identificação reais de forma a agre-
gar no desenvolvimento identitário do indivíduo ou sucede-se um fenômeno de imitação 
coletiva de modelos padronizados? 

2. DESENVOLVIMENTO
A Importância da arte poética Clássica grega na literatura 

 Desde a Grécia antiga pensadores como Platão e Aristóteles já divergiam e 
concordavam em suas opinião acerca da natureza e funcionamento da obra literária. 
Para o filósofo Platão a poesia deveria ser banida da República (entende-se aqui que 
Platão se refere as grandes composições dos grandes poetas da época, sobretudo a 
poesia mimética - épicas ou trágicas), uma vez que não passava de uma represen-
tação, que apenas proporcionava prazer, completamente desvinculada de razão, por 
isso não considerado arte.

[...] procede sem arte na prossecução de sua finalidade, e não examina 

nem a natureza do prazer, nem a sua causa, por maneira inteiramente 

irracional, por assim dizer, e sem calcular coisa alguma, só alcançando 

pela prática e pela rotina uma noção vaga do que é costume fazer-se, 

com o que, precisamente, proporciona prazer ((PLATÃO, 1980, v 501 

a6)3 apud Muggi Ernani 2013)).

 Para defender sua ideia da arte poética clássica grega Platão utiliza-se ainda da 
fala de seu mestre Sócrates, quando este ironiza a tragédia, pois ao dialogar com Cálicles 
a chama de "augusta admirável" (502 b1). Ainda diz que retirando da poesia a melodia, o 
ritmo e a métrica, sobrarão apenas o discurso que, por ser dito para uma multidão de pes-
soas, identifica-se com uma espécie de "oratória popular" (502 c13). Para Platão, concor-
dando com Sócrates, todas essas artes são enquadradas num grupo que só visam adular 
os espectadores, causar emoção, sem nenhum intelecto, diferentemente da medicina que 
é uma arte racional, porque "só trata a doença depois de estudar sua natureza e conhecer 
a maneira por que atua,..."(501 a2).

 Aristóteles cita duas causas para a origem da poesia. A primeira delas de que 
imitar é natural e prazeroso e que o homem tem essa pré-disposição a imitação desde a 
infância e como segunda causa, a ideia de que aprender é igualmente prazeroso e que 
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por isso a poesia apresenta-se igualmente satisfatória para todas as pessoas, em menor 
e maior intensidade e que esse prazer se dá por conta da identificação que cada um tem 
com o que está sendo representado. Por isso para Aristóteles "a poesia tem um papel 
predominantemente formativo pela própria condição do homem como ser que produz 
conhecimento e dele também necessita". (Muggi Ernani, 2013).

 Por fim os dois filósofos compartilham a mesma opinião a respeito da literatura po-
ética, como uma espécie de emoção ou sedução. Porém, para Platão isso é maléfico ao 
ser humano, uma vez que trata-se de uma retórica desprovida de conhecimento, enquan-
to que para Aristóteles a poesia ocupa um luga muito importante na vida humana, pois ao 
proporcionar prazer, age sobre os sentidos e alcança a alma, a essência de cada um.

O papel da literatura na contemporaneidade

 Para Antonio Cândido a literatura é uma das formas civilizadas do homem sair do 
real e atender ao seu desejo imaginário.

A literatura propriamente dita é uma das modalidades que funcionam 

como resposta a essa necessidade universal, cujas formas mais humil-

des e espontâneas de satisfação talvez sejam coisas como a anedota, a 

adivinha, o trocadilho, o rifão. Em nível complexo surgem as narrativas 

populares, os cantos folclóricos, as lendas, os mitos. (CÂNDIDO, 2002, 

p.80 apud Mugge).

 Além de necessária para o ser humano Cândido defende ainda que a literatura é 
um bem que não pode ser negado ao ser humano.

[...] são bens incompressíveis não apenas os que asseguram sobrevi-

vência física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade 

espiritual. São incompressíveis certamente a alimentação, a moradia, o 

vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo da justi-

ça pública, a resistência à opressão, etc.; e também o direito à crença, à 

opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura. (CÂNDIDO, 2204, 

p.174 apud Mugge).

 A literatura vista por uma holística de proporcionadora de "bem estar" ao homem 
pode ser atrelada então a ideia de formar humanidade, uma vez que, sendo uma arte ca-
racterizada por uma linguagem especial, utiliza-se de diversos recursos linguísticos dentro 
da moforlogia, do léxico, do sintático, do semântico, garantindo a esse tipo de expres-
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são ambiguidade, plurissignificação, sendo assim, diferente da linguagem comum. A essa 
ideia Proença define bem. "Em certo sentido a linguagem literária produz e a não literária 
reproduz" (PROENÇA FILHO, 2001, P.37). Portanto, se ela não tem intenção objetiva, 
informativa, por exemplo, como a notícia, a literatura torna-se um sistema cheio de signos 
aberto à infinitas significações.

 Ainda que a literatura não seja sempre expressão nua e crua da realidade, sua 
matéria prima é a vida humana, suas mazelas, conquistas, posição na sociedade, em as-
pectos sentimental, físico ou emocional, trata de assuntos e questionamentos existenciais 
como amor, vida, morte, tudo que permeia a vida e convívio humano, o que possibilita 
portanto, ao indivíduo uma reflexão sobre si e o que o circunda de acordo com a recepti-
vidade com que internaliza cada obra. "Isso confirma a necessidade do homem a mergu-
lhar no universo fictício, pois propicia a ele buscar elementos que o ajudem a responder 
questões que se anunciam a ele diuturnamente" (Mugge, 2013).

 Outra percepção da relação literatura e sujeito vem de Hans Robert Jauss. Ele 
reflete a obra literária sob três aspectos: a poesis, a recepção do leitor a obra, que traz o 
texto a sua realidade de forma subjetiva, criando empatia, assim deixa de ser um receptor 
passivo e passa a ser um articulador na construção. o segundo aspecto é aisthesis onde 
o indivíduo amplia sua visão do mundo e de sua realidade e se posiciona. E como último 
aspecto a katharsis, como um resultado do processo de como o leitor recebeu a obra, a 
internalizou e tomou uma nova posição diante de si e do mundo. Esse conceito vai além 
do defendido por Platão e Aristóteles de que a arte lieterária é propiciadora apenas de 
prazer. Para Jauss em concordância com Cândido, a literatura tem acima de tudo uma 
função motivadora, transformadora, fruto de um processo comunicacional e humanizador.
Jauss trata ainda sobre as expectativas que a literatura causa no leitor durante a leitura, 
que podem culminar em diversas reações como alegria, prazer e frustração. A essa última 
afirma que faz com que o ser humano se depare com a realidade, leva-o a ver as coisas 
com mais nitidez. Traz a possibilidade ao leitor de refletir sobre o que poderia lhe acon-
tecer e nessa condição não só o tira do automatismo diário e o pode levar a uma nova 
perspectiva de futuro. (JAUSS, 1994, p.50-57 apud Mugge).

 Uma outra experiência que Jauss apresenta na literatura e a forma de narrar atra-
vés de um artifício de linguagem utilizada por alguns autores. Cita como exemplo a obra 
Madame Bovary de Gustave Flaubert onde o autor narra de maneira impessoal permitin-
do ao leitor não só tirar suas conclusões como causando-o uma "estranha insegurança de 
juizo" (JAUSS, 1994, p.5 apud Mugge2013). Nessa situação o leitor que expectativa um 
julgamento objetivo intencionado pelo autor da história, se vê diante de um questionamen-
to, no caso desta obra, que a moral canônica não responde.
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 Em comparação a intencionalidade de Jauss e para explanar melhor essa questão 
de impessoalidade narrativa, podemos mencionar exemplificado na literatura brasileira a 
obra Dom Casmurro de Machado de Assis, onde não só Machado deixa ao leitor decidir 
a respeito da suposta traição de Capitu, como a cada releitura o mesmo leitor se conflitua 
em sua conclusão. A essa nova realidade que a literatura traz ao leitor Jauss denomina 
"opaca", (JAUSS, 1994, p.56 apud Mugge), em que a compreensão a partir de um hori-
zonte predeterminado de expectativas não existe e coloca o leitor na posição de um:

[...] não-iniciado que, diante de uma realidade de significado estranho, 

tem ele próprio de encontrar as questões que lhe revelam para qual per-

cepção do mundo e para qual problema humano a resposta da literatura 

encontra-se voltada. (JAUSS, 1994. p.55 apud Mugge2013).

Identidade ou Identidades

 Cada indivíduo tem características próprias e peculiares, cada um se posicio-
na de maneira única no tempo e no espaço. A esse conjunto de caractéres próprios 
chamamos de identidade. É ela que  determina a cada ser humano seu modo de ver, 
sentir, pensar e agir sobre o mundo.  Há inúmeros autores que traçam sua definição 
para o que é identidade, mas nesse estudo trabalharemos com os conceitos de Ciam-
pa, Hall e Bauman.

 Para Antonio da Costa Ciampa (1984) a identidade é uma totalidade contraditória, 
múltipla e mutável, mas ao mesmo tempo una, ele cita que antes de nascer, o sujeito já 
tem uma representação do mundo e que no processo de formação da sua identidade são 
apresentados dois conceitos importantes: a diferença e a igualdade. 

 Já para Stuart Hall a identidade está relacionada a diferentes períodos histó-
ricos e se divide em três tipos: Identidade do sujeito iluminista em que o conceito da 
identidade está firmado num núcleo no interior de cada indivíduo e que permanece 
idêntico até a sua morte. Um ser humano autônomo, único, coerente, onde todos os 
homens agiam racionalmente.  Na Identidade do sujeito sociológico moderno, com 
os avanços da modernidade na sociedade, mantém a ideia anterior do núcleo es-
sencial de cada um, mas que essa identidade sofre algumas modificações na intei-
ração desse eu com a sociedade. E por último a identidade do sujeito pós moderno 
da atualidade, em que trata a um processo na qual a identidade passa a ser frag-
mentada, onde o sujeito pode ter várias identidades, algumas vezes contraditórias e 
não resolvidas. 
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 A compreensão de identidade para Zygmunt Bauman permeia o contexto his-
tórico social atual, identificado por ele como “modernidade líquida”, em que nada se 
mantém, em dias atuais, da mesma forma por muito tempo, não há mais a solidez 
do estado de bem estar social, familiar, nas relações de trabalho, não há prazer du-
radouro no hábito, na rotina como na sociedade até o século XVIII. (Bauman, 2001, 
2005 apud Wonsoski e Domingues - 2015). Dessa forma, a identidade do indivíduo 
também é diluída e não mais pré-determinada como no conceito Identidade do sujeito 
iluminista citado por Hall. Para Bauman essa identidade sólida, nuclear e essencial 
passa a ser um peso perante as inúmeras identidades disponíveis. “Na atualidade, 
uma identidade coesa, firmemente fixada e solidamente construída seria um fardo, 
uma repressão, uma limitação da liberdade”. (Bauman 2005 p. 60 apud Wonsoski e 
Domingues - 2015). Esse olhar crítico de Zygmund Bauman assemelha-se a ideia de 
Hall para identidade do sujeito pós moderno da atualidade. 

 Mesmo com as particularidades que diferenciam os conceitos de identidade entre 
estudiosos citado em Ciampa, Hall e Bauman, todos, concordam que, na constituição 
identitária, o conhecimento em si, é dado pelo conhecimento recíproco do sujeito dentro 
de seus grupos sociais, com sua cultura, história, valores, etc. “Eu passo a ser alguém 
quando descubro o outro e a falta de tal reconhecimento não me permitiria saber quem 
eu sou, pois não teria elementos de comparação que permitissem ao meu eu destacar-se 
dos outros eus” (BOCK, 1999, p. 204).  

Identidade na modernidade líquida de Bauman

 Para  Bauman  a identidade na modernidade líquida, denominação autoral,  
define a fluidez do contexto histórico atual, onde nada é definitivo, tudo muda o tempo 
todo, bem como a identidade do indivíduo. Essa também passa a ser líquida, diluída e 
alterada, onde não há mais pré-determinações culturais ou de valores para a constitui-
ção identitária de um indivíduo, isso passa a ser um obstáculo frente as inúmeras pos-
sibilidades da modernidade. É sim mais sensato portar identidade “como um manto 
leve pronto a ser despido a qualquer momento”. (BAUMAN 2005 P.37 apud Wonsoski 
e Domingues - 2015). Promover mudanças na identidade ou em qualquer caracterís-
tica dela é algo simples, rotineiro. O grande dilema é qual alternativa escolher e por 
quanto tempo permanecer com a identidade escolhida. “a construção da identidade 
assumiu a forma de uma experimentação infindável”. (BAUMAN 2005 P.91 apud Won-
soski e Domingues - 2015).

 Para Bauman a modernidade transformou a identidade numa questão de realiza-
ção pessoal, onde se destaca o esforço individual do indivíduo.
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“O projeto moderno prometia libertar o indivíduo  da identidade herdada. 

Não tocou, porém, uma firme oposição contra a identidade como tal, con-

tra se ter uma identidade, mesmo uma exuberante e sólida identidade, 

que era questão de atribuição, em realização - fazendo dela, assim, uma 

tarefa individual e de responsabilidade do indivíduo” (BAUMAN, 1998, 

p.30 apud Allan Mocellin).

 Na modernidade a durabilidade não é um valor tão importante como no passa-
do. O consumo é muito importante. Tudo deve ser consumido e tudo deve ser descar-
tado  para ser novamente consumido e esse consumo passa a ser a forma pela qual 
as identidades são construídas. A organização da vida se dá pelo trabalho, produção 
e consumo em que sedução e desejo passam a ser os fatores mais importantes para 
que essa cadeia de produção e consumo se completem, portanto, esse conceito de 
organização faz com que as identidades sejam construídas apenas pelo meio de con-
sumo, que movido por um desejo a ser saciado e por um prazo curto, faz com que as 
identidades se tornem líquidas, voláteis. As identidades passam a ser comparadas a 
produtos, iguais aos bens de consumo, que quando adquiridos passam a ser descar-
táveis, dispensáveis, já satisfeitos.

“Em vista da volatilidade e instabilidade intrínsecas de toda ou quase to-

das as identidades , é a capacidade de ir às compras nos supermere-

cados das identidades , o grau de liberdade genuína ou supostamente 

genuína de selecionar a própria identidade e de mantê-la enquanto dese-

jado, que se torna o verdadeiro caminho para a realização das fantasias 

da identidade. Com essa capacidade somos livres para fazer e desfa-

zer identidades a vontade, ou assim parece. (BAUMAN, 2001P. 98 apud 

Allan Mucellini).

 Bauman afirma que a identidade como era nas comunidades antigas foi substituí-
da pela cloakroon Communities ou comunidade cabide (BAUMAN 2001, 2003 Apud Allan 
Mucellini). Diferentemente das comunidades sólidas, ainda que modernas, que estavam 
baseadas em interesses comuns e duráveis de um grupo, as comunidades cabides são 
pautadas em alguns aspectos específicos, interesses bem peculiares que se formam em 
torno de eventos e espetáculos e dificilmente tornam esses interesses individuais em 
interesses de grupo. Nesses cabides comunitários o sujeito deposita seus anseios, frus-
trações e depois tenta se livrar deles junto a outros indivíduos com os mesmos medo e 
frustrações. 
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“Identidade significa aparecer:  ser diferente e, por essa diferença, singu-

lar - e assim a procura da identidade não pode deixar de dividir e separar, 

no entanto a vulnerabilidade das identidades individuais e a precariedade 

da solitária construção da identidade levam os construtores da identidade 

a procurar cabides em que possam, em conjunto,  pendurar seus medos 

e ansiedades individulamente experimentados e depois disso realizar ri-

tos de exorcismo em companhia de outros indivíduos também assusta-

dos e ansiosos.” (BAUMAN, 2003 p. 21, apud Allan Mucellin).

 Na modernidade líquida a construção da identidade se torna um processo sem fim, 
não no sentido das constantes mudanças e “ajustes” naturais no decorrer da existências, 
mas antes mesmo de se alcançar um determinado objetivo ele já se tranforma em outro 
fazendo com que o processo identitário seja sempre um projeto incompleto. Tudo deve 
estar sempre flexível, possível de readaptação. Essa comunidade líquida deve estar de 
acordo com essa nova identidade. “Deve ser e permancer flexível, nunca ultrapassando 
o nível “até nova ordem e ‘enquanto for satisfatório”. (BAUMAN, 2203, p. 62, apud Allan 
Mucellini).

 Essas comunidadas cabides passam a ser comunidades estéticas criadas ao re-
dor do entretenimento, expondo ídolos e celebridades como modelos perfeitos, que ain-
da fantasiosos deve-se objetivar alcançar. Dificilmente cria laços duradouros entre seus 
membros. Se diferem das comunidades éticas, que giram em torno de normas, objetivos 
e destinos partilhados. (BAUMAN 2003, p.67-68 apud Allan Mucellini).

Identidade na globalização de Hall

 Em complemento a reflexão de Bauman sobre identidade, Hall fala das identida-
des culturais como “aqueles aspectos de nossa identidade que surgem de nosso “per-
tencimento a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais”. 
(Hall,  2011, p. 8 APUD Wonsoski e Domingues - 2015).  Mas Hall coloca ainda que essas 
identidades culturais outrora unificadas, estão atualmente fragmentadas pelo processo de 
globalização. Para ele, quanto mais a vida social é mediada pelo mercado global, mais 
as identidades se desvinculam de lugares, tempos, tradição e história e ocorre o que ele 
chama de “homogeneização cultural”. (Hall, 2011 apud Wonsoski e Domingues - 2015). A 
auto-identidade não corresponde mais a realidade. 

“O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 

estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas 
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de várias identidades, algumas vezes contraditórias e não resolvidas. 

Correspondentemente, as identidades, que compunham as paisagens 

sociais ‘lá fora’ e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as 

necessidades objetivas da cultura, estão entrando em colapso, como re-

sultados de mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo de 

identificação, através do qual nós projetamos em nossas identidades cul-

turais, tornou-se mais provisório, variável e problemático.” (HALL, 1998 p. 

12 apud Allan Mucellini).

 Essa circusntância se dá por meio da globalização. O desenvolvimento tecnoló-
gico nos transportes e na comunicação cada vez mais liga o local ao global e isso leva a 
uma ruptura das identidades tradicionais. Contudo há uma ‘contradição’, pois se por um 
lado essa globalização hibridiza as identidades locais por conta da gama de informações 
que provém de todo o mundo, também homogeneíza, uma vez que as identidades an-
tes encontradas em determinados locais específicos, agora passa a ser encontradas em 
qualquer local do mundo.  Certos padrões se encontram em vários lugares. Aí voltamos a 
questão citada por Bauman da identidade atrelada ao consumo, pois esses padrões que 
se homegeinizam estão ligadas ao consumo.

“Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam  pos-

sibilidades de ‘identidades partilhadas’  - como ‘consumidores’ para os 

mesmos bens , ‘clientes’ para os mesmos serviços, ‘públicos’ para as 

mesmas mensagens e imagens - entre pessoas que estão bastante dis-

tantes uma das outras no espaço e no tempo”. (Hall, 1998 - p. 64 apud 

Allan Mucellini).

E ainda:

“Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de es-

tilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da 

mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais a 

identidades se tornam desvinculadas - desalojadas - de tempos, lugares, 

histórias e tradições específicos e parecem ‘flutuar livremente’.” (HALL, 

1998 p. 75 apud Allan Mucellini).   

As influências da mídia na formação da identidade

 Jonh J. Thompson em sua obra A mídia e a modernidade trata da dialogia da co-
municação face a face:
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“As interações face a face têm também um caráter dialógico, no sen-

tido de que geralmente implica em ida e volta no fluxo de informa-

ção e comunicação; os receptores podem responder (pelo menos em 

princípio) aos produtores, e estes são também receptores de mensa-

gens que lhe são endereçadas pelos receptores  de seus comentários.  

Uma outra característica da interação face a face é que os participan-

tes normalmente empregam uma multiplicidade de deixas simbólicas 

para transmitir mensagens e interpretar as que cada um recebe do 

outro. As palavras podem vir acompanhadas de piscadelas e gestos, 

franzimento de sobrancelhas e sorrisos, mudanças na entonação e 

assim por diante. Os participantes de uma interação face a face são 

constantemente e rotineiramente instados a comparar as várias dei-

xas simbólicas e a usá-las para reduzir a ambigüidade e clarificar a 

compreensão da mensagem.” (Thompson - 1999)

 Atualmente, principalmente nas chamadas gerações nativas digitais, a comunica-
ção face a face é substituída pelas redes sociais, que de certa forma ainda possibilitam 
uma inteiração, uma resposta do receptor, contudo a quantidade e velocidade com que 
essa comunicação é estabelecida pode não propiciar reflexão ou digestão por parte do 
receptor.

 Para Thompson a mídia é um personagem dentro das casas e o indivíduo passa a 
ser o alvo influenciado por toda publicidade que essa mídia produz e determina como algo 
bom e devido ao indivíduo.

 A questão é: qual a atitude do sujeito quando recebe essa informação? Alguns 
refletem a qualidade e peso que essas representam, outros, porém, apenas escutam e 
guardam sem nenhum questionamento. O que diferencia seres humanos de outros seres 
é a consciência, o quanto de respostas se consegue para cada pergunta. 

Literatura e identidade

 Dentro do contexto discutido até aqui, o conceito de Umberto Eco se torna indis-
pensável para compor esse tribunal conciliatório identidade e literatura. Para ele é ine-
gável a condição humanizadora da literatura, ainda que artística ou ainda  propiciadora 
de mero prazer. Eco vê a literatura como um importante artíficio humanizador, que busca 
encontrar funções para a vida individual e social do indivíduo.
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 “É um bem que se consome “per gratia sui” (Eco 2003, p.10 apud Mug-

ge 2013), ou seja, ainda que consumida por sua graça, beleza, encanto 

ou admiração pela habilidade artística de quem a produz, traz consigo a 

potência tranformadora da vida de quem se joga nesse deleite. Para ele a 

obra literária carrega em si “um mundo de valores que chega de e remete 

a livros” (ECO 2003, p.12 apud Mugge).

 Assim se algum ser humano ao se deparar com essa literatura for destituído de 
algum dos valores presentes na obra  os adquirirá no contato com ela.

 Umberto Eco compara a literatura com o mundo quando diz que enquanto o mundo 
oferece apenas uma leitura, a certa e/ou a errada, a literatura  proporciona várias leituras e 
interpretações. “Propõe um discurso com muitos planos de leitura que nos colocam diante 
das ambiguidades e da linguagem e da vida”. (ECO, 2003, p. 12 apud MUGGE). Eco re-
flete a posição do leitor nos acontecimentos da obra, não importando em si o destino dos 
personagens ou até mesmo o desenrolar da história, mas a experimentação do leitor ao 
sentir os acontecimentos se darem na obra a revelia de seus desejos, aprendendo assim 
a lidar com frustrações, imperfeições, algo tão difícil principalmente entre os adolescen-
tes e jovens do século XXI,  “aceitar a frustração” e  “experimentar o calafrio do destino”. 
(ECO, 22-3, p.20 apud MUGGE). E a aceitação, não numa ideia passiva diante da vida, 
mas diante da adversidade e ao que foge ao controle da limitação humana, como por 
exemplo a finitude, inevitável para tudo que vive, e aprender a significar uma existência 
com a certeza de que ela acabará um dia é essencial  na constituição identitária de cada 
ser humano.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Após tantos estudos ao longo do tempo, a importância e função da literatura e 
a arte como um todo, está pautada na própria necessidade do ser humano, se tornar 
humano, já que sem humanidade somos meros animais tentando sobreviver. O que nos 
diferencia é justamente a humanidade e por tudo visto até aqui, fica evidente que a lite-
ratura é potencialmente capaz de possibilitar esse processo, de levar o indivíduo a uma 
reflexão de sua própria existência, sua identidade, seu papel no mundo e principalmente 
ao encontro com o outro. O complexo mundo literário deve ser um projeto da sociedade 
ensinado pela família, pela escola, praticado pelos mais diversos grupos até fazer parte do 
universo individual de cada um. A literatura clássica em especial não é clássica por acaso, 
alguma particularidade nessas histórias fazem com que elas permaneçam além de seus 
criadores. 
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 Todos os livros de alguma forma mudam a vida, mas o clássico em toda sua com-
pletude que o faz ser,  proporciona a Metanóia, a mudança do próprio pensamento de ca-
ráter, espiritual e  sobretudo na transformação identitária, que está tão atrelada, conforme 
já dito tantas vezes aqui, na inteiração com o outro. 

 É certo, portanto que as influências de tantos gênios da literatura universal possam 
auxiliar positivamente no processo de humanização e desenvolvimento da identidade. 
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RESUMO
Neste projeto utilizaremos teorias de estudo da psicanálise para analisar a obra literá-
ria O Médico e o Monstro, e assim desenvolver um projeto de estudos e reflexões de 
identidades nas literaturas diversas a ser aplicado na rede de escolas regulares.

Palavras-chave: Psicanalise, literatura e identidades

ABSTRACT
In this project we will use the theories of psychanalyses study to analyze the literary 
work The Monster and The Doctor, and with that develop a project of studies and re-
flections about identities within the diversity of literatures to be applied on the regular 
schools.

Keywords: Psychanalyses, literature and identities

1. INTRODUÇÃO

 A literatura é arte de criar e compor textos e histórias diversas através do uso de 
palavras e estruturações normativas de determinada língua. Possui principalmente um 
caráter subjetivo, que leva o leitor e o autor a novos níveis de raciocínio e interpretações, 
possibilitando assim que mundos sejam criados e por consequência refletidos na vida 
real. Com isso, as inúmeras identidades são refletidas e analisadas por cada um que mer-
gulha e viaja neste mundo de palavras e histórias. É exatamente nesse conceito que essa 
pesquisa se baseia. 
 
 Através do uso de estudos feitos por psicanalistas, relacionamos essas teses com 
as literaturas e mais especificamente com a obra que iremos apresentar, O Médico e o 
Monstro. Com essas relações pudemos identificar os tipos de identidades que as obras 
literárias possuem e também como elas refletem no cotidiano e nos aspectos e problemas 
que rodeiam a sociedade, o país e mundo em que estamos inseridos.  

 Com esse estudo e o projeto a ser implementado nas escolas regulares de ensino, 
referente a matéria de língua inglesa, temos o objetivo de trazer uma reflexão para os 
alunos, através de estudos e análises literárias com influência da psicanálise, sobre o que 
somos e o que a sociedade possui e nos tem a oferecer, analisando nosso interno e ex-
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terno de forma a criar seres mais críticos e por consequência livres e emancipados, assim 
se tornando indivíduos agentes da transformação da sociedade.
  
 Além disso, como essa ideia será executada durante o período do Halloween, te-
mos também o objetivo de mudar a concepção dos alunos de que essa comemoração só 
expressa a violência, sangue e monstros, queremos com isso utilizar essa festa como um 
eixo cultural e de desenvolvimento humano. Também desejamos incentivar a leitura para 
que essa pesquisa se expanda e se estenda pela sociedade.  

2. O CONCEITO DE IDENTIDADE E A PSICANÁLISE  
  
 Em um sentido amplo, a identidade pode ser conferida como a parte mais individu-
al do sujeito social, mas que ainda assim é totalmente dependente do ambiente em que 
se é inserido e da convivência social. De forma geral, entende-se por identidade aquilo 
que se relaciona com o conjunto de conhecimentos e ideias que uma pessoa possui sobre 
si mesma e sobre tudo aquilo que lhe traz significado. Essa compreensão é construída a 
partir de determinadas fontes de significado que são adquiridas e formadas socialmente, 
como o gênero, nacionalidade, classe social, cultura, literaturas ou religiões e que passam 
a ser usadas pelos indivíduos como uma forma de construção de uma identidade única.   
Levisky argumenta e faz uma relação entre o estudo da identidade através da psicanálise, 
trazendo a seguinte afirmação, 
 

“...A psicanálise permite compreender o desenvolvimento desta identi-

dade através do processo de identificação: influências do inconsciente 

sobre a vida consciente, investimentos afetivos, tipos de ansiedade, me-

canismos de defesa predominantes, características da estrutura do ego 

e do superego, capacidade de tolerar frustrações, sonhos, discriminação 

entre real e imaginário, mundo interior e realidade externa, manifestações 

agressivas, libidinais e respectivos controles, regressões, fixações, inibi-

ções, simbolização, dentro de leis próprias, como os princípios do prazer 

e da realidade... “ (LEVISKY, 1992)  

 Entendemos então, com essa afirmação, que a psicanálise é o órgão pesquisador 
que compreende a formação das identidades nos indivíduos, analisando as influencias 
que levaram a formação de um caráter identitário único em cada ser humano, de acordo 
com seus gostos, influências, memórias, ambientes inseridos, situação social, traumas 
entre outros, e ela atinge esses objetivos compreendendo a identidade e destrinchando 
os caminhos e processos que levaram ao ponto final da identidade dos seres sociais. 
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 Dito isso, podemos levar em conta um dos principais objetos de estudos que a 
psicanálise utiliza para estudar formação de identidades, a literatura, onde os eixos de 
estudos e análises são extremamente amplos e cheios de interpretações, principalmente 
nas literaturas infanto-juvenis.  

3. A PSICANÁLISE E A LITERATURA   
  
 O papel da psicanálise na literatura é caracterizado como um processo bem sim-
plificado em sua teoria, que é o de analisar os aspectos literários e transforma-los em uma 
análise significativa sobre a própria identidade do autor, que ao ser explicado e exposto 
pelo analisador, leva o leitor a um novo nível de interpretação das obras, analisando e 
refletindo o próprio caráter identitário na literatura, assim, ajudando a desenvolver sua pró-
pria identidade e também atribuindo novos elementos à ela, através das relações com o 
inconsciente e consciente, causando uma reflexão de sua própria identidade, assim como 
Freud afirma,
  

“...Para findar a linha de raciocínio, temos de compreender como as cria-

ções literárias afetam seus leitores. Digamos que essas causam a seus 

leitores uma quantidade imensa de prazer, possível tão somente porque 

lhes comunicam o irreal ao invés do real. Mas, por que isso acontece? 

A resposta seria pelo fato de que o prazer obtido através das criações 

literárias libertas tensões existentes nos inconscientes de seus leitores, 

fazendo-lhes, com efeito, criar seus próprios devaneios, sem sanções de 

terceiros ou sentimentos de vergonha...” (Freud, 1908/1996).  

 As interpretações literárias permitem fornecer ao leitor um mundo em que tudo é 
possível, ou seja, elas proporcionam uma fuga da realidade, expondo ao mesmo tempo 
aspectos reais pertinentes a sociedade, com uma temática muitas vezes surreal que foge 
do contexto convencional, mas que mesmo assim ainda são pertinentes no contexto real 
do mundo, criando uma reflexão sobre as várias identidades dos seres humanos e tam-
bém levando a uma reflexão dos contextos sociais em que se situa a civilização, como 
política, problemas sociais, preconceitos, entre vários outros aspectos de abordagem te-
mática que as literaturas implementam implicitamente ou explicitamente nas obras e a 
psicanalise estuda e revela os leques de problemáticas e assuntos derivados de uma 
mesma criação literária. 
 

“...Nesse sentido, podemos considerar as criações literárias como uma 

realidade convencional, libertadora, que promove fuga da penosa e aus-

tera realidade concreta. São criações imaginárias, é verdade, mas des-
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pertam emoções reais antes vistas como impróprias a um adulto. Essa 

técnica dos escritores, a de compor um mundo imaginativo, é de suma 

importância, porque, caso fossem apresentadas situações de maneira 

objetiva, ao invés de causarem prazer aos seus leitores, causariam, única 

e exclusivamente, desprazer...” (Freud, 1908/1996).   
                                                
 Portanto, podemos dizer que a análise psicanalítica sobre a literatura correspon-
de a interpretação de identidades e através disso cria o estudo e também uma reflexão 
sobre a sociedade em si, levando a construção de uma nova identidade ou ampliação 
e desenvolvimento de uma identidade já existente. Assim como Paulo Freire dizia que 
somos seres inacabados, esse processo nos leva a nos tornar seres mais críticos, mais 
completos e reflexivos sobre os tipos de identidade que habitam na civilização e também 
aos problemas e fatos que permeiam a sociedade, causando uma transformação, que é 
o papel principal de qualquer estudo.   

4. UMA ANÁLISE SOBRE A OBRA O “O MÉDICO E O MONSTRO”  
   
 A obra “O médico e o monstro" é um dos livros mais importantes do escritor  
Louis Stevenson, que tinha como título original “O estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde". 
A obra, que se passa na Londres vitoriana do século XIX, é uma mistura equilibrada entre 
o gótico, terror psicológico e ficção científica. Apesar da linguagem complexa e datada, 
a obra de Stevenson é, até os dias atuais, uma rica fonte de análise literária, filosófica e 
psicológica.  
 
 Analisando os nomes dos nossos personagens principais, já podemos encontrar 
informações interessantes, sendo que “je" de “Jekyll" significa “eu" em francês (língua que 
tinha grande influência sobre o autor, já que ele conheceu aquela que seria sua esposa 
na França) e “kyll", também do nome do doutor, significa “mato" em inglês (língua na qual 
o autor escrevia); assim sendo, o doutor tem o nome “Eu mato". Já Mr. Hyde tem o seu 
nome como o do verbo “esconder" ou “ocultar" em inglês. Ambas as definições revelam 
muito a respeito do caráter de nossos personagens. A história é narrada pelo advogado 
Sr. Utterson, que é um homem exemplar e de bom caráter. Sr. Utterson, amigo de longa 
data de Dr. Jekyll se espanta ao descobrir o testamento do doutor que deixa toda sua he-
rança à um desconhecido Mr. Hyde.  

 Sr. Utterson passa a investigar a situação e, passando a conhecer a identidade 
maquiavélica de Mr. Hyde, teme que seu amigo doutor esteja sendo ameaçado ou se 
encontre em grande perigo.  
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 O desfecho da narração revela que Dr. Jekyll criara uma droga para libertar o  outro 
lado de sua personalidade, para fugir do “eu" politicamente correto usual. Este outro lado, 
como vemos adiante, é o próprio obscuro Mr. Hyde. O problema acontece quando Dr. 
Jekyll perde o controle das transformações e torna-se dependente da droga.  
 
 A narração é vista como uma notável fonte de estudo, envolvendo a compreensão 
de teorias estruturais de personalidade, descritas por Freud; e plantando evidências de 
uma tese sobre o consciente e inconsciente humano. Apesar das vertentes complexas, a 
mensagem por trás de tudo é simples: o bem e o mal convivem dentro de cada ser huma-
no. Stevenson se utilizou desta história cheia de suspense para representar a dicotomia 
que nos constitui; pois, como vemos, Mr. Hyde não ganha vida com a droga, ele apenas 
é liberto de algum lugar do subconsciente de Dr. Jekyll, onde já existia.   

 Stevenson fez uma interessante escolha, onde um médico, que tem como profis-
são salvar vidas e ter compaixão pelo ser, se transforma em um monstro assassino, que 
destrói a vida do próprio médico. Outro fato curioso a respeito das escolhas de Stevenson 
é que ele nunca descreve exatamente como é esta deformidade horrenda de  Hyde; o que 
leva o leitor a imaginá-lo da maneira que mais o assusta ou lhe parece “vilanesco”. A tese 
que é explanada leva à conclusão de que todo homem, na verdade, não é apenas um, 
mas dois. Todo ser é dotado de duas naturezas opostas e equilibradas vivendo dentro de 
si: o médico e o monstro.  

 Dito isso, podemos relacionar os estudos de psicanálise com a análise da obra, 
onde através de uma obra literária podemos nos identificar com os personagens e auto-
res, fazendo com que possamos refletir sobre essas questões humanas e sociais, que 
no caso da obra em estudo seriam as questões da ambiguidade do caráter dos sujeitos, 
e assim proporcionar uma mudança, tanto pessoal, como também social, assim fazendo 
com que as literaturas se tornem ferramentas de auxílio no processo de transformação. 

5. CONCLUSÃO  
 
 Com base no que foi apresentado, analisamos a evidência da importância da lite-
ratura no estudo e formação de identidade e emancipação do aluno.  

 Foram trazidas ideias e discussões que explanam a dualidade do ser humano, e 
a não existência do "bem" absoluto e do "mal" absoluto. Discussão válida e necessária 
dentro da sala de aula, sendo que fará com que os estudantes analisem criticamente suas 
próprias atitudes, assim como as do outro. 
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 A obra "O médico e o monstro" faz a abertura perfeita para análise e debate da 
realidade e condição humana. Além de trazer uma visão diferenciada do suspense para o 
discente na data de comemoração proposta: o Halloween. 
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RESUMO
O presente estudo tem por objetivo esclarecer os conceitos: isolamento social, dis-
tanciamento social e quarentena e suas relações com os sintomas psicossomáticos, 
a luz dos estudos existentes, principalmente com a psicanálise. Desta forma, relacio-
naremos a quarentena com a saúde mental e consequentemente com a saúde geral, 
que chamamos de biopsicossocial dos indivíduos expostos ao distanciamento social e 
os que estão na “linha de frente”. O intuito geral também abarca esclarecer quais são 
esses sintomas psicossomáticos e de que maneira eles são representações físicas do 
inconsciente, por isso, o tema deste trabalho transita entre a medicina e a psicologia. 
Por fim, elucidar possibilidades de amenização ou formas de evitar o agravamento ou 
o aparecimento de doenças/sintomas. 

Palavras-chave: quarentena, isolamento social, psicossomatica, sintomas, inconsciente, 
impactos. 

ABSTRACT
This study aims to clarify the concepts: social isolation, social distance, quarantine, 
and their relationship with psychosomatic symptoms, in the light of existing studies, 
mainly with psychoanalysis. In this way, we will relate the quarantine with mental health 
and consequently with general health, which we call the biopsychosocial of individuals 
exposed to social distance and those who are on the “front line”. The general purpose 
also includes clarifying what these psychosomatic symptoms are and how they are 
physical representations of the unconscious, therefore, the theme of this work moves 
between medicine and psychology. Finally, elucidate possibilities for easing or ways to 
avoid aggravating or the appearance of diseases / symptoms

Keywords: quarantine, social isolation, psychosomatics, symptoms, unconscious, impacts.  

1. INTRODUÇÃO

 Em primeiro lugar, é imprescindível analisar os impactos do distanciamento social 
sobre as doenças psicossomáticas, em virtude da existência atual da pandemia pelo novo 
Corona vírus, o Covi-19. 
 
 De acordo com Rezende (1998): pandemia, palavra de origem grega, formada 
com o prefixo neutro pan e demos, povo, foi pela primeira vez empregada por Platão, 
em seu livro Das Leis. Platão usou-a no sentido genérico, referindo-se a qualquer acon-
tecimento capaz de alcançar toda a população. No mesmo sentido, tal nomenclatura foi 
também utilizada por Aristóteles. 
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 Ainda, de acordo com Rezende (1998), o conceito moderno de pandemia é o de 
uma epidemia de grandes proporções, que se espalha por vários países e continentes. No 
decorrer deste artigo, será exposto sobre os conceitos de isolamento social, quarentena, e 
as aplicações de cada local para estes termos. Usaremos o termo escolhido pelo estado 
de São Paulo para o distanciamento social (Quarentena). Além disso, serão abordados 
os conceitos sobre psicossomática e sintomas, no intuito de alcançarmos o entendimento 
sobre os impactos das relações existentes entre os sintomas psicossomáticos  e  o isola-
mento social/quarentena.

           São implicações deste estudo explicar o impacto e a correlação das doen-
ças/sintomas psicossomáticos (corpo e inconsciente) com o distanciamento social/ 
quarentena, pois as pessoas se refugiaram em casa compulsoriamente, a título 
de proteção social para que não aumentasse a disseminação do vírus; disso ad-
vém algumas situações importantes ao funcionamento saudável do organismo e 
do cérebro. O desenvolvimento deste trabalho dá-se em duas partes:  a primeira 
explicando os conceitos de cada expressão, o histórico do aparecimento do vírus 
Covid-19 e o levantamento dos vários conceitos sobre o fenômeno psicossomáti-
co. Posteriormente, pesquisaremos informações sobre o impacto e a relação que 
a quarentena trouxe e pode trazer às pessoas em geral, com relação às doenças 
psicossomáticas, bem como a alternativa de atitudes para se evitar/ amenizar es-
ses sintomas. 
 
2. COMO TUDO COMEÇOU: UM BREVE HISTÓRICO E DEFINIÇÕES 
 
 A presente situação de isolamento social não se findou, ou seja, não há um desfe-
cho. Há meses este é o assunto mais falado no Brasil e no mundo. Entretanto, se por uma 
lado constitui-se uma difícil situação, por outro, o tema está em pauta e as informações 
estão postas e sendo discutidas diariamente. 

 Faremos uma breve linha do tempo, com o intuito de nos situarmos, baseada no 
site da OPAS (Organização Pan-americana da Saúde), dessa forma, temos as seguintes 
descrições importantes:
 
 • Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decla-
rou que o surto da doença causada pelo novo corona vírus (COVID-19) constituía uma 
Emergência de Saúde Pública de importância internacional. 
 • Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como 
uma pandemia. 
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 Foram confirmados no mundo 4.618.821 casos de COVID-19 (93.324 novos em 
relação ao dia anterior) e 311.847 mortes (4.452 novas em relação ao dia anterior) até 18 
de maio de 2020. 

 A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS prestam apoio técnico 
ao Brasil e outros países, na preparação e resposta ao surto de COVID- 19, através das 
medidas de proteção e orientação. 

 De acordo com o Jornal El País, o Brasil registrou  o primeiro  caso do  novo corona 
vírus SARS-CoV-2, causador da doença covid-19, no dia 26 de fevereiro em São Paulo. 
Um homem de 61 anos, cuja identidade não foi revelada, esteve na Itália entre 9 a 21 de 
fevereiro, mais especificamente na região da Lombardia, um dos epicentros da crise na-
quele país. Desde então, a infecção se alastrou por todos os estados por meio de um tipo 
de transmissão chamada de comunitária, que não permite se saber onde, exatamente, se 
contraiu o vírus. 

 Em 17 de maio de 2020, o Ministério da Saúde apontava a existência de 241.080 
casos e 16.118 mortes. Além disso, 94.122 haviam se recuperado da doença. 

 No Brasil em 06 de fevereiro de 2020 foi promulgada a Lei Federal nº13.979 em 
que predizia em seu artigo 2º 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou 

de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais 

afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação 

do corona vírus; e 

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas 

suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou 

de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias 

suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação 

ou a propagação do corona vírus. 

 
 A Portaria nº 356 de 11 de março de 2020, dispõe sobre a regulamentação e ope-
racionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente do novo Corona vírus (COVID-19). Nela, o isolamento é definido como 
ação que “objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em investi-
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gação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão 
local”. 

 Em decorrência dessa situação, a quarentena tem como objetivo garantir a manu-
tenção dos serviços de saúde em local certo e determinado por secretarias de saúde ou 
pelo Ministério da Saúde e pode durar 40 dias, prorrogáveis, se necessário. 

 Cada estado utiliza termos específicos para se referir às medidas de distanciamen-
to social. A título de exemplo, o Estado de São Paulo, que é o estado com mais casos, 
considerado o epicentro da doença no Brasil, adota o termo quarentena, que é o termo 
que utilizaremos neste artigo. 

 O Decreto 64.881, de 22 de março, assinado pelo governador João Dória, de-
fine que “medida de quarentena no Estado de São Paulo, consiste em restrição de 
atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do Corona 
vírus”. Inicialmente o Decreto foi de 24 de março a 07 de abril de 2020, e deste então, 
houveram sucessivas prorrogações onde que a última deu-se até 31/05/2020. Por-
tanto, São Paulo já está há mais de 2 (dois) meses em medida de quarentena até a 
presente data. 

 Neste período, muitas ações do governo do estado de São Paulo foram realiza-
das, dentre as quais: um guia digital com informações de conscientização e prevenção ao 
novo Corona vírus; uma central digital de combate às fake news que também conta com 
material para livre compartilhamento por redes sociais e serviços de mensagem, como o 
whatsapp. Tal produção do guia e a criação da central virtual para combate às notícias fal-
sas foi coordenada pela Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e pelo Centro 
de Contingência do Corona vírus. A cartilha tem versões em português, inglês, espanhol, 
italiano e chinês. 

 Uma série de vídeos com informações sobre a pandemia e como a população 
pode colaborar para evitar a doença, além de entrevistas com especialistas, infográficos e 
ilustrações, está disponível no canal do Governo de São     Paulo     no    youtube     e   no 
hotsite governamental. 

 Também foi divulgada pelo governo a campanha através da veiculação de vídeos 
com a hashtag : “fique em casa”. 
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3. A PSICOSSOMÁTICA - CONCEITOS 
 
 A psicossomática está intimamente ligada à psicanálise e tem relação direta com a 
medicina. Em Vilanova (2008) A psicossomática constitui-se como um campo conceitual, 
no qual transitam médicos e psicólogos. De fato, inclui- se em sua etiologia algo da ordem 
do psíquico, mas o que a psicanálise permite discernir o conceito de que corpo e psiquis-
mo não constituem entidades disjuntas. 

 De acordo com Peres (2006): 

Faz-se necessário salientar, contudo, que a psicossomática psica-

nalítica não se reduz a esse modelo. Nas décadas de 70, 80 e 90, 

uma série de autores se empenhou em repensar o papel do psíquico 

como dimensão constitutiva do processo saúde-doença. A maioria 

deles, não obstante, enveredou por percursos teóricos distintos, em 

maior ou menor grau, daqueles preconizados por Marty. 

De uma doença de etiologia desconhecida a uma forma de sofri-

mento própria a cada sujeito, o FPS (Fênomeno Psico Somatico) 

encontra uma possibilidade de leitura dentro das coordenadas do 

método psicanalítico, que tem no encontro com o vivo, a cada caso, 

sua sustentação. Eis o princípio do método em Freud: que se sus-

tenta no singular, na escuta de um sujeito, a cada vez, a cada caso 

(PERES,2006). 

 
 De acordo com Vilanova (2008), Lacan afirma, que no FPS (Fenômeno Psicos-
somático) algo parece escrito no corpo, dando-se a entender que a dor sentida no corpo 
é uma manifestação ou consequência do problema psíquico. Miller (1989/2003 apud VI-
LANOVA, 2008) avança e indica que se verifica no FPS que um órgão, ou uma parte do 
corpo, toma nota do que sucedeu como evento traumático. 

 A psicossomática nasceu do conflito, se assim pode-se dizer ou ainda da falta de 
respostas de forma unilateral e representou uma tentativa de conciliar a psicanálise com 
a medicina, tentativa esta que insiste até hoje, assim como a temática que envolve neuro-
logistas e psicólogos.
 
 Segundo Queiroz (2008), o termo psicossomático é enganoso porque supõe 
um prolongamento do acontecimento psíquico no somático quando, na realidade, 
o acontecimento psicossomático é o modo de dar testemunho físico do dessim-
bólico, ou do não simbólico. Pode-se dizer que ao aparecer uma falha no simbó-
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lico produz-se um acontecimento de corpo que representa a incidência física do 
inconsciente, a manifestação somática do sintoma e a manifestação pulsional no 
corpo. 

 Nota-se, portanto que no conceito de psicossomática, existe uma ligação ínti-
ma da psicossomática com questões do inconsciente tão estudado na psicanálise; e 
dificilmente acessado pelas vias normais de tratamento biomédico, por isso, a neces-
sidade de aprofundar no assunto.

3.1 O Sintoma 
 
 Segundo Elael e Fortes (2016) a partir da definição de sintoma exposta por Freud 
em “Inibição, Sintoma e Angustia” (FREUD, 1926 apud ELAEL; FORTES, 2016), conclui-
-se que o sintoma é a formação substituta do desejo recalcado, a qual se produz devido à 
falha no recalcamento. 

 Ainda, o sintoma é um processo de elaboração simbólica que se utiliza das leis do 
inconsciente: condensação (metáfora) e deslocamento (metonímia), as quais agem de 
maneira a deslocarem sobre o corpo, através do sintoma, aquilo que não pode circular 
livremente na consciência, ou seja, o desejo recalcado. 

 Com essa concepção pode-se perceber que o distanciamento social pode promo-
ver esses sintomas pela angústia de não poder realizar o desejo de estar com familiares 
e amigos, frequentar lugares e eventos, a não realização de viagens,entre outros. 

 Sobre isso, cabe ressaltar que em Freud o desprazer e angustia não são sinô-
nimos. Apesar de a angustia ter alguns aspectos do desprazer, ela não possui apenas 
esta qualidade, mas também atos de descarga (sensações físicas presentes e ligadas a 
órgãos específicos do corpo, como, por exemplo, o respiratório) e as percepções desses 
atos. De acordo com Freud (1926), “Devemos estar inclinados a pensar que a angustia 
se acha baseada em um aumento de excitação que, por um lado, produz o caráter de 
desprazer e, por outro, encontra alivio através dos atos de descarga” 

 Ora, é constante na obra de Freud a ideia de que não há psiquismo sem corpo e 
que, para se compreender um, é preciso entender o outro; e isto envolve o sintoma para 
saber se é orgânico simplesmente ou se é psicossomático. 

 Para Assoun (2004, apud QUEIROZ, 2008), existem vários modos de manifes-
tação do real no corpo, pois o corporal possui três registros semânticos: o orgânico, o 
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somático e o físico. O saber médico é feito do conhecimento da complexidade das engre-
nagens dos órgãos e dos sistemas. Só que o corpo manifesta dores intempestivas sem 
causa aparente, inabordável pelo saber das engrenagens dos órgãos. Segundo Assoun 
(2004 apud QUEIROZ, 2008), o órgão joga um duplo jogo: somático/psíquico, físico/moral 
e orgânico/funcional. 

 A dor como sintoma, ou alguma outra manifestação no corpo, demonstra o desar-
ranjo simbólico que não foi possível ser trabalhado pelo psiquismo, restando-lhe, como 
alternativa o acontecimento físico do sintoma. 

 O modelo de sintoma corporal é a afecção orgânica e esta seria a “verdadeira en-
fermidade” porque é percebível pela ausculta, pela tomografia e por demais exames mé-
dicos (QUEIROZ, 2008). O sintoma é o grande aliado do tratamento, apesar de ser o que 
está incomodando, é a única expressão que pode denotar o real sofrimento do indivíduo, 
e assim poder verificar sua causa e amenização, ou até mesmo cura. 

4. A QUARENTENA E AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL 
 
 É notório que o cenário mundial é inesperado e ímpar, não havia como prever essa 
situação integralmente, ou estar totalmente preparado para tal, porém com a amplitude 
do conhecimento científico geral, é desconfortável perceber que a questão psicológica 
foi deixada em segundo plano pelos governos, pois, em sua maioria, só foi pensando 
em ações de cunho biologizante, e as questões psicológicas têm sido discutidas apenas 
por  algumas classes sociais e profissionais e organizações específicas de saúde, como 
a OPAS que tem veiculado, em seu site, alguns informativos de como cuidar da saúde 
mental em tempos de pandemia. 

 Do lançamento da campanha até o momento, o pensamento proeminente é  de 
ficar em casa para evitar a contaminação e a propagação da doença, mas não foi en-
fatizado de como seria esse estado/meio de isolamento. Justamente nesta questão, se 
aproxima o foco desta pesquisa, pois, no primeiro momento, muitos se envolveram e 
aceitaram a campanha, mas com o passar dos dias, surgiram os problemas econômicos, 
sociais, familiares e psicológicos, este último enfatizado neste artigo. 

 É preciso repensar o fazer saúde, considerar o ser humano como um ser biopsi-
cossocial. É possível perceber que a maioria das campanhas e decretos enfatizam, única 
e exclusivamente, a saúde física, desconsiderando as consequências que toda a situação 
mundial da pandemia poderia causar no âmbito da psique, que vai abranger toda a saúde. 
Assim, podemos refletir que se não houver saúde mental, pode não haver a saúde física 
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pelo estreito laço dessas relações. Além disso, as doenças psicossomáticas podem ter 
seus sintomas potencializados nesta realidade atual, se não houverem estratégias efica-
zes e efetivas. 

 Segundo especialistas, ficar confinado pode afetar não só o emocional, como tam-
bém o campo físico de uma pessoa. “O contato social interfere na liberação de neurotrans-
missores como endorfinas, dopamina, serotonina e ocitocina, responsáveis pela sensação 
de bem estar, de amor e empatia”, explica o neurocirurgião e neurocientista do Hospital das 
Clínicas de São Paulo Fernando Gomes. Ainda, o profissional complementa que não é só 
o emocional que é afetado diante do privamento social, pois pode ocorrer dores de cabeça, 
dores de estômago, dores nas costas, insônia, fadiga e até náuseas como  “sintomas” da 
quarentena. Inicialmente o poder de concentração nas próprias experiências subjetivas au-
mentam e, somado ao momento de tensão e preocupação com a saúde, com a vida e com 
a morte, é natural que respostas psicossomáticas desagradáveis aconteçam.
 
 Fatores ligados à quarentena que asseveram os problemas psicológicos e conse-
quentes situações que podem causar sintomas psicossomáticos são:  a tensão diante da 
perda do emprego, pessoas que já fazem terapia mas estão impossibilitadas da visita ao 
terapeuta, ou não se adequaram ao atendimento da consulta remota, os filhos em casa, o 
home office, entre outros. 

 Pode-se incluir,  também, o adoecimento do profissional de saúde e daqueles que 
estão na “linha de frente” ao combate da transmissão do Corona vírus, pois muitos destes 
profissionais têm sofrido carga de excesso de trabalho em condições precárias , assédio 
moral, questões salariais pendentes; tais fatores tendem a potencializar as doenças psi-
cossomáticas. Segundo Velasquez (2020) vários estudos, particularmente em uma revisão 
sobre os efeitos psicológicos da quarentena, são descritos efeitos psicológicos negativos, 
incluindo sintomas de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), confusão e raiva. 

 Ainda, de acordo com Velásquez (2020) o impacto da quarentena aumenta de 
acordo com a sua duração e muitos dos sintomas estão relacionados com o medo de se 
infectar, frustração, tédio, falta de suprimentos, informações incorretas, perdas financeiras 
e, sobretudo, com o estigma. 
 
4.1 Os Impactos da Quarentena 
 
  As decisões de aplicar a quarentena geraram muitas mudanças nas pessoas 
submetidas a esta condição. Em Velásquez (2020) vimos que durante o surto de H1N1 
em 2009, o protagonista dos comentários de conteúdo estigmatizante foi o México. 



64

É por isso que a Organização Mundial da Saúde (OMS) se refere à doença causada 
pelo SARS-CoV-2 como Covid-19, evitando associações exageradas com pessoas e 
lugares. 

 Os efeitos psicológicos da quarentena podem ser duradouros. Por isso as informa-
ções deveriam ser claras com relação aos protocolos a serem seguidos, e a população 
deveria ser resguardada das necessidades que surgissem. 

 Para evitar o estigma dos sintomas psicológicos e psicossomáticos associa-
dos a essas medidas, a informação é a chave. Toda a população precisa entender a 
situação. 

 De acordo com Velásquez (2020), a quarentena é uma experiência desagradável 
para quem a vivencia, com aspectos como separação, privação da liberdade, incerteza 
e tédio. Há relatos inclusive de tentativas de suicídio e suicídios consumados de forma 
secundária:  
 

Alguns estudos compararam os efeitos psicológicos das pessoas em 

quarentena com controles. Os sintomas mais comuns são aqueles rela-

cionados ao estresse ou trauma, particularmente do transtorno pós es-

tresse agudo. As pessoas em quarentena ainda têm mais probabilidade 

de relatar exaustão, desapego, ansiedade, deterioração do desempenho 

e resistência a trabalhar. 

Outros estudos mostram alta prevalência de sintomas de ansiedade, 

transtornos emocionais, ira e esgotamento. 

Os profissionais da saúde, particularmente os especializados que aten-

dem pacientes com Covid-19 (suspeita ou confirmada), são vulneráveis 

tanto ao alto risco de infecção quanto aos problemas de saúde mental. 

Velásquez (2020) 

 
 A quarentena em si é uma das situações que impacta diretamente a saúde e 
pode levar ao desenvolvimento dos sintomas e doenças psicossomáticos, ou indireta-
mente através da pré existência da ansiedade e depressão, estresse , auto cobrança 
excessiva, situações de violência doméstica física ou psicológica, por exemplo a con-
tecimentos vividos como um perigo para a própria existência e que impedem o indi-
víduo de encontrar solução ou de descarregar sua emoção pela ação ou expressão, 
também impactam sua saúde. 
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4.2 Relação: Quarentena , sintomas psicossomáticos e atividade física 
 
 Falar sobre sintomas psicossomáticos na quarentena vai além de falarmos sobre 
saúde mental pura e simples, mas avança para uma nova significação de saúde que con-
sidera o indivíduo pelo prisma biopsicossocial. 

 Considerando esse prisma, a campanha “fique em casa”  estimula a população a 
não sair e tudo ficará bem, mas este aspecto considera apenas a saúde física, biológi-
ca. Podemos considerar que não adianta só ficar em casa, porque sem perspectiva ou 
sem cuidados com a saúde no âmbito geral do indivíduo, pode desencadear problemas 
inexistentes, como as doenças psicossomáticas, onde os sintomas podem envolver: in-
flamações, alergias, infecções devido baixa da imunidade, dores musculares e ósseas, 
entre outros, relacionados, inclusive, à falta da prática de atividade física com benefícios 
em todas as áreas. 

 Para Rabelo, Silva e Lima (2018), as células do sistema imunológico sofrem influ-
ência dos sistemas nervoso e endócrino e o estresse age nestes sistemas ao gerar um 
aumento de secreção das substâncias conhecidas como catecolaminas (adrenalina e no-
radrenalina). As catecolaminas afetam as reações imunes de várias maneiras, inclusive, 
gerando a formação de anticorpos contra os constituintes do próprio organismo (Ballone 
et al., 2007; Mattje, & Turato, 2006; Mello Filho, & Burd, 2010; Nery,Borba, & Lotufo Neto, 
2004 apud RABELO;SILVA;LIMA, 2018). Nesse sentido, a vivência de situações estres-
soras está vinculada à modulação do sistema imunológico, podendo, portanto, estar rela-
cionadas às doenças autoimunes. 

 De acordo com Beck,Pitanga e Pitanga (2020) 
(...) o Ministério da Saúde elaborou um manual com diversas ações para 

evitar a disseminação da doença além de tomar decisões sugerindo o iso-

lamento social recomendando que as pessoas permanecessem em casa. 

Todas essas medidas fizeram com que a população brasileira passasse a 

ter dificuldades para a prática de atividade física. Por outro lado, a literatu-

ra é consistente quanto ao fornecimento de evidências sobre os diversos 

benefícios proporcionados pela atividade física à saúde principalmente 

ao sistema cardiovascular/metabólico e imunológico. Mais recentemente, 

a literatura passa a apresentar evidências de que não é apenas a prática 

regular da atividade física que tem relação com a saúde mas também a 

redução do comportamento sedentário, ou seja, o tempo que permane-

cemos sentados, deitados ou reclinados durante o dia, excetuando-se as 

horas de sono. Desta forma, parece ser muito importante a necessidade 
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da continuidade da prática de atividade física mesmo durante a pandemia 

do novo coronavírus, porém medidas devem ser observadas para que 

essa prática possa ser considerada segura. Ressalta-se que mesmo na 

cidade de Wuhan, China, epicentro inicial da doença, as pessoas foram 

recomendadas a dar continuidade a prática de atividade física mesmo 

dentro de casa. Além disso, torna-se importante que a população seja es-

clarecida sobre a necessidade da redução do comportamento sedentário 

durante o período de isolamento social. 

 Para Rosseti, Brito e Norton (2020), a atividade física regular se integra com a se-
creção de diversas substâncias, como neurotransmissores, leptina, betaendorfinas, óxido 
nítrico e outras, gerando benefícios de grande importância prática. Esses peptídeos favo-
recem o estado de bem-estar e de maior motivação, regulando a saciedade e o apetite.

 A atividade física é uma importante aliada para se evitar os sintomas psicossomáti-
cos e as situações psicopatológicas e físicas em geral, caracterizando melhoria funcional 
facilmente alcançável com a incorporação de pelo menos trinta minutos de atividade física 
aeróbica no cotidiano da pessoa. Desfechos em longo prazo, como redução na incidência 
de diabetes, osteoporose, osteoartrite, hipertensão, dislipidemia, além do efeito anti-infla-
matório do exercício, justificam a sua prática desde a tenra infância.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Neste artigo buscou-se apresentar os impactos da quarentena/ isolamento social 
com a saúde, especificamente os fenômenos psicossomáticos. 

 Ao pesquisar sobre este assunto percebemos o quanto o mesmo está relacionado 
com a medicina e psicologia, em especial, a psicanálise, e como ambas precisam cami-
nhar juntas para o diagnóstico e tratamento. 

 Foi possível verificar que a subjetividade e corpo estão diretamente relacionados 
e não os podemos dissociar. Primeiramente, o intuito do governo na quarentena era di-
minuir a contaminação pelo Covide- 19, mas não se observaram as questões que estão 
adesivadas à saúde do indivíduo que advém com o isolamento social. 

 Além das questões relacionadas às pessoas em isolamento, existe também aque-
les que não puderam cumprir a quarentena por trabalharem em serviços essenciais (mé-
dicos, enfermeiros, entre outros), e estes não estão excluídos dos problemas que emergi-
ram ou potencializaram na quarentena. Para amenizar essa carga, os hospitais deveriam 
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também ter fornecido apoio psicológico, contratando mais profissionais da área de psico-
logia, para dar um suporte, mesmo que fosse remoto (on line), não só para os profissio-
nais da saúde, mas para toda equipe que trabalha em hospital ou estabelecimentos de 
primeira necessidade que não tiveram condições de participar de home office, ou reve-
zamento do trabalho. Dessa forma, percebe-se que os dois extremos podem impactar na 
saúde mental e, por consequência, desenvolver das doenças psicossomáticas. 

 A importância deste trabalho, dá-se porque a atenção oportuna à saúde mental 
deve ser ressignificada com certa urgência. As equipes multidisciplinares de saúde mental 
(incluindo psiquiatras, enfermeiras psiquiatras, psicólogos e outros profissionais de saúde 
mental) devem levar o apoio a pacientes e profissionais da saúde, para que a saúde men-
tal seja preservada, evitando, assim, as doenças psicossomáticas para este público tam-
bém. Como consequências, as políticas públicas precisam estar disponíveis para atendi-
mento àqueles de diversos segmentos e faixas etárias que já apresentam problemas de 
saúde mental e doenças psicossomáticas diagnosticadas. 

 Percebe-se dois caminhos pelos quais as políticas públicas deveriam seguir: o 
primeiro é a prevenção, dando todo o suporte das necessidades dos indivíduos, conforme 
foi explanado no trabalho, e incentivando à pratica de exercícios físicos desde às crianças 
aos mais idosos, com campanhas e direcionamentos. Por outro lado, está o da atenção 
aos que já desenvolveram os sintomas e as doenças psicossomáticas, para que tenham 
todo apoio multidisciplinar para o diagnóstico e tratamento, e possível superação, sem 
necessitar intervenção cirúrgica ou outras intervenções invasivas e radicais. 

 Como o primeiro caminho não foi percorrido no Brasil, vê-se as questões emocio-
nais vindo com força: insegurança pelo tempo indeterminado, medo de adoecer ou de 
ser transmissor do Covid-19, medo da morte, ressignificação da morte (onde um aperto 
de mão pode ser sinônimo de morte) ansiedade, depressão, stress pós-traumático, indi-
vidualismo, solidão. Situações essas propícias ao desenvolvimento das doenças psicos-
somáticas. Entretanto, existe também uma parte da população que tem se dedicado aos 
sentimentos positivos mesmo em tempo difíceis: valorização da família, momentos de 
reflexão interior, auto- conhecimento, resiliência, novas descobertas no campo intelectual, 
entre outros. 

 É de fundamental importância que esta última influência de positividades se mul-
tiplique a ponto de influenciar o maior número de pessoas e que grande parte da huma-
nidade possa sair mais fortalecida e com bons aprendizados para dar seguimento à vida 
social.
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RESUMO
O envelhecimento da pele é um processo biológico complexo influenciado pela combi-
nação de fatores endógenos e intrínsecos (genética, metabolismo celular, hormônio, pro-
cessos metabólicos, passagem do tempo) e exógenos ou extrínsecos (stress, exposição 
crônica à luz, poluição, radiação ionizante, substâncias químicas, toxinas). Esses fatores 
levam a alterações estruturais e fisiológicas cumulativas e progressivas em cada camada 
da pele, bem como mudanças na aparência, especialmente nas áreas da pele expostas 
ao sol. Nesse sentido, tratamentos estéticos vêm ganhando espaço na sociedade, em 
decorrência do apelo estético e da qualidade de vida. Entre os tratamentos estéticos estão 
aqueles que estimulam a síntese de colágeno. O objetivo do presente estudo foi estudar 
o ácido poli-L-láctico como um biomaterial empregado no tratamento do envelhecimento 
do cutâneo, como preenchedor cutâneo. 

Palavras-chave: Ácido poli-láctico, envelhecimento cutâneo, colágeno

ABSTRACT
Skin aging is a complex biological process influenced by the combination of endogenous 
or intrinsic factors (genetics, cellular metabolism, hormone, metabolic processes, passage 
of time) and exogenous or extrinsic factors (stress, exposure pollution, ionizing radiation, 
chemicals, toxins). These factors lead to cumulative and progressive structural and phy-
siological changes in each skin layer, as well as changes in appearance, especially in the 
areas of skin exposed to the sun. In the process, there is a gradual loss of skin elasticity, 
causing sagging, which can be attenuated with the use of facial fillers. In this sense, aes-
thetic treatments have been gaining space in society, due to aesthetic appeal and quality of 
life. Among the aesthetic treatments are those that stimulate collagen synthesis. The aim 
of this study was to study poly-L-lactic acid as a biomaterial used in the treatment of skin 
aging, as a skin filler. 

Keywords: Polylactic acid, skin aging, collagen.

1. INTRODUÇÃO

 A insatisfação com a aparência física leva a transtornos emocionais no ser huma-
no, uma vez que não auto aceitação causa frustação, tristeza e isolamento social. Aliado 
a isso, com o aumento da expectativa do tempo de vida, as pessoas têm vivido por mais 
anos, o que implica em se buscar um envelhecimento com maior qualidade de vida. Nes-
se sentido, os procedimentos estéticos para tratar ou retardar o envelhecimento cutâneo 
contribuem diretamente com o bem-estar do cliente, elevando sua autoestima e auto-
confiança, o que lhe proporcionará mais saúde e qualidade de vida (PORTELA; DUTRA, 

                                                                                                       BRAGA, Evelyn Aparecida
                                                                                                       GUEDES, Maria do Carmo Santos

ÁCIDO POLI-L-LÁCTICO: BIOMATERIAL NO TRATAMENTO 
DO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO
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2019). Atualmente, existem vários produtos antienvelhecimento que contêm ingredientes 
cientificamente estudados quanto à sua eficácia, apresentando propriedades diversas que 
podem fortalecer a matriz dérmica e manter a estrutura. Nesse sentido, biomateriais têm 
sido empregados como substâncias com biocompatibilidade e segurança em tratamentos 
e aplicações médicas e cosméticas. O ácido poli-L-lático (PLLA) é atualmente uma inova-
ção da área de preenchedores biocompatíveis, que visam tratar o envelhecimento facial. 
Suas aplicações têm apresentado resultados eficazes e duradouros. O objetivo do pre-
sente trabalho é estudar o ácido poli-L- láctico como biomaterial empregado no tratamento 
do envelhecimento cutâneo.tecimento capaz de alcançar toda a população. No mesmo 
sentido, tal nomenclatura foi também utilizada por Aristóteles.

2. ENVELHECIMENTO CUTÂNEO 

 Mudanças na pele ocorrem diariamente durante toda a vida. O envelhecimento da 
pele é um processo biológico complexo influenciado pela combinação de fatores endóge-
nos ou intrínsecos (genética, metabolismo celular, hormônio, processos metabólicos, pas-
sagem do tempo) e exógenos ou extrínsecos (stress, exposição crônica à luz, poluição, 
radiação ionizante, substâncias químicas, toxinas).

 Esses fatores levam a alterações estruturais e fisiológicas cumulativas e mudan-
ças progressivas em cada camada da pele, bem como mudanças na aparência,espe-
cialmente nas áreas da pele expostas ao sol (GANCEVICIENE et al.,2012). Os primeiros 
sinais do envelhecimento cutâneo são a perda de água, menor elasticidade, manchas e o 
aparecimento de rugas.

 Atribui-se à ação dos radicais livres a grande parte das alterações que ocorrem 
no envelhecimento da pele, quando os sistemas enzimáticos de defesa não conseguem 
mais cumprir seu papel ou são insuficientes e observam-se as perdas de elementos fun-
damentais do organismo, ou processo de estresse oxidativo. 

 A maior parte dos sinais visíveis do envelhecimento é causada pelos raios UV, 
em doses excessivas ou até mesmo em doses diárias moderadas de sol que, em longo 
prazo, constituem ameaça efetiva para a saúde e a beleza da pele. As alterações incluem 
fotoenvelhecimento (que inclui alterações perceptíveis na pele, como sardas,manchas 
senis,pele áspera e coriácea,pele frouxa, queratoses actínicas) e, eventualmente,câncer 
de pele. A pele foto envelhecida prematura tipicamente apresenta espessamento da epi-
derme, descoloração manchada, rugas profundas, flacidez, embotamento e aspereza. A 
perda gradual da elasticidade da pele leva ao fenômeno da flacidez. A flacidez pode ser 
atenuada com o uso de preenchedores faciais. 
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3. FISIOLOGIA DA PELE

 A pele é o maior órgão do corpo humano, apresentando uma estrutura com duas 
camadas diferentes. A camada mais externa é a epiderme. Abaixo da epiderme está a 
derme, constituída por um tecido conjuntivo. Há ainda a hipoderme, camada mais interna 
da pele, a qual ajuda a isolar o corpo e segura os órgãos (SANTOS, 2019). 

 As rugas e a elasticidade reduzida são fenômenos típicos de envelhecimento da 
pele e o resultado da progressiva atrofia da derme. 

 A derme é composta principalmente de matriz extracelular (MEC) e fibroplastos. 
A matriz extracelular é composta por proteínas alongadas e fibrosas como o colágeno e 
elastina, embebidas em um fluido altamente hidrofílico, constituído de glicoaminoglicanos 
e proteoglicanos e diferentes tipos de enzimas metaloproteinases de matriz (metaloprotei-
nases, catepsinas, heparanase). 

 Na pele humana, colágeno tipo I é o responsável pela resistência mecânica da 
pele, compondo 80 a 90% do colágeno total, enquanto o tipo III compõe 8 a 12% e o tipo V 
compõe menos de 5%. As fibras de elastina são compostas por: Elastina e fibrilina, sendo 
fibras elásticas, fazendo com que a pele retorne à sua configuração normal depois de ser 
esticada ou deformada. 

3.1 Rede de Colágeno

 O colágeno é uma proteína fibrosa encontrada em todo o reino animal, contém 
cadeias peptídicas dos aminoácidos glicina, prolina, lisina, hidroxilisina, hidroxiprolina e 
alanina. Essas cadeias são organizadas de forma paralela a um eixo, formando as fibras 
de colágeno, que proporcionam resistência e elasticidade à estrutura presente. Sua princi-
pal função é contribuir com a integridade estrutural da matriz extracelular ou ajudar a fixar 
células na matriz. O colágeno apresenta propriedades mecânicas de sustentação, sendo 
quimicamente inerte (SILVA; PENNA, 2012).

O passo chave para a síntese endógena de colágeno é a hidroxilação dos aminoácidos 
prolina e lisina (glicosilação) (Figura 1). 
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Figura 1.  Reação de hidroxilação e síntese enzimática do colágeno.

 Ambos os aminoácidos não estão aptos a formar ligações de Hidrogênio e formar 
parte da hélice do colágeno. O ácido ascórbico hidroxila ambos os aminoácidos (junta-
mente com ferro), permitindo a união por ligações de Hidrogênio da hélice de pré-colá-
geno. A hidroxilação é, portanto, uma fase crítica na biossíntese de colágeno, uma vez 
que regula a formação da tripla hélice, da excreção do procolágeno e do cross-linking do 
tropocolágeno (BRAGA, 2015). 

 Bioquimicamente, o colágeno é uma estrutura terciária da proteína formada por 
três cadeias que se enroscam entre si (Figura 2a) , e é esta organização de tripla hélice 
que resulta na grande resistência à tensão (SILVA; PENNA, 2012). A associação das mo-
léculas de colágeno em fibrilas é estabilizada por ligações covalentes entre os resíduos 
de lisina e hidroxilisina, após a desaminação oxidativa pela lisiloxidase (PAWLINA; ROSS, 
2016).

Figura 2- (a) Representação da estrutura terciária da proteína de colágeno; 

(b) cadeia Fibras de colágeno (ANATPAT, 2019).
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 As alterações quantitativas e estruturais em fibras colágenas são as principais mo-
dificações encontradas em pele envelhecida. No envelhecimento, há um aumento dos 
níveis da enzima colagenase, causando a redução de colágeno e aumento de sua degra-
dação. Essa redução de colágeno cutâneo é de cerca 1% ao ano ao longo da vida adulta, 
iniciando-se ao redor dos 40 anos na mulher e dos 50 anos, nos homens.

 As fibrilas colágenas, assim como as fibras colágenas, resistem à tensão. As car-
gas negativas dos glicosaminoglicanos, por atraírem Na+, tornam a matriz bastante hi-
dratada, fazendo com que suporte a compressão. As glicoproteínas de adesão ligam as 
células aos componentes da matriz. As fibras de colágeno que permanecem tornam-se 
desorganizadas, mais compactas e fragmentadas. As fibras elásticas diminuem em nú-
mero e diâmetro. A quantidade de ácido hialurônico (substância que preenche os espaços 
entre as células) diminui. Essas mudanças alteram a elasticidade e a rigidez da pele e 
conteúdo de colágeno, conforme ilustrado na (Figura 3) (VOSTÁLOVÁ et al., 2019).

Figura 3 – Fotografias de tecido cutâneo evidenciando a diminuição e alisamento das 

fibras de colágeno conforme o aumento dos anos de vida (FERREIRA, 2016).

4. BIOMATERIAIS EMPREGADOS NO PREENCHIMENTO CUTÂNEO

 Os biomateriais são materiais que, ao interagir com o meio biológico, não apresen-
tam toxicidade ao organismo, sendo utilizados para substituir parcialmente ou totalmente 
sistemas biológicos com o objetivo de acrescentar, substituir ou executar uma função 
natural.

 Um biomaterial deve apresentar biocompatibilidade. Dentre os materiais biocam-
patíveis, encontram-se os bioabsorvíveis, Os materiais bioabsorvíveis são aqueles que 
após um período em contato com os tecidos são degradados, solubilizados e os produtos 
resultantes são atóxicos podendo ser eliminados por fagocitose, lixiviação ou metabolis-
mo pelo organismo. Exemplo destes é o ácido poli-L-láctico.
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 A biodegradação de um polímero requer a ruptura da sua estrutura macromolecu-
lar e pode ocorrer por alterações das ligações interatômicas covalentes nas cadeias ou 
pela alteração das interações intermoleculares (PAN, 2015). Os polímeros biodegradáveis 
e biorreabsorvíveis ao mesmo tempo, consistem em materiais que, ao serem degradados, 
conseguem ser reabsorvidos pelo organismo sem apresentar índices de toxicidade. 

4.1 Ácido poli-l-lactico no preenchimento cutâneo

 Os sinais de envelhecimento incluem não só a perda da textura cutânea e as rugas 
de expressão, mas também as perdas volumétricas secundárias à remodelação óssea 
e a redistribuição da gordura facial. Nesse sentido, o ácido poli-L-láctico (PLA)(Figura 4) 
para rejuvenescimento facial satisfaz essa visão tridimensional do envelhecimento.

Figura 4 – Estrutura  do Ácido Poliláctico (PLLA).

 O mecanismo de ação do ácido poli-L-láctico é o da indução da produção de colá-
geno no local onde é aplicado e além da promoção da restauração de volume. A terapêu-
tica com essa substância não aborda a eliminação das rugas e sulcos individualmente, 
mas devolve o volume das áreas que apresentam lipoatrofia, reabsorção óssea e flacidez. 
Por não ter a capacidade de preenchimento imediato, mas a de realizar o estimulo da ne-
ocolagênese da região, faz-se necessário realizar sessões subsequentes com intervalos 
superiores a 40 dias (BORTOLOZO, 2016).

 Outras indicações para o ácido poli-L-lactico incluem anormalidades congênitas, 
escleroderma, doença de Romberg (síndrome neurocutânea rara caracterizada pela re-
tração e degeneração progressiva dos tecidos por baixo da pele, geralmente em apenas 
um lado da face) (Figura 5) , perda de gordura facial e lipoatrofia facial associada ao HIV 
(FERREIRA DA SILVA; CARDOSO., 2013).
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Figura 5 - Menina de 17 anos com síndrome de Parry–Romberg. 

(Adaptado de SHARMA et al., 2012).

4.2 Biodegradação do Ácido Poli-L-láctico

 A biodegradação constitui-se no processo em que o polímero é decomposto em 
água e dióxido de carbono através da ação de microorganismos existentes no ambiente 
(HAMAD et al., 2015). 

 O PLA sofre degradação principalmente por hidrólise, através da cisão das liga-
ções éster, formando grupos terminais carboxila e hidroxila. No corpo humano, quando 
implantado, após o início da degradação hidrolítica do PLA, a degradação do material 
ocorre através de um processo biologicamente passivo sendo caracterizado por perda de 
massa molar e pela perda das suas propriedades mecânicas (Figura 6) (ELSAWY et al., 
2017).

Figura 6 - Degradação natural do ácido poli-L-láctico (ELSAWY et al., 2017).

 A biorreabsorção do PLA ocorre quando este gera subprodutos com as caracterís-
ticas dos metabólitos orgânicos, especificamente os ácidos do Ciclo de Krebs. Durante a 
degradação hidrolítica, o PLA é convertido em ácido láctico que por sua vez é convertido 
em ácido pirúvico e, na presença da acetil coenzima A, ocorre a liberação de CO2 que 
ocasiona a decomposição desse ácido em citrato. O citrato gerado é incorporado ao Ciclo 
de Krebs, resultando em água e gás carbônico que pode ser eliminado através da urina e 
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respiração. Em baixas quantidades, os produtos de degradação de PLA não são tóxicos, 
tornando-se uma escolha natural como biomaterial (FARAH et al., 2016).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 Os órgãos sofrem alterações conforme o tempo, alguns aspectos muitos visíveis 
na pele se tornam indesejáveis, muitas vezes por falta de cuidados corretos. Através da 
pesquisa e de tecnologias avançadas, substancias naturais, obtidas por meios sintéticos 
ou fermentativos podem ser empregadas para prevenir ou até mesmo reverter o envelhe-
cimento do cutâneo.

 Procedimentos estéticos não cirúrgicos, promovem tanto o rejuvenescimento 
como a restauração facial  através do uso de técnicas rápidas e seguras, e como são 
substâncias biocompatíveis e biodegradáveis, o risco de complicações e intercorrências 
durante ou após os procedimentos é pequeno, sendo importantes para vários tipos de pú-
blico, como os idosos e os que sofrem de patologias que atinjam a face,  pois colaboram 
para o bem estar dos indivíduos que os adotam, melhorando sua autoconfiança, sem ter 
a necessidade de recorrer frequentemente a cirurgias plásticas, que além de exigirem um 
grande tempo de cuidado e recuperação, também são mais passíveis de complicações e 
intercorrências.
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RESUMO
O artigo tem como objetivo apresentar a prática da entrevista clínica do acompanhamento 
terapêutico, mostrando sua relevância para a compreensão e o enfrentamento de alguns 
desafios da atualidade. A prática de acompanhamento terapêutico (AT) caracteriza-se por 
ser um tratamento que se faz em movimento, tendo possibilidades de aplicação em es-
paços tradicionalmente destinados, ou seja, clínicas, hospitais, consultórios, etc. O termo 
“acompanhante” faz menção a uma prática itinerante, pois o AT é um atendimento que 
passa por lugares sem se fixar.

Palavras-chave: Acompanhante terapêutico. Entrevista.

1. INTRODUÇÃO

 As doenças mentais provocam no indivíduo um sofrimento psíquico intenso, poden-
do ocasionar isolamento e grandes dificuldades para conduzir sua vida e projetos. Assim, o 
Acompanhamento Terapêutico surge como uma ferramenta que visa promover a autonomia 
e a reinserção social, bem como uma melhora na organização subjetiva do paciente. O 
acompanhamento terapêutico é desenvolvido por profissionais da área da saúde que pos-
suem formação compatível e específica, sendo denominados Acompanhantes Terapêuticos 
– AT. A ideia é que o AT possa mediar as relações do paciente em três níveis:

1. No âmbito de suas rotinas diárias, inclusive, no autocuidado e autonomia;
2. Em suas relações sociais e familiares;
3. No autoconhecimento, entendendo seus limites e possibilidades para que possa de-
senvolver o seu potencial.

 O trabalho clínico realizado se desenvolve através de encontros com o paciente, 
com o objetivo de facilitar seu processo terapêutico para que ele conduza sua vida com 
mais autonomia e resgate seu cotidiano. Os atendimentos podem acontecer em casa ou 
em vários espaços da cidade, como cinemas, lanchonetes, shoppings, teatros, escolas, 
locais de trabalho, etc. O trabalho do acompanhante terapêutico é percebido como coad-
juvante no tratamento, exercendo um papel ativo e, muitas vezes, de crucial importância 
para o sucesso deste, devido a atuar diretamente no ambiente no qual o paciente está 
inserido.

                                                                                                    DE GRANDE NETO, Álvaro
FERREIRA A. BENTO, Byanca

DEARO VIEIRA, Francielle
FERRACINI, Fernanda

ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 ENTREVISTA CLÍNICA
 
 Na psicologia, a entrevista clínica é um conjunto de técnicas de investigação de 
tempo delimitado, dirigida por um entrevistador qualificado que se utiliza de conhecimen-
tos psicológicos com o objetivo de descrever e avaliar aspectos pessoais, relacionais ou 
sistêmicos (indivíduo, casal, família, rede social) em um processo que visa fazer recomen-
dações, encaminhamentos ou propor algum tipo de intervenção, em benefício das pes-
soas entrevistadas. A aplicação possibilita alcançar os objetivos primordiais da entrevista 
que são descrever e avaliar, o que pressupõe o levantamento de informações, a partir das 
quais é possível relacionar eventos e experiências, fazer inferências, estabelecer con-
clusões e tomar decisões. O entrevistador tem a função de inserir a entrevista clínica no 
domínio de uma relação profissional com a responsabilidade pela condução do processo 
e pela aplicação de conhecimentos psicológicos, em benefício das pessoas envolvidas. O 
papel principal da pessoa entrevistada é prestar informações ao participante colaborativo. 
O sucesso da entrevista depende do seu modo de participação.

 As entrevistas podem ser divididas em estruturadas, semiestruturadas e de livre 
estruturação. As entrevistas estruturadas são de pouca utilidade clínica. A aplicação desse 
tipo de entrevista é mais frequente em pesquisas, principalmente, nas situações em que 
a habilidade clínica não é necessária ou possível. As entrevistas estruturadas privilegiam 
a objetividade – as perguntas são quase sempre fechadas ou delimitadas por opções pre-
viamente determinadas e buscam respostas específicas às questões específicas. Quan-
do respostas abertas são possíveis, geralmente, estão associadas aos esquemas classifi-
catórios operacionalizados, os quais facilitam a tradução da informação em categorias do 
tipo “objetivo”. É tradição se referir à entrevista de livre estruturação como entrevista livre 
ou não-estruturada. Temos argumentado que toda entrevista supõe, na verdade, exige 
alguma forma de estruturação. É necessário que se conheçam suas metas, o papel de 
quem a conduz e os procedimentos pelos quais será possível atingir os objetivos. Estes 
e outros elementos próprios das entrevistas lhes conferem uma estrutura, mesmo que o 
entrevistador não a reconheça explicitamente. Por esse motivo, referimo-nos a esse tipo 
de entrevista como entrevista de livre estruturação.

2.2 SURGIMENTO DO AT NO BRASIL

 O surgimento dos acompanhantes terapêuticos no Brasil aconteceu na década de 
1960. Os ideais da antipsiquiatria começam a tomar forma com o surgimento das primei-
ras comunidades terapêuticas no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Na década 
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de 1970, com a política do regime militar de privilegiar a internação asilar em detrimento 
de outros tipos de tratamento para a loucura, ocorre o declínio das comunidades tera-
pêuticas, fazendo com que os auxiliares psiquiátricos percam sua funcionalidade e área 
de trabalho, pois remunerá-los tornara-se inviável para tais instituições. Assim, os auxi-
liares psiquiátricos que trabalhavam nas instituições continuaram a ser solicitados para 
trabalhos particulares na residência dos pacientes e os acompanhamentos passaram a 
ser feitos no ambiente doméstico, proporcionando um contato direto com o cotidiano e 
o universo familiar. O acompanhante terapêutico exercia funções, tais como administrar 
medicações, ser confidente, ego-auxiliar e, até mesmo, fazer o papel de superego. Essa 
forma de intervenção, baseada nos pressupostos psicanalíticos, definiu sua área de atua-
ção, principalmente, com pacientes psicóticos, numa busca por reintegrá-los na socieda-
de e no vínculo familiar.  Mauer & amp; Resnizky (1987) sugerem as funções principais do 
acompanhante terapêutico, sendo elas: 1) conter o paciente; 2) oferecer-se como modelo 
de identificação; 3) trabalhar em um nível dramático-vivencial e não interpretativo; 4) em-
prestar o “ego”; 5) perceber, reforçar e desenvolver a capacidade criativa do paciente; 6) 
informar sobre o mundo objetivo do paciente; 7) representar o terapeuta; 8) atuar como 
agente ressocializador; e 9) servir como catalisador das relações familiares.

2.3 O ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO

 O acompanhamento terapêutico é um trabalho clínico que foca em promover a 
autonomia e a reinclusão social como melhora na organização subjetiva do paciente, 
aliviando seu sofrimento por meio do contorno dado em atividades sociais e culturais, 
assim como a inter-relação e a reinserção na realidade. O AT está inserido em uma 
equipe de trabalho multiprofissional, envolvendo psiquiatras, psicanalistas, terapeutas 
familiares, fisioterapeutas, entre outros. É um recurso que pode ser utilizado tanto em 
estados de crise aguda como em períodos crônicos de angústia e estagnação. Cada 
projeto terapêutico é elaborado de maneira singular, a partir das demandas do paciente, 
da família e dos profissionais envolvidos, e a duração e frequência dos encontros são 
definidas no plano terapêutico, variando em função de cada caso. O acompanhamento 
terapêutico (AT) é uma modalidade de intervenção em ambiente natural que visa desen-
volver ou aprimorar repertórios e habilidades de comportamentos básicos em indivíduos 
que sofrem por apresentar algum tipo de prejuízo emocional, cognitivo ou comporta-
mental relacionado a psicopatologias ou doenças orgânicas, juntamente com a atuação 
germinada nos movimentos político-ideológicos de reforma antipsiquiátrica, da psico-
terapia institucional e da luta antimanicomial. Seu local de atuação se dá no espaço 
público, fora das instituições convencionais de tratamento e podem acontecer em casa 
ou vários espaços da cidade, como cinemas, lanchonetes, shoppings, teatros, escolas, 
locais de trabalho, etc. Como o próprio nome sugere, o AT acompanha seu cliente, tanto 
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em seu ambiente familiar, quanto de trabalho e até em atividades ao ar livre, atividades 
culturais, esportivas, entre outras. O AT participa da reconstrução simbólica do sujeito 
após desencadeamento de alguma crise ou de algum momento de intensa necessidade 
que possa paralisar ou prejudicar a pessoa em suas atividades diárias. A indicação de 
uma terapia com um AT pode ser feita pelo médico, profissional da saúde que acompa-
nha o caso ou pelo psicólogo, que na entrevista inicial com o cliente avalia qual a melhor 
abordagem terapêutica para o caso. Sendo verificada a necessidade de um acompa-
nhamento terapêutico, o profissional então elabora, juntamente com o cliente, um proje-
to terapêutico, no qual serão apontadas e planejadas as questões a serem trabalhadas 
de acordo com as necessidades do cliente. A duração e frequência dos encontros são 
definidas no plano terapêutico e variam em função de cada caso. 

2.4 QUEM PODE SER AT? 

 O AT precisa de algum respaldo teórico e prático, então, geralmente, AT’s são 
alunos universitários que podem cobrar um valor mais acessível e têm mais horários 
livres quando em comparação com um psicólogo formado. Para o psicólogo em forma-
ção, o trabalho como AT é uma ótima forma de aprender mais sobre a atuação clínica 
e iniciar no mercado de trabalho. Isso porque quando o trabalho é uma intervenção 
auxiliar da atuação de um psicólogo clínico ou de uma equipe multidisciplinar, o AT é 
supervisionado por um profissional experiente. É importante lembrar que como parte do 
trabalho do psicólogo, a atuação do AT deve seguir as mesmas indicações do Código 
de Ética do Profissional de Psicologia. Posteriormente, caso tenha interesse em seguir 
a carreira de psicólogo clínico, a experiência como AT será um diferencial importante na 
prática profissional.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Observa-se que a entrevista e a colaboração da participação do entrevistado são 
fundamentais como condutoras da avaliação e da construção de uma estratégia tera-
pêutica para todos os casos de AT. Foram destacadas também as funções principais do 
acompanhante terapêutico e como devem ser aplicadas, visando promover a autono-
mia do paciente com encontros em lugares onde ele se sinta confortável. O objetivo da 
pesquisa foi explicar na totalidade o que é o Acompanhamento Terapêutico (AT) e suas 
funcionalidades, destacando sua origem e função de exercer no mercado de trabalho, 
e espera-se que as reflexões propostas nesse estudo sirvam de motivação para novos 
trabalhos na área.
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RESUMO
As aflatoxinas são consideradas um dos principais tipos de micotoxinas produzidas por 
fungos do gênero Aspergillus, especialmente A. flavus e A. parasiticus. As aflatoxinas 
aparecem em grãos e cereais. Muitos países estabeleceram os níveis máximos tole-
ráveis (MTLs) para micotoxinas, no entanto, estes regulamentos não parecem conferir 
a segurança necessária para a população, se grande quantidade de alimentos com 
alta susceptibilidade às aflatoxinas é  consumida pela população. A aflatoxina AFB1 
tem sido implicada como um potente agente cancerígeno para o fígado, causando 
carcinoma hepatocelular em seres humanos e uma variedade de espécies animais. 
Ela também foi classificada como carcinógeno humano do grupo 1 pela  Agência Inter-
nacional para pesquisa sobre câncer (IARC), com perturbações adversas no sistema 
imunológico e crescimento atrofiado em crianças. Aflatoxinas em alimentos são con-
vertidas em aflatoxina-8,9-epóxido metabólito no fígado que parece ser responsável 
por muitos dos efeitos tóxicos no organismo.  Coexposição à aflatoxinas e vírus da 
hepatite B (HBV) é comum nos países em desenvolvimento e aumenta o risco do 
câncer hepático. Indivíduos com ambas as exposições têm maior risco de desenvol-
ver câncer hepático do que aqueles expostos às aflatoxinas sozinhos. O objetivo do 
presente foi estudar os aspectos toxicológicos das aflatoxinas. 

Palavras-chave: Micotoxinas, Aflatoxinas, Câncer, Hepatite.

ABSTRACT
Aflatoxins are considered one of the main types of mycotoxins produced by fungi of the 
genus Aspergillus, especially A. flavus and A. parasiticus. Aflatoxins appear in grains 
and cereals. Many countries have established maximum tolerable levels (MTLs) for 
mycotoxins, however, these regulations do not seem to confer the necessary safety 
for the population if large amounts of foods with high susceptibility to aflatoxins is  con-
sumed by the population. Aflatoxin AFB1 has been implicated as a potent carcinogen 
to the liver, causing hepatocellular carcinoma in humans and a variety of animal spe-
cies. It has also been classified as a group 1 human carcinogen by the International 
Agency for Research on Cancer (IARC), with adverse immune system disorders and 
stunted growth in children. aflatoxin-8,9-epoxide metabolite in the liver which appears 
to be responsible for many of the toxic effects in the body.  Co-exposure to aflatoxins 
and hepatitis B virus (HBV) is common in developing countries and increases the risk 
of liver cancer. Individuals with both exposures have a higher risk of developing liver 
cancer than those exposed to aflatoxins alone. The aim of this study was to study the 
toxicological aspects of aflatoxins.

Keywords: Mycotoxins, Aflatoxins, Cancer, Hepatitis.
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1. INTRODUÇÃO

 O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de grãos, como milho, soja, casta-
nha-do-brasil, amendoim, nozes, entre outros, sendo exportados na sua grande maioria. 
Para serem aceitos em outros países, os produtos exportados devem cumprir requisitos de 
qualidade e segurança, que não ofereçam riscos à saúde. No entanto, por causas diver-
sas, o produto pode chegar às mãos do consumidor apresentando contaminação, sendo as 
micotoxinas, toxinas produzidas por fungos,  as grandes causadoras de contaminação de 
oleaginosas (OGA, 2014). 

 A instalação desses fungos nos alimentos, além de um problema econômico, re-
presenta um problema de saúde pública, devido seu alto poder toxicogênico em animais e 
humanos. Alguns aspectos fazem com que o Brasil seja um país suscetível ao crescimento 
fúngico, como a predominância do clima tropical e o uso de técnicas inadequadas no meio 
agrícola. 

 As micotoxinas de maior frequência em alimentos e rações são identificadas como 
aflatoxinas (AFLA), fumonisinas (FUMO), ocratoxina A (OTA), desoxinivalenol (DON), zea-
ralenona (ZON) e patulina (PAT). Deste grupo, a aflatoxina é a que apresenta maior poder 
tóxico, tendo como destaque os tipos B1, B2, G1 E G2 , sendo que a aflatoxina B1 (AFB1), 
além de ser a mais frequentemente encontrada em cereais, é que apresenta maior poder 
toxigênico. As manifestações clínicas provenientes da intoxicação por estas substâncias de-
pendem da quantidade de toxina presente, a duração da exposição idade e estado nutricio-
nal dos animais ou indivíduos atingidos. As aflatoxinas induzem a vários efeitos biológicos, 
tais como doenças hepáticas, alterações na taxa de crescimento, mudanças nos mecanis-
mos imunogênicos, e efeitos carcinogênicos e mutagênicos em espécies animais diferentes  
(CARVALHO et al., 2014).  

2. AFLATOXINAS

 As Aflatoxinas são as micotoxinas consideradas mais agressivas à saúde humana 
e animal, sendo produzidas principalmente por fungos Aspergillus flavus, A. parasiticus e A. 
nomius. Somente quatro foram identificadas como contaminantes naturais de produtos agrí-
colas, denominadas de aflatoxina B1 (AFB1); B2 (AFB2); G1 (AFG1); G2, (AFG2). A AFB1 
é a mais tóxica do grupo, seguida pela AFG1, AFB2 e AFG2 com toxicidade de 50%, 20% e 
10% em relação à primeira, respectivamente (ZORZETE, 2010).

 As aflatoxinas possuem baixo peso molecular, são solúveis em solventes polares e 
insolúveis em apolares, sendo termoestáveis, o que propicia a sua permanência nos alimen-
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tos após destruição do fungo por tratamentos térmicos. Apresentam instabilidade quando 
em contato com oxigênio, em pH’s com valores menores que 3 e   maiores que 10, e quando 
expostas à luz ultravioleta. 

 Quimicamente, são substâncias derivadas de difuranocumarinas, apresentando um 
núcleo cumaríneo ligado a um anel di-furanóide. O que as diferenciam é o tipo de anel di-fu-
ranóide que apresentam em sua estrutura química (Figura 1). A AFB1, AFB2, AFM1 e AFM2  
contém um anel pentanona, e somente a AFG1 e AFG2 possuem o anel 6-lactona (CARVA-
LHO et al.,2014).

 Quando expostas à  luz ultravioleta, as aflatoxinas apresentam fluorescências de 
cores diferentes (azul, para Aflatoxina B, e verde para Aflatoxina G), o que possibilita sua 
identificação (BAGGIO, 2006).

       

Figura 1. Estrutura química das principais aflatoxinas (BAGGIO, 2006).

2.1 Fungos produtores de Aflatoxinas e ocorrência em alimentos

 Os grãos estão sujeitos ao ataque fúngico no plantio, na colheita e principalmente no 
armazenamento (etapa mais propensa ao surgimento e alta incidência de aflatoxinas), sob 
condições que propiciam o crescimento fúngico, como fatores climáticos, como temperatura 
e umidade do ar (acima de 80%) e do solo, bem como atividade água (AH2O) do substato, 
e as condições físicas do grão, sem danos causados por insetos (ZORZETE, 2010). 

 As aflatoxinas B1 e B2 são produtos do fungo Aspergillus flavus que também produz 
o ácido ciclopiazônico (ACP). Esses tipos (B1 e B2) contaminam oleaginosas como milho, 
amendoim, centeio, sorgo, nozes, castanha-do-brasil, algodão, arroz, trigo, entre outros. 
As aflatoxinas M1 e M2, metabólitos hidroxilados das aflatoxinas B1 e B2, respectivamente, 
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por sua vez, são encontrados de origem animal, como leite, ovos, carne, entre outros. Em 
contrapartida o A. parasiticus é bem específico, produzindo aflatoxinas B e G, mas perma-
nece mais em culturas de amendoim, sendo muito difícil encontrá-lo em outros alimentos 
(PIEREZAN et al., 2012).

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), publicou em 22 de fevereiro de 
2011 de a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº 7 de 18 de Fevereiro de 2011, que 
dispõe sobre limites máximos tolerados (LMT) para micotoxinas em alimentos, resumidos 
na Tabela 1(ANVISA, 2019). A Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária, 
em 2018, constatou que aproximadamente 500 mil sacas de milho cultivados no Tocantins 
foram impedidas de vender para o exterior, devido à presença de aflatoxinas, tornando im-
próprio o consumo (EMBRAPA, 2018). 

2.2 Biotransformação e Metabolização 

 Os alimentos contaminados com aflatoxinas são ingeridos e estas são absorvidas 
no trato gastrointestinal. Após sua absorção, são biotransformadas no fígado pelas enzimas 
microssomais da família do sistema P-450. A AFB1 quando metabolizada é ativada na forma 
de AFB1-epóxido através da epoxidação da dupla ligação do éter vinílico e, a partir de então, 
apresenta seu poder tóxico. 

 As aflatoxinas são excretadas em fluidos biológicos (leite, urina e sangue), sendo 
detectados através da mensuração de seus biomarcadores de exposição. No caso dos 
humanos, esses biomarcadores são os resíduos de AFM1 no leite e vísceras, AFB1 em 
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vísceras [principalmente fígado e os adutos de proteínas séricas (albumina) DNA e RNA 
(NEEFF, 2016).   

 A metabolização das aflatoxinas origina metabólitos bastante tóxicos, de natureza 
eletrofílica e são capazes de reagir com nucleotídeos (precursores do DNA e RNA) e prote-
ínas, e o resultado desta ligação é a produção de adutos, que caracterizam a primeira lesão 
bioquímica. Quando o AFB1-epóxido se liga com o ácido desoxirribonucléico (DNA) hepático 
ocorre modificação na sua estrutura o que implica em alteração na sua atividade biológica. 
Os adutos se formam através da ligação do AFB1-epóxido com uma base nitrogenada do 
DNA, a guanina, ocorrendo na posição N7, ao nível do códon 249, do gene supressor de 
tumores p53 (AFB-N7-guanina). (PIEREZAN, 2013; CARÃO, 2016).

2.3 Inativação das aflatoxinas

 Pode-se intervir nos efeitos tóxicos das aflatoxina através da prevenção e/ou dimi-
nuição da contaminação do alimento, na detoxificação do alimento e no impedimento da 
absorção das substâncias tóxicas produzidas pelos fungos. (CARVALHO et al., 2014).

 Agentes oxidantes, como água oxigenada e hipoclorito de sódio, reduzem o teor 
de aflatoxinas no alimento, mas a utilização de tais soluções é impraticável, uma vez que 
ocorre, além da destruição de nutrientes, “flavor”, cor, textura e propriedades funcionais do 
alimento, a formação de resíduos tóxicos.

3. AFLATOXINAS E PATOLOGIAS

 Aflatoxicose é definida como uma patologia relacionada ao consumo de aflatoxinas 
em alimentos ou em rações. Uma aflatoxicose aguda leva à morte do indivíduo e uma afla-
toxicose crônica resulta em câncer, imunossupressão e outras doenças tardias (GODOY, 
2018). 
 A aflatoxina B1 desencadeia efeitos bioquímicos importantes, sendo a inibição da 
síntese protéica o principal deles. Isso ocorre devido à inibição do RNA-polimerase no nú-
cleo do hepatócito pela toxina, com redução na síntese de RNA-mensageiro, e consequen-
temente, diminuição na produção de proteínas, visto que a maioria das proteínas plasmáti-
cas (albuminas e globulinas) são sintetizadas nos hepatócitos (CARÃO, 2016). 

 As Aflatoxicoses diferenciam-se em toxicidade aguda e crônica. Não há muitos 
relatos de toxicidade aguda em humanos. A intoxicação aguda ocorre pela ingestão do 
alimento contaminado com concentrações elevadas de aflatoxinas, como exemplificado 
pelo caso do surto de aflatoxicose aguda humana ocorrida no Quênia (2004) , com 317 
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casos e 125  óbitos, por contaminação do milho destinado ao consumo humano (em 
níveis de 20 a 8.000 g/Kg). Efeitos deletérios ocorrem por absorção oral (principal-
mente), por inalação ou absorção pela pele, afetando os órgão fígado (principalmente) 
e rins,  e os sistemas nervoso, endócrino e imunológico (CAST, 2003). 

 Os efeitos da intoxicação humana aguda são vômitos, dor abdominal, edema 
pulmonar ou cerebral, necrose e esteatose, além de anorexia, depressão, icterícia, diar-
réia e fotossensibilidade. A intoxicação crônica ocorre mais comumente e os efeitos 
tóxicos são dependentes da idade, dose, estado nutricional e tempo de exposição, com 
os principais efeitos registrados sendo: indução de câncer, lesão renal, depressão do 
sistema imune, propriedades alergênicas, teratogênicas, carcinogênicas e mutagênicas 
(AFSAH-HEJR et al., 2013).

3.1 Aflatoxinas e Câncer  

 O fígado é o órgão alvo para as aflatoxinas. Além de induzir o câncer no fígado, 
as AFs podem ocasionar outros efeitos como cirrose hepática, diminuição da resistência 
imunológica propiciando surtos de hepatites virais tipo B, estando também associada à 
Síndrome de Reye, febre, convulsões, vômito, coma, entre outras (BAGGIO, 2006).

 A aflatoxina B1 (AFB1) está intimamente associada ao desenvolvimento de car-
cinoma hepatocelular humano, sendo a toxina fúngica com maior potencial tóxico e 
carcinogênico, classificada em 1993 pela International Agency for Research on Cancer 
(IARC) como carcinogênica para humanos, ou seja, genotóxico da classe I 

3.2 Hepatite B

 O risco de câncer de fígado em indivíduos expostos à aflatoxina e a infecção pelo 
vírus da hepatite crônica B é até 30 vezes maior do que o risco em indivíduos expostos a 
aflatoxina isoladamente. Esses dois fatores de risco de câncer hepático, aflatoxina e vírus 
da hepatite B, são predominantes nos países pobres em todo o mundo. Dentro destas na-
ções, muitas vezes há uma diferença significativa de prevalência de exposição urbano-rural 
da aflatoxina e hepatite B vírus, com ambos esses fatores de risco geralmente afetando as 
populações rurais mais fortemente. Aflatoxina também parece ter um efeito sinérgico sobre 
câncer de fígado induzido pelo vírus da hepatite C, embora a relação quantitativa não seja 
bem estabelecida como para aflatoxina e vírus da hepatite B na indução de câncer hepáti-
co. Estudos também têm demonstrado que as características genéticas do vírus e a idade 
e sexo da pessoa infectada podem desempenhar um papel no aumento do risco de câncer 
hepático induzido por aflatoxina (MAGNUSSEN; PARSI, 2013).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A alimentação é o que nutre o ser humano e lhe traz a sobrevivência. Desse 
modo, preservar o alimento é, em última instância, preservar a saúde e a vida.
 
 A contaminação por aflatoxinas em alimentos básicos da mesa dos seres huma-
nos, principalmente crianças e indivíduos com infecção hepatite viral, representa grande 
risco à saúde, seja por seus efeitos de toxicidade aguda ou crônicos. Prevenção nas 
condições agrícolas de armazenamento, legislação mais severa e técnicas de análise 
que quantifiquem os biomarcadores de exposição de modo amplo e confiável devem 
ser as metas para diminuir ou debelar o risco da contaminação. 

 Também, uma compreensão dos mecanismos responsáveis pelo elevado risco 
de transformação maligna em pacientes cronicamente infectados com vírus da hepatite 
B e persistentemente exposto a AFB1 está longe de ser completa, e há claramente uma 
necessidade de novas pesquisas a realizar na patogênese da interação do dois hepato-
carcinógenos.
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RESUMO
Este artigo propõe refletir sobre a maneira imediatista de ascensão que envolvem 
alguns profissionais da área de gestão e sua imbricação com os questionamentos 
surgidos a partir da denominada geração Y. Busca estudar a razão que os leva a 
possuir essa pressa de crescimento profissional e visa ressaltar a importância do co-
nhecimento adquirido no curso de graduação para a carreira dessas pessoas. Para 
tanto, esta discussão se inicia com o entendimento do conceito de gestão e algumas 
habilidades estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
graduação dessa área, seguida de uma breve análise sobre o perfil do gestor, com 
o intuito de comparar o perfil do profissional que existia até a década de 80, com o 
perfil do profissional que hoje atua nas empresas (geração Y).Utiliza-se como mate-
rial de análise e estudo, resoluções do Ministério da Educação (MEC), relatórios de 
pesquisas da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), e 
artigos publicados por profissionais da área em sites diversos. 

Palavras-chave: geração Y, ensino superior, ascensão profissional.

ABSTRACT
The aim of this paper was investigated the questions that appear due to ascension 
obtained by some professionals of management area from emergence Y generation. It 
was investigated the motivations which leads them to possess this hurry improvement 
in professional life. Besides that, the importance of knowledge obtained at College in 
its professional career were emphasized on. Therefore, this reflection adopt the con-
cept of management and some skills established in the National Curriculum Guidelines 
to undergraduate courses in this area. A comparative analysis among manager profile 
before and after (Y generation) 80's it was performed. Finally, resolutions of the Mi-
nistry of Education (MEC), research reports of Brazilian Association of Maintainers of 
Higher Education (ABMES), and articles published by professionals on various sites it 
was used as evidence to support our work.

Keywords: Generation Y, graduate, career advancement.
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1. INTRODUÇÃO

 A profissão de gestão administrativa é algo complexo e ao mesmo tempo admirá-
vel, quando bem executada. De uma maneira simples, trata-se de solucionar problemas 
e atender aos desejos e necessidades das pessoas. Desta forma, é fundamental que o 
gestor possua pensamento crítico sobre as coisas, além da habilidade de enxergar o todo. 

 Mas, atualmente, enfrentamos o problema de escassez desse perfil de profissional. 
Alguns profissionais que temos na gestão administrativa de algumas empresas atualmente, 
são da chamada de geração Y, nascidos a partir da década de 80 até meados dos anos 90 
(MAGALHÃES, 2009), algumas pessoas que podem ter conquistado seus cargos sem pos-
suírem muita experiência profissional prática na área, com um conhecimento mais teórico do 
que prático, deixando, talvez, de apresentar habilidades importantes que o cargo de gestão 
exige (MAGALHÃES, 2009), como por exemplo, o controle e acompanhamento dos projetos 
desenvolvidos por sua equipe. O fato dessa geração ter crescido em uma sociedade cada 
vez mais tecnológica, obtendo acesso à informação com facilidade e rapidez, faz com que 
não apresentem a preocupação em apreender o que aprendem, e isso resulta em um es-
quecimento de informações quase tão veloz quanto ao ganho (ARAUJO s/d), que os tornam 
acomodados com as facilidades que a internet oferece, por meio de sites de pesquisas e suas 
matérias e vídeos que ensinam praticamente tudo, sem antes questionar e analisar se esse 
de fato é o melhor caminho, transformando o curso de graduação em apenas mais uma etapa 
a ser cumprida para a obtenção de um salário melhor (SANTOS, 2009). 

 Propormos então, neste artigo, uma reflexão sobre a razão que leva esses profis-
sionais a agirem desta forma. Para isso, faremos uma breve abordagem, por meio de pes-
quisa bibliográfica, sobre o que é ser um gestor, seguida de uma rápida contextualização 
dos perfis profissionais das épocas mencionadas, identificando o que gerou a demanda 
pelos cursos superiores em gestão, e como a graduação pode contribuir de maneira sig-
nificativa para a carreira desses profissionais. 

2. ENTENDENDO O CONCEITO DE GESTÃO

 A palavra “gestão” tem origem no latim gestio que significa administração; ação de 
gerir, de governar ou dirigir (Dicionário Online de Português).

 Dentro de todas as organizações, existem gestores/gerentes em diversas áreas, 
em que cada gestor se torna responsável por sua equipe, e no conjunto oferecem ao 
presidente/proprietário uma visão do todo e independente da área de atuação, algumas 
características são fundamentais e comuns a qualquer gestor:
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• Planejamento: é a preparação para o trabalho a ser executado. Es-
tabelecimento de estratégias para atingir o objetivo, a fim de antecipar 
possíveis dúvidas ou problemas;
• Organização: é a união dos recursos (materiais e profissionais) e o 
estabelecimento de atividades, para colocar em prática o que foi planeja-
do;
• Direção: é o relacionamento interpessoal entre gestor e equipe, em 
que o primeiro orienta e direciona o segundo, para a realização de tudo 
aquilo que foi planejado;
• Controle: é a avaliação do que já foi executado, verificando se os 
objetivos foram atendidos, se há a necessidade de alguma correção, e 
anotação de possíveis falhas para serem ferramentas de ações preven-
tivas futuramente.
(MARQUES, 2018) e (VALADARES, 2013).

 Essas habilidades, que também estão presentes no Catálogo Nacional de Cur-
sos Superiores de Tecnologia (MEC, 2016), precisam estar em harmonia, funcionar como 
uma engrenagem, em conjunto, para movimentar o todo. 

 A Resolução CNE/CES no. 3 de 2002 do Ministério da Educação que Institui as Di-
retrizes Curriculares Nacionais para os cursos superiores de tecnologia traz em seu artigo 
2º, inciso I, o seguinte texto: “I - incentivar o desenvolvimento da capacidade empreende-
dora e da compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos;” 
Com o intuito de compreender algumas causas e efeitos que o avanço tecnológico vêm 
proporcionando, apresentaremos a seguir uma breve pesquisa histórica sobre as mudan-
ças sociais que refletem o contexto desse estudo.

3. REFLETINDO SOBRE OS PERFIS PROFISSIONAIS  

 Até a década de 80, as pessoas trabalhavam muito para proporcionar uma 
vida melhor à sua família, com mais qualidade e conforto, além de enxergarem o 
trabalho e o vínculo empregatício como parte de sua identidade pessoal (MAGA-
LHÃES, 2009). Entendiam que a ética e o comprometimento eram duas qualidades 
necessárias para o crescimento na carreira, e que este viria com o tempo e com a 
experiência (MAGALHÃES, 2009).

 No entanto, no cenário atual, segundo Magalhães (2009), observam-se situações 
contrárias. As pessoas trabalham para obter sucesso e dinheiro, buscam subir de cargo 
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apressadamente e apresentam dificuldades em lidar com a complexidade, formalidade e 
políticas internas existentes em qualquer organização. Nesse contexto, segundo discus-
sões e apontamentos, pesquisa e análises da ABMES (2017), a graduação passou a ser 
vista como o ensino médio, apenas mais uma etapa a ser cumprida para se ter um salário 
maior. O curso não é mais escolhido pela afinidade, pela paixão, mas sim pela categoria 
que está pagando melhor ou possui maior empregabilidade.

 Com essa desvalorização das coisas houve reflexo na desvalorização das pesso-
as, no sentido de terem perdido seus valores, sua ética, seu envolvimento. Tudo passou 
a ser descartável, inclusive a responsabilidade profissional e o amor pela profissão, se 
uma pessoa não está satisfeita com o trabalho, pode fazer outra coisa, qualquer coisa, 
desde que o salário seja melhor (SANTOS, 2010). Atualmente as pessoas querem ser 
bem-sucedidas, mas se esquecem que existe um processo de transição entre a vontade 
e o sucesso, que se chama esforço. E nessa transição é necessário fazer coisas que 
nem sempre gostamos (CORTELLA, 2016. p 37). No recorte deste trabalho, buscaremos 
entender como o ensino superior, com base no perfil do egresso, pode ou não contribuir 
para melhoria desse cenário.

4. ANALISANDO O ENSINO SUPERIOR

 No passado, havia poucas Instituições de Ensino para nível superior, sendo que a 
maioria delas eram mantidas pelo governo Federal (ABMES, 2017), e até o ano de 1979 
os cursos tecnólogos eram ofertados apenas por elas, a partir dos anos 80 o Ministério da 
Educação mudou essa política e muitos desses cursos foram extintos no setor público. À 
medida que alguns empreendedores enxergaram nesse mercado educacional a possibili-
dade de aumentar os lucros, investiram consideravelmente na oferta desses cursos, não 
só com o intuito de atender ao postulado no PNE (2014-2024), como também visando 
nesse crescimento a possibilidade de transformação em universidade (MEC, 2001;2017). 
Esforçaram-se para atingir e levar a informação à juventude de que a graduação abriria as 
portas de empregos bem-sucedidos, e isso era uma verdade, no entanto, a ganancia por 
parte de algumas instituições, e o descaso por parte de alguns alunos, fez com que surgis-
se entre esses dois grupos um relacionamento de empresa x consumidor ao invés de en-
sino x aprendizagem, no qual o aluno no papel de consumidor paga para ter um diploma 
(produto) e o professor exerce a função de torná-lo mais atraente, ao invés de atuar como 
mediador do conhecimento (PIMENTA e ANASTASIOU, 2002. p 235). Relação essa que 
pode acarretar frustrações e desmotivações para alguns membros de ambos os lados.

 Diante desse contexto, pode-se observar que houve perda de valores e de prestí-
gio entre os atores desse processo, em que o professor entra em sala de aula, em muitos 
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casos com número excedente de alunos, para “bater o ponto”, sabendo que poderia con-
tribuir muito com o seu conhecimento e experiência, mas que para isso seria necessário 
acompanhar constantemente a evolução de cada aluno (DEMO, 2012), o que não seria 
possível nessas condições. E o aluno, por sua vez, fica aliviado ao perceber que não 
precisará se dedicar e investir tempo estudando, sem perceber que futuramente, quando 
estiver sozinho atuando em sua profissão, precisará desse conhecimento que abriu mão 
de construir. 

No entanto, no caso de um jovem que decida ser gestor administrativo de empresas, é na 
graduação que ele precisará descobrir e entender que:

• São as pessoas que fazem a empresa. Todos os recursos físicos e 
financeiros precisam ser acionados por uma pessoa para proporcionar 
resultados. (CHIAVENATO, 2004. p 157). Além de que a harmonia e a 
união dessas pessoas são vitais para a empresa (FAYOL, 1990. p 62);
• A divisão do trabalho tem o objetivo de produzir mais e melhor, com 
o mesmo esforço empregado (FAYOL, 1990. p 44);
•  A disciplina é extremamente necessária para o alcance dos resulta-
dos, e nenhuma empresa prospera sem ela (FAYOL, 1990. p 46);
• Toda empresa precisa contar com pessoas comprometidas com a 
melhoria dos resultados, e cabe ao gestor descobrir, explicar e direcionar, 
para essa obtenção. Oferecendo condições práticas para que sua equipe 
possa melhorar continuamente (CHIAVENATO, 2004. p 253);
• E principalmente que a administração não é uma exclusividade do 
gestor ou diretor, mas sim uma função que se reparte com todos, entre a 
cabeça e os membros da empresa (FAYOL, 1990. p 26). 

 Para que isso se efetive, é necessário que os gestores tornem-se efetivamente 
competentes e conhecedores do seu trabalho. Competência e conhecimento são duas 
habilidades muito diferentes. Ser competente é possuir as informações necessárias para 
fazer alguma coisa em determinada situação, ao passo que conhecer está ligado à totali-
dade, à uma visão geral e ao mesmo tempo profunda, além da situação em si. (PIMENTA 
e ANASTASIOU, 2002. p 134). Atualmente encontramos gestores competentes, mas não 
conhecedores. Essa geração, totalmente conectada ao mundo virtual, com as mídias e 
sites à disposição para responder qualquer questionamento a qualquer hora, deixou-os 
acomodados. Por qual razão é necessário estudar, conhecer, aprender, sendo que no 
momento da dúvida a resposta pode ser encontrada em questão de segundos por meio 
de um celular conectado à internet? É claro que toda essa tecnologia veio para nos ajudar, 
mas precisamos entender que ela é uma ferramenta de complemento ao conhecimento, 
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e não uma substituição. Principalmente porque qualquer pessoa é propagadora de infor-
mação, qualquer criança ou adolescente com um mínimo de conhecimento pode criar um 
blog. A internet aceita tudo e há que se ter cuidado com o que se pesquisa, visto a veraci-
dade da informação. Só podemos ter certeza de que essas informações disponíveis a um 
clique são verdadeiras, por meio do conhecimento adquirido durante o período de estudo 
na graduação, da dúvida a respeito de algum detalhe novo ou que talvez não esteja bem 
inserido no contexto e da pesquisa para esclarecer essas dúvidas, além da atualização 
constante do conhecimento adquirido na graduação. E isso só obtemos com muita infor-
mação de qualidade, com ética e envolvimento com a nossa própria educação. 

 Para exemplo, desse tipo de situação, vamos lembrar o ocorrido no final do ano de 
2017, a respeito do cadastro da biometria para o Título Eleitoral: circulou na internet por 
vários dias, uma mensagem informando que os eleitores teriam até o mês de dezembro 
de 2017 para cadastrar a biometria e, caso não obedecessem ao prazo, estariam sujeitos 
à multa de R$150,00 e ao cancelamento do CPF. Muitas pessoas acreditaram, algumas 
pela simplicidade da formação que possuem, mas a maioria das pessoas que tinha con-
dições de verificar a informação, não o fez. Satisfizeram-se com a notícia que receberam, 
e agendaram com urgência o cadastramento da biometria, pois não queriam o infortúnio 
das punições mencionadas, ao passo que, uma simples consulta ao site do Tribunal Su-
perior Eleitoral resolveria toda essa confusão e acabaria com o falso boato (TSE, 2017).
 
 Esse exemplo simples evidencia-nos o dito, precisamos de pessoas e profissio-
nais mais críticos, mais pensadores, mais interessados em analisar, pesquisar, propor 
situações que de fato resolvam, ao invés de encontrar medidas paliativas que apenas 
abrandam e mascaram o problema. Essa tarefa pode ser facultada na graduação por 
professores competentes e engajados, e caberá aos professores conduzir esses futuros 
gestores, através da história e experiência que o aluno já possui, de sua própria natureza, 
evoluindo com o tempo, do mais simples para o mais complexo. Todo fruto amadurece, 
desde que tenha as condições necessárias (PIMENTA e ANASTASIOU, 2002. p 43).

 Nas aulas, além de ensinar o conteúdo e para que ele serve; em que ele será 
utilizado; interligando com outras disciplinas semelhantes, para que se pareça o máximo 
possível com a realidade que o aluno encontrará no exercício da profissão, é de suma 
importância ensiná-lo a pensar (DEMO, 2012). Pode ser por meio de trabalhos práticos, 
como por exemplo, simulações, debates provenientes da sala de aula invertida, visitas 
técnicas, seminários (mas aqui é importante que o professor deixe claro ao aluno que a in-
tenção dessa ferramenta é que ele, aluno, seja o protagonista de seu próprio aprendizado, 
de modo que tenha o domínio do conteúdo, pois existem muitos alunos que pensam que a 
função dessas estratégias de ensino é “matar aula”, que o professor não quer ter trabalho 
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de preparar o conteúdo e delega essa função ao aluno através da atividade proposta). Por 
se tratar de uma geração que cresceu em meio tecnológico, utilizar ferramentas e recur-
sos da Educação 4.0 pode deixar os temas mais atrativos e desenvolver o interesse da 
pesquisa nos alunos por meio da vivência e experimentação do conteúdo com recursos 
digitais (DEMO, 2012).  E é justamente nesse processo compartilhado, no qual professor 
e aluno terão responsabilidades na construção do conhecimento e resultados mutuamen-
te dependentes, envolvendo o ensino construído por intermédio dos diálogos das aulas, 
que temos o que alguns especialistas estão chamando de ensinagem, em que o ensino 
e as metodologias ativas resultam de fato em aprendizagem (PIMENTA e ANASTASIOU, 
2002. p 214).

 É preciso fazer com que os atores do processo ensino/aprendizagem sintam-se 
novamente responsáveis por si, por suas ações, por seu conhecimento, por seu papel 
na sociedade, e, futuramente, por seu profissionalismo. Algumas pesquisas e estudos 
mostram que os professores são essenciais no processo de mudança da sociedade (SE-
VERINO e PIMENTA, 2004. p 11).

 Ao final da graduação, é preciso fazer com que esses futuros gestores entendam 
que cada vitória, cada conquista, é apenas um patamar para continuar seguindo (CHIA-
VENATO, 2004. p 250), que não devemos dar por encerrada a busca pelo conhecimento, 
e sim, que devemos estar em constante movimento e aprendizado, a fim de sermos sem-
pre melhor do que éramos antes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conhecimento sempre foi a chave de tudo, de todo progresso na história da huma-
nidade. É um processo cíclico, que quando nos deparamos com um problema ou uma ne-
cessidade: paramos, observamos, analisamos por todos os ângulos, estudamos a melhor 
alternativa e a aplicamos. Se der certo, constituiu-se um novo aprendizado de sucesso. 
Se não der certo, resulta no conhecimento de um caminho que não devemos seguir, e 
começamos a estudar outra alternativa.

 Esse processo não é diferente na gestão de empresas (ou em qualquer outra pro-
fissão), é necessário exercício para adquirir experiência e envolvimento para alcançar o 
sucesso. Se renegarmos o aprendizado que podemos ter na graduação, corremos o risco 
de seremos pessoas incompletas e profissionais medíocres. Com o estudo, as práticas e 
a pesquisa que efetivamente se aprende o que é primordial durante a graduação, a busca 
pelo conhecimento, conversas, análises, tentativas, erros e acertos, o esforço contínuo, 
levarão a um aprendizado mediado, compartilhado em formação contínua do educando 



99

com o outro, que, ao final se efetivará na formação de um profissional gestor capaz de 
ouvir, aprender e, também, contribuir para a formação de sua equipe. Esses fatores fa-
rão do gestor um profissional competente em suas ações, capaz de lidar com equipe, de 
gerenciar conflitos, problemas e, claro, soluções e melhorias. Assim, essa formação agre-
gará valores profissionais, humanísticos, éticos que comporão com eficiência e eficácia o 
perfil do gestor necessário para atuar no mundo da geração industrial 4.0. Além, claro de 
agregarem valores pessoais, facultando significados psicologicamente positivos que pro-
duzirão sensação de sucesso, de vitória, que fará com que esse gestor valorize a vida, as 
relações pessoais e interpessoais e, principalmente, o outro com quem terá de trabalhar, 
tanto colegas quanto clientes. Desse modo, a formação do profissional gestor pode facul-
tar a construção de pessoas seguras do que fazem, capazes perceberem as coisas de 
uma maneira mais clara e completa, tornando, consequentemente, essa profissão mais 
prazerosa e as pessoas com quem os gestores se inter-relacionam mais satisfeitas. 
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RESUMO
Este artigo aborda os principais obstáculos encontrados na inclusão das Pessoas com 
Deficiência (PcD) no meio escolar, aprofundando-se no conceito do termo inclusão e 
medidas a serem adotadas para promover a inserção plena desses alunos na realida-
de escolar. Com foco nos Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), a pesquisa 
objetiva trabalhar com a inserção plena desses alunos na escola, incluindo suas espe-
cificidades e tipos de atividades adequadas para cada deficiência. 

Palavras-chave: Inclusão escolar. Pessoas com deficiência. Transtornos globais do 
desenvolvimento

ABSTRACT
This article discusses the main obstacles encountered in the inclusion of Persons with 
Disabilities (PwD) in schools, deepening the concept of the term inclusion and measu-
res to be adopted to promote the full inclusion of these students in the school reality. 
With a focus on Global Developmental Disorders (GDD), the research aims to work 
with the full inclusion of these students in school, including their specific characteristics 
and types of activities appropriate for each disability. 

Keywords: School inclusion. Disabled people. Global developmental disorders.

1. INTRODUÇÃO

 O presente projeto tem como principal objetivo apresentar as barreiras da inclusão 
no meio escolar e na sociedade como um todo. Atualmente, é muito comum falar-se so-
bre inclusão social de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
ou altas habilidades e superdotação, porém pouco realmente compreende-se a respeito 
do assunto. No decorrer das décadas, pessoas consideradas diferentes da maioria eram 
excluídas e ridicularizadas. Porém, desde o final do século passado começou-se a pensar 
no que futuramente viria a ser a inclusão. 

 Com o surgimento do conceito de inclusão, surgiu a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (nº 13.146/15) que ampara pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento ou altas habilidades e superdotação, garantindo-lhes uma 
ampla gama de direitos, dentre eles, o de estudar em escolas de ensino regular. A propos-
ta da inclusão nas redes de ensino foi extremamente significativa, apresentando grande 
avanço nas relações socais, porém, muita coisa ainda precisa ser modificada para garan-
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tir de fato a inclusão, a começar pela conscientização de pais e alunos e do maior preparo 
dos docentes, que sentem-se incapazes de ensinar uma criança deficiente. 

 Acredita-se que o primeiro passo seja o conhecimento, tomando-o como base 
para todos os avanços e melhorias necessárias. Conhecer as particularidades, pre-
ferências e limitações do outro, buscando formas alternadas de abordar determina-
do tema com o aluno deficiente. Todas as pessoas são capazes de serem inseridas 
na sociedade e desempenharem funções comuns, por mais que limitadas, até mes-
mo nos graus severos de uma determinada deficiência, basta apenas acreditar e 
empenhar-se. 

2. PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

 O conceito de Pessoa com Deficiência passou por mudanças ao longo dos 
anos, não só no que diz respeito ao termo em si, mas principalmente acerca de seu 
significado. Terminologias como excepcionais, deficientes, portadores de necessida-
des especiais e portadores de deficiência não são mais usadas devido a seu sentido 
negativo. 

 De acordo com Delbone (2008), no século XV as crianças que nasciam com al-
guma deformidade, eram abandonadas em esgotos ou deixadas em igrejas. Esse ce-
nário que só mudou no século XX, quando começaram a ser considerados cidadãos 
como todas as outras pessoas, passíveis de direitos e deveres, passando a participar 
ativamente da sociedade. Com isso houve a necessidade de criar formas de inserir as 
pessoas com deficiência na sociedade. Conforme Delou (2008), a pioneira no que diz 
respeito à Educação Especial foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) de 1996, apresentando um capítulo a respeito do assunto e foi no Conselho 
Nacional de Educação (CNE) de 2004 que foram instituídas as Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica. Nelas, são considerados alunos com 
necessidades educacionais aqueles que possuem dificuldades ou limitações que difi-
cultem o processo de aprendizagem e o acompanhamento de atividades escolares ou 
também em casos de altas habilidades.
 
 Segundo Oliveira (2008), ao enxergarmos a deficiência como algo negativo, 
é inevitável sentir pena de uma pessoa com deficiência. Mas, podemos considerar 
a deficiência como uma característica como outra qualquer e analisar o que pode 
ser feito no ambiente para melhor acolhê-la e garantir-lhe os mesmos direitos das 
demais pessoas. 
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2.1 Conceitos 

 De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, são consideradas pessoas 
com deficiência todas que apresentam algum tipo de impedimento a longo prazo, seja ele 
de natureza física, intelectual, sensorial ou mental. Dentro desse quadro, entram pessoas 
com deficiência física, auditiva, visual, mental ou deficiências múltiplas.
 
 Segundo o Conselho Nacional da Educação (2009), são consideradas pessoas 
com transtornos globais do desenvolvimento aqueles que possuem alterações no desen-
volvimento neuropsicomotor, o que compromete suas relações sociais. Incluem-se nessa 
definição pessoas com autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno de-
sintegrativo da infância (psicoses).
 
 E pessoas com altas habilidades ou superdotação conforme define o Ministério da 
Educação (2008), são aqueles que apresentam um potencial muito elevado em compara-
ção com as outras pessoas, tendo envolvimento com as áreas do conhecimento humano: 
intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

2.2 Transtornos Globais do Desenvolvimento 

 Como enfoque da pesquisa, abordaremos as singularidades de cada Transtorno 
Global do Desenvolvimento (TGD). Conforme citado anteriormente, ao falarmos de TGD 
referimo-nos a pessoas que possuem alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 
entrando nessa classe o autismo, a síndrome de Asperger, a síndrome de Rett, e o trans-
torno desintegrativo da infância (psicoses).
 
 Segundo Nadal (2011), os TGD são distúrbios nas interações sociais, e podem ser 
notados nos primeiros cinco anos de vida. Suas principais características são dificuldade 
de iniciar e manter uma conversa, aversão ao contato físico, variações na atenção e coor-
denação motora, além de evitarem contato visual.
 
 O mais conhecido deles é o autismo, que trata-se de um transtorno caracterizado 
por desafios na comunicação e na interação, possuindo muitas vezes comportamento 
restrito e repetitivo. Além disso, ele geralmente vem acompanhado de fobias, problemas 
ao dormir e agressividade. O autismo apresenta também, conforme apontam Facion e Sil-
va (2005), resistência ao aprendizado, o atraso no desenvolvimento da linguagem, a falta 
de interesse em misturar-se com as demais pessoas, resistência à mudanças de rotina e 
demonstram certo grau de hiperatividade. 
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 O Transtorno de Asperger, de acordo com DSM - IV da Associação Americana 
de Psiquiatria (2002), trata-se de um prejuízo na interação social, com características 
bem semelhantes ao autismo, porém sem atrasos no desenvolvimento da linguagem. 
Essa síndrome afeta o modo como as pessoas veem, sentem e interagem com o mun-
do ao seu redor. Eles comumente têm bom desenvolvimento de habilidades linguísti-
cas, porém, assim como o autista, possuem dificuldades com algumas expressões e 
figuras de linguagem. 

 A Síndrome de Rett trata-se de um desenvolvimento de múltiplos déficits, que apa-
recem após alguns anos de vida, segundo a Associação Americana de Psiquiatria (2002). 
Como é apontado por Facion e Silva (2005), ocorre uma perda das habilidades voluntá-
rias, principalmente dos movimentos das mãos e da coordenação motora. Esse transtor-
no geralmente leva a pessoa a um transtorno mental grave. 

 Já o Transtorno desintegrativo da infância, que antigamente era conhecido como 
síndrome de Heller, psicose desintegrativa ou demência infantil, de acordo com Facion e 
Silva (2005), faz com que a criança apresente perdas significativas de habilidades da lin-
guagem, interações sociais, coordenação motora ou até mesmo de seu controle intestinal 
ou vesical. O transtorno tem como consequência um retardo mental grave e epilepsia, o 
que prejudica o funcionamento global da criança. 

3. EDUCAÇÃO INCLUSIVA
 
 A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/15) é um dos 
mais recentes documentos a respeito do assunto, que tem o objetivo de firmar todos os di-
reitos de Pessoas com Deficiências, incluindo seu o direito e obrigatoriedade do ingresso 
em instituições regulares de ensino. Segundo Mazzillo (2008), a Educação Inclusiva (EI) 
foi motivada principalmente pela Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990 
e a Declaração de Salamanca, em 1994. 
 
 Após uma longa série de congressos e assembleias, surgiu a compreensão a res-
peito da importância de promover a inclusão. É inegável que apesar dos esforços ao 
longo dos anos, ainda é possível ver casos em que ocorre apenas a integração desses 
alunos no ambiente escolar, acreditando que ao garantir-lhe a vaga, já está promovendo 
a inclusão. Porém, conforme aponta Delou (2008), promover a inclusão vai muito além 
disso, onde a escola e todo o corpo escolar precisar utilizar-se de todas as ferramentas 
e estratégias de apoio para garantir que todos os alunos tenham acesso ao conteúdo de 
acordo com suas especificidades, necessitando de atenção individualizada. 
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 Para tal é preciso compreender que o simples fato de aceitar um aluno com defi-
ciência em uma instituição de ensino regular, não a torna por si só inclusiva, precisando 
assim de adaptações estruturais e comportamentais. Isso inclui rampas de acesso, cartei-
ras e ambientes adaptados, materiais especiais (braile ou adaptado à pessoas com TGD), 
professores bem preparados, um intérprete em caso de deficientes auditivos, espaços 
voltados para que um autista possa ficar em seus momentos de crise sem se machucar, 
dentre outras adaptações. 

4. REALIDADE ESCOLAR

 Ao analisarmos a realidade das escolas públicas de ensino regular e entrar em 
contato com educadores, foi possível observar o obstáculo ainda existente na luta pela 
inclusão. 

 Segundo Mantoan (2003), dentre as inúmeras barreiras que impedem que a po-
lítica de inclusão se torne realidade, uma das mais consideráveis é a falta de preparo do 
próprio docente, que muitas vezes considera-se despreparado para lidar com um aluno 
deficiente, criando dessa forma uma barreira entre ele e o educando, terceirizando sua 
responsabilidade pelo aluno com deficiência para o auxiliar de classe. Por isso, é preciso 
atenção inicialmente na formação dos professores. 

 Ainda de acordo com ele, a escola trabalha com um único modelo de aluno, ela-
borando estratégias de ensino e atividades que atinjam apenas parte dos estudantes, 
não levando em consideração a singularidade de cada individuo. Sendo assim, a falta de 
adaptação de material e do ambiente escolar, além da falta de conscientização da comu-
nidade como um todo, também são grandes fatores que prejudicam a inclusão. 

 Atitudes simples poderiam sanar esse desafio, como por exemplo, a conscientiza-
ção de familiares e dos próprios colegas de classe, para receberem esse novo aluno, a 
adaptação de atividades, a melhoria do ambiente escolar, o preparo dos docentes e dos 
demais membros do grupo escolar, o posicionamento da criança com deficiência dentro 
da sala de aula, entre outras ações. 
   
 Cabe ao docente a responsabilidade pelo aluno, buscando aperfeiçoamento, apoio 
de pessoas com mais experiências, auxilio e atividades na internet, vinculo com a famí-
lia do aluno e a procura pelo entendimento da singularidade de cada aluno. Além disso, 
é necessária atenção especial no preparo de atividades, de dinâmicas em grupo e até 
mesmo de tarefas simples do dia a dia, tudo realizado em conjunto com o acompanhante 
especializado, unindo opiniões e vivencias, buscando sempre o melhor para o educando.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O ponto de partida para promover a inclusão é compreender a diferença entre integra-
ção e inclusão, uma vez que a primeira trata-se apenas de permitir que a pessoa esteja no 
ambiente e seja aceita, já a segunda refere-se a toda uma adaptação no ambiente e também 
no modo de pensar e agir das pessoas ao redor, promovendo assim o princípio e equidade. 

 Ocorreram muitas convenções ao longo das décadas, em busca dos direitos das 
pessoas com deficiência, a fim de mostrar a toda a sociedade que são capazes de exer-
cerem qualquer papel na sociedade, tanto dentro do vínculo familiar, como da escola e do 
mercado de trabalho. 

 A deficiência não está nas pessoas, em suas limitações, mas sim no ambiente que 
não está preparado para recebê-la com suas especificidades. É preciso quebrar paradig-
mas e preconceitos, buscar conhecer o novo, aceitar as diferenças. É fundamental enten-
der que ser deficiente não torna alguém inferior, mas sim que essa pessoa vê o mundo de 
um jeito diferente e que é isso que a torna única. 

 Atitudes simples, mas que podem fazer grande diferença e promover a real inclu-
são, tais como as rampas de acesso, ambientes adaptados, materiais didáticos adapta-
dos às necessidades específicas de cada caso, intérpretes e outras adaptações. 

 Dentro da sala de aula, não é necessário criar atividades sobre conteúdos mais 
fáceis ou ainda isentar o aluno com deficiência da realização de avaliações, mas é ne-
cessário adaptar toda e qualquer atividade de acordo com sua necessidade. O conteúdo 
da atividade/avaliação deve ser o mesmo que o dos demais alunos da classe, porém sua 
formatação deve ser feita pensando na singularidade daquele aluno, diminuindo a quan-
tidade de textos, utilizando-se de um maior número de imagens, se necessário aumentar 
tamanho da fonte utilizada, mantendo-a em caixa alta (letra maiúscula), não utilizar o ver-
so, aumentar o espaçamento entre as linhas, já que dependendo da deficiência, como o 
autismo, por exemplo, o aluno não tem muito controle sobre o tamanho da letra, e assim 
por diante. Outra atitude funcional seria a criação de rotinas, de modo que o aluno com 
deficiência tenha total visibilidade do que será feito no decorrer naquele dia, diminuindo 
assim sua irritabilidade e insegurança.

 É provável que o maior obstáculo na aceitação não seja o preconceito, mas sim o 
medo, o medo de lidar com a diferença, por isso é preciso aceitar a quem somos e aceitar 
ao outro, usando-se de empatia e altruísmo se necessário for. Se cada membro da socie-
dade mobilizar-se para promover a inclusão, viveremos em um país livre de preconceito, 
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onde as pessoas com deficiência poderão de fato mostrar suas habilidades e dons.
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RESUMO
Big data é uma área que estuda o tratamento de grandes quantidades de dados, 
presente hoje nos mais variados setores da indústria e do comércio. Enquanto para 
alguns desses o tratamento a partir de big data é indispensável, por necessidade 
ou agregação de valor, muitos outros podem aproveitar a ferramenta para maior vi-
sibilidade e possibilidade de melhorias. O ambiente educacional, que a todo dia ca-
pacita estudantes para enfrentar desafios dentro e fora do mercado, trabalha com 
uma massiva quantidade de dados, como: inscrições, conteúdos, faltas, participação, 
notas, eventos e atividades. Determinar como o big data pode facilitar a formação 
de profissionais, e ampliar a percepção do sistema em relação a eles é o propósito 
desse projeto. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa em artigos e notícias tanto a 
respeito da utilidade do big data em outros cenários, quanto casos de sucesso dentro 
do ambiente educacional, que representam o potencial dessa área de conhecimento. 
Em aplicação, constatou-se que o big data é capaz não só de auxiliar em projetos a 
longo prazo, como no dia a dia de professores e estudantes, a partir de padrões que 
estabelece, realizando indicações e facilitando tarefas. 

Palavras-chave: Big Data. Casos de Sucesso. Ambiente Educacional.

ABSTRACT
Big data is an area that studies the treatment of large amounts of data, present today 
in the most varied sectors of industry and commerce. While for some of these, treat-
ment based on big data is essential, due to need or added value, many others can 
take advantage of the tool for greater visibility and the possibility of improvements. The 
educational environment, which every day trains students to face challenges inside 
and outside the market, works with a massive amount of data, such as: enrollments, 
content, absences, participation, grades, events and activities. Determining how big 
data can facilitate the training of professionals, and expanding the system's perception 
of them is the purpose of this project. To this end, research was carried out on articles 
and news both regarding the usefulness of big data in other scenarios, as well as 
cases of success within the educational environment, which represent the potential 
of this area of knowledge. In application, it was found that big data is able not only to 
assist in long-term projects, but also in the daily lives of teachers and students, based 
on the standards that it establishes, carrying out indications and facilitating tasks..

Keywords: Big data. Success Stories. Educational Environment.

1. INTRODUÇÃO

 Com o advento da teoria da informação, a evolução da internet e o consequente 
surgimento da internet das coisas, deu-se um grande avanço nos métodos tecnológicos 
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relacionados à agregação de dados. Enquanto no século anterior o problema de dados 
estava no levantamento devido à sua escassez, no século XXI o desafio é encontrar pa-
drões relevantes meio ao extremo tráfego (IBM, 2019). 

 Entre 2015 e 2017, a humanidade gerou mais dados que toda a soma anterior a 
esses anos. Em uma progressão acelerada, é esperado um crescimento cada vez maior, 
que é acentuado pela internet das coisas: dispositivos móveis, sensores aéreos, câmeras, 
microfones e sensores de rede sem fio. Cada navegação online de um usuário gera uma 
série de identificações em tempo real para melhoria de experiência, por exemplo. Para 
a próxima década, a International Data Corporation (IDC) espera que sejam atingidos 
centenas de zettabytes¹. A pergunta passou de “como levantar dados?” para “como filtrar 
dados?” (REINSEL, GANTZ, RYDING, 2018). 

 Essa enorme quantidade de dados é o que se chama de big data. Sistemas volta-
dos para big data se especificam em coletar, armazenar e analisá-las de forma rápida e 
concisa. Estudos dessa área estão constantemente buscando métodos para aperfeiçoar 
todo o processo, tornando-o não somente mais rápido, como mais consistente, e possi-
bilitando o tratamento de maiores quantidades de dados. Em outras palavras, sistemas 
de big data dão significado para esses enormes bancos de dados, organizando dados 
em informações (buscando tendências e atribuindo padrões) e, assim, trazendo utilidade 
prática na hora de se tomar decisões (AYERS, 2018).
 
 O termo big data trabalha com grandes quantidades de dados que passam a ser 
intoleráveis de se lidar, com meios convencionais, para uma organização; mas não exis-
te um ponto predefinido que limite essa definição. Ou seja, não existe uma barreira que 
define a partir de qual quantidade dados passam a ser big data. Isso porque ele não é 
estático: varia conforme a viabilidade tecnológica da época; as ferramentas disponíveis 
para uma empresa; e as necessidades da empresa.

 Com os mais eficientes sistemas sendo capazes de grande precisão na análise 
de tendências, sistemas de big data encontraram aplicação não somente nos negócios, 
mas nas mais diversas áreas: como na prevenção de doenças e no combate ao crime. 
Auxiliando cientistas, empresários e governos a encontrarem melhores soluções, mais 
realistas e criativas. Observa-se um amplo aumento na demanda dessa tecnologia, cuja 
indústria em 2010 já ultrapassa um valor de 100 bilhões (THE ECONOMIST, 2010).

1 Um zettabyte equivale a 1 trilhão de gigabytes.
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 E, se a aplicação é visível nas mais diversas áreas, a educação também deve se 
incluir nela. Para mostrar essa possibilidade, esse artigo irá identificar usos gerais do big 
data no mercado, para então demonstrar como ele é usável na educação. Explicação 
seguida de cases de sucesso da área que exemplificam o sucesso que a tecnologia pode 
trazer para a formação de profissionais.

 Assim, são propósitos desse projeto: descrever a importância do uso apropriado 
do big data, para contextualização de seu uso no mercado; reconhecer possíveis usos 
em ambientes educacionais; e identificar cases de sucesso para exemplificar o potencial 
dessa ferramenta para instituições de ensino.

2. APLICAÇÕES GERAIS DO BIG DATA

 A partir de técnicas de análise, como o teste A/B, aprendizagem de máquina, e 
processamento de linguagem humana, os sistemas de big data captam dados para, fa-
zendo uso de ferramentas de inteligência empresarial, computação em nuvem, e banco 
de dados, transformar dados de grande volume, grande velocidade ou grande variedade 
em informações palpáveis para visualizações em inteligência de negócio, muitas vezes, 
em tempo real (MANYIKA, 2011).

 Várias empresas oferecem soluções para big data, mas outra grande quantidade 
de empresas, que possuem capacidade tecnológica, optam por resolver o problema den-
tro da própria organização. Identifica-se, assim, uma crescente oportunidade de atuação 
para profissionais de Tecnologia da Informação (TI) da área (RAJPUROHIT, 2014).

 É importante destacar que, como qualquer outro software de inteligência empresa-
rial, embora nem sempre capaz de oferecer uma perspectiva clara de uma situação, mes-
mo nessas situações a análise do big data é capaz de trazer correlações que contribuirão 
para a perspectiva da decisão (RAJPUROHIT, 2014).

 No uso governamental, como o sistema de big data precisa ter acesso a exten-
sos dados para trazer os resultados esperados, é necessário que as partes envolvidas 
entrem em sincronia. O big data encontra seu uso em contabilização de impostos, 
análise de nascimentos e mortes, intenção de votos, migração, censos e tendências 
regionais (DAVIS, 2012).

 Com alto custo-benefício, outras áreas da administração pública também recebem 
investimentos para tratamento do big data, como controle da saúde, estatísticas de em-
pregabilidade, visão de produtividade e investimento econômico, padrões e geografia de 
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crimes, métodos efetivos de segurança, prevenção de danos contra desastres naturais, e 
gerenciamento de recursos (WORLD ECONOMIC FORUM, 2012).

 No negócio, fala-se de previsão de desempenho, vendas, preferência de grupos 
de clientes, tendência de compras e disponibilidade de recursos. O marketing passa 
a ser focado em resultados, construindo mensagens que estejam alinhadas com o 
público-alvo: seus hábitos, valores pessoais, localização, gênero e idade (COULDRY 
e TUROW, 2014).

 Com usabilidades amplas e variadas, são claras as possibilidades de agregação 
para gerenciamento administrativo de uma instituição de ensino que, pública ou privada, 
é uma empresa. Contudo, quando se fala do ambiente educacional dessa organização, 
ainda é preciso enfatizar quais aplicações seriam possíveis, como fermentar o próprio 
ensino, e melhorar o desempenho acadêmico, a partir do big data.

3. CONTRIBUIÇÃO DO BIG DATA NO AMBIENTE EDUCACIONAL

 A maior contribuição do big data em qualquer situação é transformar uma cres-
cente quantidade de dados soltos em uma aplicação prática. Esse fato já foi mencionado 
diversas vezes ao decorrer deste artigo, mas é importante enfatizar novamente pela se-
guinte razão: contanto que haja dados suficientes, o big data é capaz de otimizar qualquer 
processo, trazendo informações concretas e realistas. A partir dele, é possível até mesmo 
identificar problemas cuja existência não era conhecida.

 Dessa forma, o uso dentro do ambiente acadêmico depende exclusivamente da 
visão dos envolvidos. Hoje, muitas instituições, principalmente faculdades, já adotaram 
big data para aprimorar sua estrutura de aprendizagem.

 O aumento no uso de dispositivos móveis não é novidade. Menos ainda em sua 
versatilidade. Se aproveitando deles, faculdades de ensino a distância ampliaram seu 
alcance, e tornaram mais prática a aprendizagem dos estudantes. Mas instituições pre-
senciais, de ensino infantil, fundamental, médio, de cursos extracurriculares e mesmo fa-
culdade presenciais, vêm adotando essa modalidade para complementar seus conteúdos 
de aula.

 Um uso nessas plataformas educacionais é o de currículo personalizado e apren-
dizado aprimorado. Baseando-se em notas, aproveitamento, tempo de leitura, horários 
de acesso, plataformas de acesso e até mesmo feedback, sistemas big data identificam 
padrões, com que as plataformas tornam seus cursos adaptáveis. Um método tradicional 
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tem um fluxo de aprendizado estático para todos os estudantes; esse novo modelo é ca-
paz de modificar seus métodos de acordo com o perfil de cada aluno. Essa ideia otimiza 
o nível de aprendizagem, compreendendo diferenças e considerando o indivíduo: seu 
ritmo em cada área, horários de preferências e método efetivo de comunicação. Cada um 
é cada um, e essa plataforma inteligente é capaz de, em tempo real, aplicar essa filosofia 
na prática. Em outras palavras, ela torna uma aula personalizada e única, e ajuda educa-
dores a entenderem melhor hábitos e individualidades humanas (AYERS, 2018).

 Embora esse tipo de sistema completo gere mais resultados, ferramentas mais 
simples também trazem diversas aplicações. É possível, por exemplo: fazer uso de 
medidores para monitorar e avaliar o desempenho de estudantes, ampliando suas 
chances de adentrar em universidades; observar esses medidores para estabelecer 
planos de aula mais engajadores e abrangentes; tornar o retorno a um conteúdo não 
aprendido imediato, graças a checagens constantes e contínuas, ao invés do modelo 
tradicional periódico; destacar proficiências e dificuldades dos estudantes, para apre-
sentá-los a possíveis carreiras.

 É importante notar que o sistema acima é descrito como uma proposta e, ape-
sar de já possuir aplicação prática, seu real potencial e funcionamento só se torna 
tão realista quanto idealizado conforme o sistema de big data coleta informações. 
Quanto mais dados um sistema é alimentado, mais efetivo ele é. Isso traz uma curva 
de eficiência; mas também significa que quanto mais cedo a coleta começa, antes os 
resultados são apresentados.

4. CASES DE SUCESSO NO AMBIENTE EDUCACIONAL

 Na Universidade Estadual do Texas (Texas State University), o extenso fluxo de 
ingressantes requeria um processamento mais eficaz para agilizar o registro e proces-
so de planejamento do gerenciamento de calouros. Em Austin, Texas, uma empresa 
local, Civitas Learning, oferece uma plataforma inteligente de mensuração do sucesso 
de um aluno, com o intuito de prover planejamento de carreira e acadêmico, assim 
como medições de eficácia, a estudantes (CIVITAS LEARNING, 2017).

 A universidade decidiu implementar o planejador de cronograma da empresa 
Civitas, habilitando-se assim a realização de referência cruzada entre novos estudan-
tes e vagas em cursos exigidos. O resultado da efetivação deste sistema é notável, 
com apenas três administradores necessitando somente dois dias para registrar mi-
lhares de calouros. O ganho em tempo não só agiliza processos, como disponibiliza 
recursos antes ocupados por metodologias menos ágeis (CIVITAS LEARNING, 2017).
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 Uma escola, parte de um pequeno distrito escolar no Texas, o colégio Santa 
Anna (Santa Anna High School) necessitava de um currículo digital que pudesse in-
tegrar programas educacionais existentes sem a contratação de novos funcionários. 
Uma empresa localizada em Seattle, Washington, chamada Apex Learning desenvol-
ve um serviço de aprendizagem digital, a fim de auxiliar estudantes de ensino funda-
mental e médio em ambientes de ensino virtual, encorajando mais engajamento no 
progresso dos estudantes, e adaptando aulas às suas necessidades (APEX LEAR-
NING, 2017).

 Com a aplicação de dados recebidos da Apex, a escola Santa Anna foi capaz 
de alterar seu currículo para melhor atender as necessidades de seus alunos, até de-
monstrando um coeficiente de aprovação de 100% da turma de 2016. Uma aplicação 
mais focada às reais necessidades dos alunos permite um maior aproveitamento do 
período escolar, podendo ajudar com aprovação dos alunos em processos seletivos 
de cursos superiores (APEX LEARNING, 2017).

 Uma série de universidades, como a Universidade de Denver (University of 
Denver), a Faculdade de direito da Universidade George Washington (George Wa-
shington University Law School), a Universidade de Washington (Washington Uni-
versity) e a UCLA Anderson School of Management, decidiram por implementar os 
serviços de uma empresa de Santa Monica, Califórnia, chamada 12Twenty. A empre-
sa provém uma plataforma de dados para os centros de carreiras de universidades. 
A companhia oferece serviços analíticos e de gerenciamento de carreiras, e busca 
melhorar o levantamento de feedback dos alunos, aprimorando a gama de dados aos 
quais as universidades possuem acesso  (12TWENTY, 2019).

 Munidos desses dados, os conselheiros de carreira podem melhor analisar as 
contratações de estudantes, eliminando a necessidade de criação de planilhas. O ser-
viço também disponibiliza um banco de dados, contendo informações sobre salários e 
perguntas de entrevista, para os alunos (SCHROER, 2018).

 A partir da implantação dos serviços da 12Twenty, conselheiros e administra-
dores da UCLA Anderson, segundo Regina Regazzi (reitora assistente e diretora do 
centro de carreiras da faculdade de gerência da UCLA Anderson), reportaram um 
crescimento de mais de 9% da taxa de resposta de alunos aos questionários de em-
prego (12TWENTY, 2019).

 Knowre, um programa de big data concebido em Nova York, foi implementado 
em uma escola de um subúrbio de Chicago por um professor da instituição. Ele é um 
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programa matemático que identifica e ajuda alunos a cobrir lacunas de aprendizado. 
O programa analisa a performance de cada aluno, identificando os pontos fortes e 
fracos a fim de gerar exercícios mais relevantes para auxiliar em seu progresso. O 
Knowre também oferece dados que permitem educadores melhor atender seus pupi-
los (SCHROER, 2018).

 Inicialmente implementado a estudantes de primeiro e segundo grau do colé-
gio, após apresentar melhorias significativas no desempenho dos alunos, o programa 
foi então apresentado ao diretor, e agora é utilizado em classes de segundo grau do 
ensino médio em todo o distrito (KNOWRE, 2020).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Durante a construção deste artigo ficou clara a importância do big data não 
apenas para instituições colossais, mas para qualquer uma que lide com numerosa 
aquisição de dados. A impressão de que esse tipo de tecnologia é alienada do centro 
populacional é incorreta; em verdade, ela está presente no dia a dia de todos com 
acesso a dispositivos digitais, tanto prestando serviços, como obtendo dados. Obser-
vou-se uma crescente demanda por profissionais de TI nessa área.

 A partir da visualização do cenário geral foi mais simples relacionar o big data 
com aspectos do ambiente educacional; e os cases apresentados demonstram tan-
tos as aplicações atuais, quanto possibilidades futuras. Apesar de óbvio, esse item 
infere a necessidade de investimento por parte de uma instituição que busque aderir 
ao método, tanto financeiramente, quanto na mobilização de metas e funcionários 
qualificados para inserir a empresa dentro dessa realidade. Também aplica a ideia 
de alimentação contínua ao sistema, que cresce e se otimiza conforme recebe mais 
dados.

 Conforme se pesquisava, contudo, foi muito importante averiguar possíveis crí-
ticas ao modelo, que incluem: um desconhecimento de microprocessos; necessidade 
de excelentes habilidades interpretativas; um foco excessivo de uma instituição no 
sistema; e a crítica sobre obtenção de dados por parte de uma empresa e a privacida-
de do indivíduo. A conclusão a respeito delas é que o big data é uma ótima ferramenta 
de auxílio, mas não substitui a percepção e visão estratégica; e deve ser embasada 
dentro dos valores éticos da corporação.

 Para o ambiente acadêmico, especificamente, o big data mostrou ser capaz de 
trazer à prática filosofias de ensino mais orgânicas, quebrando o modelo tradicional 
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em alguns casos, ou o aprimorando em outros, conforme a visibilidade e valores de 
quem o gere. Ele é uma ferramenta poderosa, que tem uma premissa de, aos poucos, 
trazer muitos ganhos à educação. Aqueles com interesse e oportunidade de começar 
a aderir à essa tecnologia, sem dúvidas terão ampla vantagem em desempenho, se 
souberem usá-la corretamente.
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RESUMO
A escolha do tema das brincadeiras da cultura tradicional da infância na aula de músi-
ca e suas contribuições para o aprendizado musical, o bem estar e o desenvolvimen-
to físico, cognitivo e psicossocial, traz questionamentos sobre como a interação do 
brincar e do fazer musical pode colaborar para o desenvolvimento integral em todas 
as fases da vida do ser humano.  Buscou-se por meio de uma prática de ensino e de 
um único plano de aula o experimento e avaliação quanto à funcionalidade do mesmo 
com diversas faixas etárias, atingindo assim os objetivos deste estudo. Procurou-se 
incentivar o resgate das brincadeiras da cultura tradicional da infância, a inclusão e o 
trabalho em equipe. Baseado no que foi encontrado na revisão bibliográfica, abrem-
-se novas perspectivas de trabalhos a serem realizados na prática do ensino musical 
para várias idades e necessidades de cada indivíduo, para que as lacunas existentes 
possam ser preenchidas e que novos conhecimentos possam ser somados aos já 
construídos para a promoção do pleno desenvolvimento do ser humano.

Palavras-chave: Brincadeiras. Música. Promoção de Saúde. Desenvolvimento Integral.

1. INTRODUÇÃO

 Há muito tempo se sabe a importância do brincar no desenvolvimento integral do 
ser humano, “[...] Aristóteles classificou o homem em três categorias: homo sapiens (o que 
conhece e aprende), homo faber (o que faz, produz) e homo ludens (o que brinca, o que 
cria).” (LUVIZOTTO, 2010, p. 81). A Psicologia tem estudado a brincadeira, a sua influên-
cia no desenvolvimento e o que motiva o brincar, tanto em animais quanto em humanos. 
As brincadeiras são presentes e contribuem para o desenvolvimento de muitas culturas, 
porém são pouco valorizadas por parte dos adultos, que na grande maioria optam pela 
educação formal. Pode-se enumerar diversos benefícios a curto e longo prazo para se in-
centivar o brincar, alguns exemplos são o bem-estar, o desenvolvimento cognitivo, social, 
afetivo e físico, afirmam Hansen, Macarini, Martins, Wanderlind e Vieira (2007). 

 Existem também muitos estudos que comprovam a contribuição da música para 
o desenvolvimento de múltiplas habilidades. Como uma forma de expressão humana, a 
música é capaz de compartilhar emoções, promover interação e fortalecer as relações 
humanas, “favorece ainda a evocação de memórias emocionais, sendo assim, um veí-
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culo para sentimentos inatingíveis de outro modo” (AREIAS, 2016, p. 7). A música tem 
efeito benéfico, contribuindo para o bem-estar e relaxamento desde a época de Platão e 
Aristóteles, porém somente na metade do século XX se estabeleceu uma relação entre a 
música e os processos de promoção de saúde, conforme afirma Areias (2016).
 
A música na escola é de grande importância e deve ser valorizada, pois pode contribuir 
muito no desenvolvimento cognitivo, “[...] potencializar a imaginação, a linguagem, a aten-
ção, a memória,[...] por intermédio da música, as crianças passam a se conhecer melhor 
e também aos outros.” (BETTI, SILVA e ALMEIDA, 2013, p.49). 

[...] a música é transformadora e capaz de criar estados psíquicos e físicos 

diferentes no ser humano. É uma forma de expressar emoções e senti-

mentos em campos tão diferentes como podem ser o social, econômico, 

ambiental ou religioso.[...] A terapia mediante a música utiliza uma lingua-

gem artística no processo terapêutico, podendo, contudo, ser utilizada 

como experiência estética e saudável no ser humano, na procura, em 

sessões de relaxamento, de efeitos positivos. Como forma terapêutica, 

a música procura promover no paciente uma melhoria de ordem física, 

psicológica, cognitiva, espiritual ou outra. (AREIAS, 2016, p.8)

 Tendo em vista os benefícios já citados acima, manifestou-se no grupo o impulso 
de que nosso trabalho e plano de aula através da interação música e brincadeira, pudesse 
contribuir para além da educação musical, além de uma prática de ensino e que por meio 
de pesquisas, levantamento bibliográfico, estudos de casos, colaborássemos de alguma 
forma para o desenvolvimento integral do ser humano, de nossos (as) alunos (as) durante 
a prática de ensino, sempre de acordo com nossos princípios e com o compromisso da 
inclusão, equidade e de abolir a desigualdade. Traverzim (2015) diz que na educação 
infantil o brincar tem grande importância, as crianças brincam com a música, jogos, brin-
quedos musicais em todas as culturas. Nas línguas inglesa, alemã e francesa, o mesmo 
verbo indica as ações brincar e tocar música. As brincadeiras da cultura tradicional da 
infância misturam o canto, a dança, movimentos, entre outros, permite que se vivencie a 
música, que se entre em contato com o outro e consigo mesmo, proporciona ao indivíduo 
sentir-se como unidade mesmo fazendo parte de um grupo. 

2. JUSTIFICATIVA

 A prática das brincadeiras da cultura tradicional da infância são cada vez menos 
comum na atualidade e com a chegada da tecnologia as crianças foram perdendo o in-
centivo e o hábito do brincar, e é habitual crianças com problemas de obesidade e an-
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siedade, jovens com depressão e isolados com seus jogos eletrônicos. Souza (2017) 
conta que nos últimos anos as pesquisas apontam que houve uma mudança na forma de 
brincar e nas brincadeiras das crianças. Em setembro de 2016 a UNICAMP desenvolveu 
uma pesquisa com crianças de 8 a 12 anos, que constatou um atraso no desenvolvimento 
de crianças que não brincam com jogos e brincadeiras da cultura tradicional e brincam 
somente com jogos eletrônicos em média quatro a seis horas. Com o excesso de informa-
ções e a falta de tempo dos dias atuais, observamos cada vez mais adultos estressados, 
desmotivados e deprimidos, somente para citar alguns exemplos. As crianças aprendem 
o que vivenciam, prestam mais atenção ao que os adultos fazem e menos ao que falam, 
observam e aprendem com as atitudes que veem, seus pais e os adultos a sua volta são 
seus espelhos, afirmam Nolte e Harris (2003). Para que as crianças se desenvolvam de 
maneira saudável é preciso que se espelhem em modelos de tranquilidade, bem estar, 
alegria e que as pessoas que as rodeiam também pratiquem a interação do brincar e do 
fazer musical. Em razão das justificativas descritas, se mostram necessários estudos e 
técnicas que incentivem e promovam esta interação.

3. OBJETIVOS

 Por meio de um único e inclusivo modelo de plano de aula para várias faixas 
etárias, pretendeu-se avaliar as contribuições deste experimento para o aprendizado 
musical e o desenvolvimento integral do ser humano, resgatar as brincadeiras da cul-
tura tradicional da infância, desenvolver o trabalho em equipe, promover o bem estar 
físico e mental.

4. METODOLOGIA

 Baseado nos conceitos da metodologia, a pesquisa foi exploratório-descritiva 
que, segundo Silveira & Córdova (2009) pode assim ser classificada como pesquisa 
bibliográfica e estudos de casos múltiplos, de carácter qualitativo pretendendo atra-
vés da análise de dados com base na experimentação. A coleta de dados ocorreu por 
meio de registro de vídeos e imagens fotográficas e observação participante, seguido 
de análise de conteúdo das aulas e categorização dos dados levantados. 

 Foram desenvolvidas três aulas práticas, inclusivas, para três faixas etárias, fo-
ram divididas em seis momentos e tiveram aproximadamente duração de 90 minutos. 
Estabeleceram-se as seguintes divisões: 1º momento - Estabelecendo o vínculo: Tra-
balhando a altura dos som, agudo e grave; 2º momento – Brincadeira Adoleta: Experi-
mentando os sons fortes e fracos e a por meio do canto aliado a movimento marcando a 
pulsação da canção; 3º momento - Canção “O Pintor de Jundiaí”: Exercitando a prática 
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criativa; 4º momento – Cabra-cega: Desenvolvendo a percepção auditiva; 5º momento 
– Pula corda: Vivenciando o ritmo ao falar e cantar ao pular a corda; 6º momento – Rela-
xamento. As duas primeiras aulas foram realizadas no dia 23 de maio de 2019, uma no 
período da manhã com os (as) professores/alunos (as) Gabriela Rodrigues Pinto, Luan 
Faccina e Paulo Nikolas Mescole na CECI Mundo Maravilhoso em Louveira - SP com 15 
alunos (as) do Jardim I, crianças de 3 a 4 anos. A outra foi realizada no período da noite 
com professora/aluna Paula Pinheiro na Além do Som - Academia de Música e Artes 
em Campo Limpo Paulista - SP, em oficina ao ar livre, aberta para alunas e não alunas 
e gratuita, com 8 mulheres adultas e da terceira idade, não é possível especificar a faixa 
etária com precisão, pois a maioria não quis compartilhar estas informações. A terceira 
e última aula deste trabalho de prática de ensino, foi realizada na semana seguinte das 
aulas anteriores, no dia 30 de maio no período da manhã com os (as) professores/alu-
nos (as) Vinícius Soares dos Santos e Paula Pinheiro na E. E. Profª Escola Georgina 
Helena Fortarel em Campo Limpo Paulista - SP, com 21 alunos (as) do 3º Ano Ensino 
Médio, adolescentes de 16 a 18 anos. 

 As intervenções tomaram como base os métodos e abordagens pedagógicas 
de Émile Jaques-Dalcroze, R. Murray Schafer. Mateiro e Ilari (2012) afirmam que Dal-
croze acredita que os elementos da música podem ser vivenciados através dos gestos 
e palavras, da união de movimentos corporais e sonoros, ele propõe a compreensão 
musical por meio da comunicação corpo-mente. Para Murray a paisagem sonora pode 
ser fonte de estresse ou promover bem estar, um ambiente sonoro pode ser agradável 
ou não. Praticando a escuta sensível e ação criativa é possível atingir uma paisagem 
sonora saudável, dizem Mateiro e Ilari (2012).

A Sound Education refere-se, ao mesmo tempo, à educação sonora 

(educação da escuta) e à educação saudável sugerindo que ouvir bem, 

com competência e consciência, levará à diminuição dos problemas 

causados pela superpopulação de sons no ambiente, que provoca de-

satenção, estresse e fadiga, entre outros desconfortos, seja ou não per-

cebida pela pessoa ou grupo a ela expostos (SCHAFER, 2009, p.11).

 Assim, levamos em conta a escolha da metodologia, os princípios de cada mé-
todo e o equilíbrio entre eles neste trabalho de prática de ensino, a fim de atingirmos 
os objetivos pretendidos. Foi utilizado o caráter bibliográfico para a fundamentação 
teórica da pesquisa a partir de materiais de livros, periódicos e revistas científicas 
localizadas nos bancos de dados Google Acadêmico, Pepsic e Scielo, foi consultada 
somente produção científica brasileira. Os recursos materiais utilizados foram violão, 
corda, lenços de tecido, caixa de som, folhas de papel, celular para gravação de ima-
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gens e vídeos, caixa/urna musical, massageador de cabeça 9 pontas, aromatizador 
de ambiente.

Plano de aula

5. DESENVOLVIMENTO

 Para o primeiro momento da aula e estabelecer o vínculo com os alunos (as) foi 
decidido por todos do grupo por adaptar de acordo com a faixa etária. Por esta razão as 
brincadeiras para este início de aula foram diferentes nas três aulas realizadas. A ativida-
de escolhida para ser desenvolvida na CECI Mundo Maravilhoso em Louveira - SP foi a 
história do Nino e da Nina com dedoches, que permitiu que as crianças ficassem mais 
descontraídas e vivenciassem a altura dos sons. Na E. E. Profª Escola Georgina Helena 
Fortarel em Campo Limpo Paulista - SP, foram realizadas duas atividades do livro Edu-
cação Sonora de R. Murray Schafer, os exercícios de nº 71, onde foi pedido aos alunos 
(as) que passassem uma folha de papel uns para os outros evitando qualquer som e o 
de nº 73, neste todos se sentavam e se levantavam sem fazer ruído algum, conforme 
Schafer (2009).  Nesta a turma a vivência de altura do som foi realizada na brincadeira 
seguinte, pois a sala estava muita agitada e os exercícios de percepção fizeram com que 
eles ficassem mais calmos, isto colaborou para a realização das demais atividades. Com 
o grupo de mulheres adultas e da terceira idade na Além do Som - Academia de Música e 
Artes em Campo Limpo Paulista - SP, desenvolveu-se os mesmos exercícios de Schafer 
realizados na aula com os adolescentes, porém o objetivo pretendido foi fazer com as 
alunas buscassem tamanha concentração que permitisse que a escuta se voltasse para o 
exercício e bloqueasse os sons que acontecia em volta, isto foi muito interessante já que 
esta aula aconteceu em área externa. 
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 Os demais momentos do plano de aula seguiram a mesma metodologia para as 
três turmas. O momento do Relaxamento foi incorporado ao plano de aula por suas con-
tribuições para o desenvolvimento do ser humano e que são conhecidas por todos do 
grupo. Estudos apontam que técnicas de relaxamento colaboram na redução da dor, ten-
são, ansiedade, estresse, aumento e melhora da afetividade, concentração, do sono, do 
desempenho de exercícios físicos e contribuem para que as pessoas se relacionem e se 
integrem, afirma Costa (2018). 
 
 - Adoleta na prática de ensino: Formar uma roda e orientar como fazer o jogo de 
mãos, em seguida todos aprenderem a parte rítmica e a letra da música, juntar com o jogo 
de mãos e desafiar os alunos a fazer a atividade com sons fracos e sons fortes. Escolher 
um aluno para ficar no meio da roda e orientar a todos que quando o mesmo levantar a 
placa com o F maiúsculo eles vão fazer a música no som forte e quando levantar o f mi-
núsculo significa que vão brincar com sons fracos. Letra e rítmica conforme Brito (2003).

 - Canção O Pintor de Jundiaí: Optamos, devido a vários fatores por sequência 
didática: Indução do assunto partindo do conhecimento prévio do aluno. (localização re-
gional e breve contexto histórico); Apreciação da música; Ensino da letra com auxílio da 
âncora visual/ micro gestual (pequeno eixo). As turmas de adolescentes, adultos e terceira 
idade tiveram acesso à letra impressa para auxiliar no aprendizado da letra e prática de 
canto; Percussão corporal e macro gestual (utiliza vários eixos de movimento); Repetição 
para concretização e memorização da ordem tempo-espacial. Conteúdos contemplados: 
Conteúdos musicais: Cantar Letra; Cantar melodia; Tocar percussão corporal; Práticas 
criativas e de conjunto; Reconhecimento e repetição de movimento gestual; Desasso-
ciação simples de vozes (instrumental e vocal); Conteúdos transversais: Breve histórico 
cultural, reconhecimento de profissão e afazeres, conhecer partes da casa, relação lógica 
entre pintura e ambiente. 

 - Cabra Cega na prática de ensino: Um primeiro participante é escolhido para co-
locar a venda e ser a cabra-cega, outro para sortear um papel da urna, este tendo feito 
isso deve emitir sons conforme o que for pedido no papel sorteado, que poderá ser pro-
priedades do som (agudo, grave, forte e fraco, curto e longo, timbres, por exemplo, som 
de campainha, sons de animais). A cabra-cega deve se guiar pelo som até encontrar seu 
emissor, aí este vira a cobra-cega e outra pessoa sorteará um papel e emitirá o som pro-
posto. Assim a brincadeira continua até o último participante, pode e deve ser inclusiva. 
A seguir um exemplo: No caso de uma pessoa cadeirante, esta então coloca a venda e 
conta com o auxílio de outro (a) participante para empurrar a cadeira enquanto ela aponta 
na direção do som.
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 - Pular Corda na prática de ensino: Em nossa adaptação da brincadeira na aula 
de música, foi possível vivenciar o ritmo e melodia, cantando a cantiga “Um homem 
bateu em minha porta”, a parlenda “Um dois feijão com arroz” enquanto se pulava 
corda ou ainda falando o trava língua “O peito do pé do pai do padre Pedro é preto”. A 
brincadeira ainda pode contribuir para o aumento da resistência, flexibilidade e supe-
ração, desenvolvimento da coordenação e psicomotricidade, da atenção, da concen-
tração, dos reflexos e equilíbrio, controle da respiração e de outras habilidades. Esta 
atividade foi desenvolvida por todas as turmas, respeitando sempre os limites de cada 
participante. Fizemos variações com a corda, como corda esticada, corda batendo e 
todos tinham que passar por baixo, também pode e deve ser inclusiva. A seguir um 
exemplo: No caso de uma pessoa cadeirante, duas pessoas unem as mãos fazendo 
um tipo de “cadeirinha” com os braços, o (a) cadeirante senta entre eles e os três pu-
lam juntos, outro exemplo pode ser de um deficiente visual, tendo o auxílio de outro 
participante para guiá-lo pulam juntos.

- Relaxamento: Neste momento final da aula foi proposto aos alunos (as) que fechas-
sem os olhos e tivessem um momento de apreciação musical e massagem, colaboran-
do para que se desconectassem dos sons externos por alguns minutos e acalmassem 
seus interiores. Vale ressaltar que na turma de mulheres foi pedido a elas que cantas-
sem algumas frases, após a prática as alunas relataram que se sentiram motivadas ao 
repetir as palavras propostas pela canção. Foi usado para a massagem as mãos, um 
massageador de cabeça 9 pontas e no ambiente um aromatizador de erva doce para 
estimular o sentido do olfato contribuindo para o relaxamento. A canção escolhida foi 
“Abro a janela do coração” em razão de trazer em sua letra, palavras de motivação e 
esperança, porém sem indução ou apologia a nenhuma crença ou religião, deixando 
livre a cada um dar sentido próprio ao ouvir a canção. Faz parte do álbum Programa 
Sathya Sai Educare, cd 1, faixa: 13, do artista Edson Aquino. 

“Não imaginem que seu serviço às crianças é apenas para o bem 

delas, pois é igualmente para o seu próprio bem. Vocês lidam com 

crianças, seu crescimento e amadurecimento. Devem estar atentos 

a esta preciosidade e à necessidade de expressar isto em seus atos" 

(MALAYSIA, 1993, P.136-139).
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Figura 1: Transcrição livre N. Mescole                 Figura 2: Transcrição livre V.S. dos Santos

 Foi notável e gratificante a todos os envolvidos observar o objetivo alcançado, 
constatar isto pelo envolvimento dos alunos (as) durante as aulas e por meio de en-
trevistas ao fim de cada uma das três práticas realizadas, onde os alunos (as) usa-
ram palavras positivas para expressarem seus sentimentos, como leveza, felicidade, 
amor, motivação, somente para citar algumas, os (as) participantes relataram em sua 
totalidade que gostariam de repetir a prática, destes muitos verbalizaram a vontade de 
incorporar as aulas em suas rotinas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento do presente trabalho de Prática de Ensino se deu a partir 
da preocupação com o fato das brincadeiras da cultura tradicional da infância já não 
fazerem parte da rotina da grande maioria das crianças e como a falta do brincar pode 
ser prejudicial em sua infância e refletir de forma negativa na fase adulta. Nos dias 
de hoje, são frequentes os casos de gestantes que não se sentem preparadas para 
serem mães, crianças ansiosas e agitadas, adolescentes deprimidos, adultos que vão 
da apatia ao descontrole e idosos que gostariam de retroceder no tempo e modifica-
rem no passado o que lhes causam arrependimento no presente. 

 Buscando levantar possibilidades que contribuíssem com tema da pesquisa 
as Brincadeiras Tradicionais da Cultura da Infância na aula de música, o grupo que já 
possuía a convicção de que a música e as artes são aliadas potentes, acabaram por 
sentirem-se motivados a ir além e trazer outras possibilidades e contribuições para o 
aprendizado musical, desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial, para um de-
senvolvimento integral do ser humano.  Acreditamos que o brincar integrado ao fazer 
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musical possa contribuir muito para o aprendizado musical, o bem estar e o desenvol-
vimento físico, cognitivo e psicossocial.
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RESUMO
Este artigo se propõe apresentar uma análise linguística dos diálogos de algumas 
personagens da obra Orgulho e preconceito de Jane Austen atrelada a posição social 
cultural deles. Fizemos este estudo à luz da sociolinguística de Basil Bernstein utili-
zando-se de parte de sua teoria código linguístico restrito e código linguístico elabo-
rado. Com a observação de trechos da obra de Jane Austen, sob a luz da teoria de 
Bernstein intencionamos responder: há diferenças linguísticas na linguagem verbal 
que seus personagens se utilizam? Se sim, são justificadas pelo contexto sociocultu-
ral em que coabitam? 

Palavras-chave: Sociolinguistica. Código restrito. Código elaborado. Bersntein

ABSTRACT
This article proposes to present an analysis of  by some speaks of characters of book 
work Pride and Prejudice of Jane Austen linked to their social position. This study 
follows the light of Basil Bernstein's theory of sociolinguistics using part of his theory li-
mited linguistic code and elaborated linguistic code. With observation of excerpts from 
Jane Austen's work, in the light of Bernstein we intend to answer: are there  language 
differences that her characters use? If so, are justified by the sociocultural context in 
which they cohabit?

Keywords: Sociolinguistics. Retrict code. Elaborate code. Bersntein

1. INTRODUÇÃO

 Neste artigo apresentamos o resultado de análise de alguns diálogos da obra de 
Jane Austen Orgulho e Preconceito sob a luz das teorias do Código Restrito e Código 
Elaborado de Basil Bernstein dentro dos conceitos Família posicional e Família pes-
soal, além das formas de significação Particularistas (código restrito) e Universalistas 
(código elaborado). 

 Para entender as teorias abordadas neste estudo, se faz necessário uma breve 
explanação. Basil Bernstein não se caracteriza entre os linguistas mais populares do meio 
acadêmico e não figura entre os autores de referências dos linguistas atuais nos campos 
da sociolinguística ou da linguística aplicada. 

 Basil Bernstein nasceu em 1924 e faleceu em 2000. Iniciou sua carreira aca-
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dêmica na Universidade de Londres na década de 60. Foi um dos grandes sociólogos 
da educação e da linguagem da Inglaterra. Iniciou seus estudos superiores na área de 
economia e ciência política, porém seguiu carreira na área de educacional no Instituto 
de Educação da University College, em Londres com grande contribuição para edu-
cação. Suas publicações se iniciaram em 1958 e desenvolveram-se continuamente 
até o final do século XX. A evolução das suas ideias aparece fundamentalmente em 
cinco volumes, referidos, no seu conjunto, como Class, Codes and Control (Cf. BER-
NSTEIN, 1971, 1973, 1975, 1990, 1996). 

 Dentre seus tantos trabalhos está a teoria dos códigos linguísticos, desenvolvida 
por ele quando diretor do Instituto de Educação da Universidade de Londres e sobre a 
qual tomaremos uma pequena parte para fazermos essa análise. Esta teoria sofreu várias 
reformulações ao longo desse período, 1950-1960 e a vista do campo científico marca a 
emergência da sociolinguística, tanto em países da Europa (Inglaterra, França) quanto da 
América (EUA).
 
 O referencial teórico de Bernstein constitui-se de nomes tais como: Boas, Sapir, 
Whorf, Bloomfield e Meillet, por um lado e Luria, Durkheinm, Marx e Vygotsky, por outro. 
É com esse segundo grupo de referências que Bernstein diretamente dialoga, além ainda 
de conversar com seus contemporâneos (P. Hawkins, U. Oevermann, M. Halliday, dentre 
outros), que fornecem dados empíricos a partir dos quais deriva suas formulações. 
 
 Dois motivos principais nos levaram a optar por Bersntein: suas pesquisas inse-
rem-se plenamente na tradição de seu país, Inglaterra; primeira condição responsável 
pela escolha dessa teoria, que defendida por um teórico inglês, conhecedor e vivenciador 
da sociedade e cultura inglesa o faz altamente defensável para análise de uma obra clás-
sica literária inglesa.
 
 Uma característica marcante na obra de Bernstein é sua motivação com uma 
constante relação entre o empírico e teórico, suas publicações e suas ideias eram cons-
tantemente revisadas. Este é o segundo motivo que nos despertou a escolha dessa teoria 
para analisar essa obra, já há tanto estudada, sobre diferentes óticas de linguistas mais 
populares que Bernstein, porque acreditamos que a ousadia em experimentar foi respon-
sável por grandes descobertas da humanidade.
 
 Vale salientar que esta opção está longe de ser uma tentativa de plagiar o em-
pirismo marcante nos estudos de Bernstein, mas nosso objetivo é despertar uma outra 
possiblidade de análise das falas presentes no livro Orgulho e preconceito, que se não 
inédito, ao menos seja diferente dos já colocados até então. Notificamos ainda que embo-
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ra a teoria dos códigos de Bernstein se justifique também pela análise gramatical não foi 
o objetivo e nem o foco desse estudo, mas sim sob o aspecto exclusivamente linguístico.

2. DESENVOLVIMENTO

Teoria do Código linguístico restrito e código linguístico elaborado de Basil Bernstein.

 Em seus primeiros trabalhos Bersntein estabelece dois tipos de discursos, os quais 
emprega os termos “linguagem pública” e “linguagem formal”, logo em seguida, passa a 
empregar “código restrito” e “código elaborado”. 

 Os termos aparecem em artigo de 1961 (Cf. Bernstein, 1986). O primeiro par (lin-
guagem pública e formal) é empregado em todo o artigo. O segundo par (código restrito e 
elaborado) é apresentado no seu Pós-Escrito. 

 De acordo com Marcuschi (1975, p. 32), o uso do termo código não deve levar-nos 
a pensar que Bernstein está se referindo à língua enquanto sistema de regras (tal como a 
tratou Saussure, por exemplo), mas sim “à linguagem, à fala enquanto atividade concreta 
exercida pelos sujeitos falantes”.

 Bernstein tratou exatamente do uso da língua em sua modalidade oral em situa-
ções de comunicação. Nesse sentido, vale, desde já, esclarecer que o conceito de có-
digos linguísticos do autor inglês não se confunde com o de variedades linguísticas ou 
normas linguísticas, uma vez que, estas sim, são relacionadas à língua como código. O 
código restrito não é o mesmo que variedade popular e o código elaborado não é o mes-
mo que variedade culta da língua. 

O “código restrito” se define pela “rigidez da sintaxe e pelo uso res-

trito das possibilidades formais de organização verbal. É uma forma 

de linguagem oral relativamente condensada, na qual determinados 

significados são restritos e a possibilidade de elaboração é reduzida” 

(Bernstein, 1986, p. 137). 

 Há ainda as seguintes características: sentenças curtas, gramaticalmente simples, 
sintaticamente pobres e na voz ativa; aplicação simples e repetitiva das conjunções (as-
sim, então, porque); uso restrito de orações subordinadas; incapacidade para manter um 
assunto formal em uma sequência oral, facilitando o surgimento de um conteúdo informa-
tivo desorganizado; uso rígido e limitado de adjetivos e advérbios; uso frequente de decla-
rações nas quais os motivos e as conclusões se confundem produzindo uma afirmação 
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categórica; grande número de afirmações que indicam a necessidade de um reforçamen-
to da sequência oral anterior: “Não seria? Não é? Sabe? etc.”; ocorrência frequente de 
sequências e expressões idiomáticas (provérbios, frases feitas); uso largo de linguagem 
não verbal (gestos, expressões faciais). 

O “código elaborado” é aquele no qual “as possibilidades formais e a 

sintaxe são muito menos previsíveis e as possibilidades formais de 

organização da sentença são usadas para esclarecer o significado e 

torná-lo explícito” (Bernstein, 1986, p. 138).

 
 Apresenta, ainda, estes traços: sentenças gramaticalmente complexas, com or-
dem gramatical e sintaxe precisas; uso variado de conjunções e orações subordinadas; 
uso frequente de preposições que indicam relações lógicas, bem como de preposições 
que indicam contiguidade temporal e espacial; uso variado de adjetivos e advérbios; 
uso variado de pronomes. Como se vê, são características, conforme esclarece Soares 
(2002), mais lexicais e sintáticas. 

 Na análise desta obra não nos ateremos a essa gramática em si, mas nas diferen-
ças entre a linguagem empregada dentro do contexto social cultural de cada uma delas. 

 Trazendo parte da teoria dos códigos de Bernstein para o objeto de análise em 
questão e sobre a qual nos debruçaremos, nas relações entre linguagem, família e clas-
ses sociais, o autor salienta a importância das formas de organização das famílias, que 
segundo ele são de dois tipos: a família posicional e a família pessoal. Na família po-
sicional, as regras e decisões estão concentradas na posição que o membro ocupa na 
família (pai, mãe, avó, filho) em que as diferenças individuais não se sobressaem, mas se 
baseiam na autoridade de um desses membros. 

 Como podemos ver a posição da mãe, senhora Bennet, que, embora sob a auto-
ridade hierárquica do marido, solicitando sempre sua aprovação em cada uma de suas 
ações, determina o único destino e comportamento de cada uma de suas filhas: casar-se 
com alguém de posses, a única garantia de uma vida segura para as mulheres da época,  
independente de suas vontades ou ideias próprias, mas dentro de um contexto sociocul-
tural que se firmavam na autoridade e fechada ao diálogo: “(...) Ora, solteiro, meu querido, 
é claro! Um rapaz solteiro e riquíssimo; quatro ou cinco mil libras por ano. Que maravilha 
para nossas meninas!” (v. I, cap. I, pag. 104) ou ainda quando o sr. Collins intencionado no 
casamento com Lizzy solicita a influência de sua mãe sobre a filha que mesmo estando 
presente não pode se manifestar, já que a mãe instantaneamente responde ignorando 
sua opinião: “(...) Oh, meu caro! - Sim – certamente que sim. Tenho certeza que Lizzy fica-



132

rá muito feliz – tenho certeza que não haverá nenhuma objeção.” (v.1, cap. XIX, pag. 217). 
Esses dois pequenos trechos da obra enfatizam bem as características de organização 
posicional da família Bennet, o que dentro da análise dos códigos de Bersntein enquadra-
-se no código restrito.
 
 Diferentemente na família pessoal, as decisões e os julgamentos estão direcio-
nados às qualidades psíquicas da pessoa, independentemente da posição que ocupa na 
família ou de sua posição social, nessa relação a comunicação é aberta. Como exemplo 
podemos perceber em personagens como Darcy e Bingley, que ainda pertencentes à 
classe superior e com contexto sociocultural aristocrático, não submetem suas opiniões 
nas convenções de suas posições, mas argumentam e agem seguindo um pensamento e 
reflexão individual, manifestando sua própria opinião onde o diálogo se dá de forma aber-
ta, chamado por Bernstein de Código Elaborado. Analisemos isso em dois momentos. 
Primeiro na conversa da Senhorita Bingley com seu irmão, acerca da chegada de Lizzy 
na mansão: 

“(...) Sim aquela anágua? Espero que você tenha visto a anágua, toda 

enlameada, tenho absoluta certeza; e o vestido que devia disfarçar a 

combinação não cumpria esse papel.” (v.1, cap. VIII, pag. 140)

“(...) O seu retrato parece bastante preciso Louisa”, disse Bingley; 

“mas não percebi nada disso. A senhorita Elizabeth Bennet me parecia 

incrivelmente bem ao entrar na sala hoje cedo. Sua anágua enlamea-

da me escapou completamente.” (v.1, cap. VIII, pag. 140).

 E logo após seu diálogo com Darcy acerca da mesma situação: 

“(...) Receio, senhor Darcy”, observou a senhorita Bingley, como que 

sussurrando, “que esta aventura afetou de alguma forma sua admira-

ção por aqueles belos olhos. “De modo algum” respondeu ele; “Ficaram 

ainda mais brilhantes com o exercício.” (v.1, cap. VIII, pag. 140-141). 

 Ambas respostas de Bingley e Darcy independem de suas convenções e posição 
dentro da família, mas inteiramente de suas impressões e reflexões pessoais.

 Alguns anos depois foi feito um importante acréscimo para a definição dos dois 
códigos, acréscimo esse que leva em conta aspectos semânticos. Conforme Bernstein 
(1982), haveria duas formas diferentes de uso da linguagem num mesmo contexto. Na 
primeira forma “[...] os significados são libertados do contexto e, assim, compreensíveis 
por todos” (Bernstein, 1982, p.25); são significados “universalistas”. Na segunda, “[...] os 
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significados estão intimamente ligados ao contexto e só seriam inteiramente compreendi-
dos por outras pessoas, se estas tivessem acesso ao contexto que originariamente gerou 
o discurso” (Bernstein, 1982, p.25); portanto, são “particularistas”. 

  Vejamos a seguir o diálogo entre a Sra. e Sr. Bennet:

“ (...) Meu caro Sr. Bennet”, disse-lhe a esposa certo dia, “já soube que 

alguém finalmente alugou Netherfield Park? O senhor Bennet respondeu 

que não. “Pois então saiba”, ela continuou, “que a senhora Long acabou 

de sair daqui e me contou tudo.” O senhor Bennet nem respondeu. “Não 

lhe interessa saber quem alugou, exclamou a esposa impaciente. “Pois 

bem, meu querido, a senhora Long disse que Netherfield foi alugada por 

um rapaz muito rico do norte da Inglaterra; disse que ele chegou segun-

da-feira numa carruagem com 4 cavalos para ver o lugar e gostou tanto 

que fechou na hora com o senhor Morris; e disse que ele deve se mudar 

antes da festa de são Miguel Arcanjo, e alguns empregados já devem 

chegar na semana que vem.” (v. I, cap. I, pag. 103-104).

 Neste exemplo podemos perceber claramente que o discurso da senhora Bennet é 
determinado totalmente pela posição da família na estrutura social. A decodificação desse 
acontecimento, expresso aqui em sua fala, tem um significado particularista, de entendi-
mento apenas àqueles que têm acesso ao contexto local. Para entender qual a importân-
cia da chegada daquele indivíduo até então desconhecido, é preciso compreender o que 
esse isso representa naquela sociedade e naquela época.

 Como outro exemplo de um significado particularista temos a tão famosa frase que 
inicia a narrativa: “É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, 
de posse de boa fortuna, deve estar atrás de uma esposa.” (v. I, cap. I, pag. 103)
A citação acima é universalmente reconhecida somente dentro do contexto em que se 
insere. Por que razão um homem solteiro e rico necessariamente está à procura de uma 
esposa? Isso só faz sentido como uma verdade universalmente reconhecida dentro do 
contexto e época descrito por Austen na obra, portanto enquadra-se, dentro do código 
restrito, de significado particularista e não universal.

 Agora analisemos uma fala de significado universalista: 

“(...) O compromisso entre eles é peculiar. Desde a infância foram des-

tinados um ao outro. Era o grande desejo da mãe dele, assim como o é 

o da mãe dela. Ainda quando estavam no berço planejamos a união: e 
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agora, no momento em que o desejo das suas irmãs se realizaria com 

o casamento deles, não há de ser impedido por uma moça de origem 

inferior, sem importância no mundo e sem nenhuma relação com a nossa 

família.” (v. I, cap. I, pag.493)

 Esta colocação de Catherine de Bourgh, personagem da aristocracia rural inglesa, 
independente da contextualização para a qual foi utilizada exibe claramente alguns pro-
blemas sociais reconhecidos e presentes até os dias atuais como casamento arranjado, o 
preconceito social de classes, portanto um conceito de entendimento universal indepen-
dente do contexto em que for proferido.

 Poderíamos analisar muitas outras características dentro dos códigos restritos e 
elaborados de Bernstein a partir dessa obra, como as diferenças gramaticais das falas de 
acordo com a sociedade, mas não foi nossa proposta, o que não descartamos num apro-
fundamento futuro. Contudo, é importante salientar que apesar das diferenças nenhum 
código é superior ao outro uma vez que não implica num déficit de comunicação, mas 
diferentes sentidos, justificadas pelo contexto social, o que não impede o entendimento 
entre locutor e interlocutor. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A importância da obra de Bernstein não se limitou somente a teoria, ela foi uma 
importante contribuição linguística no que se refere ao uso da linguagem dentro das con-
textualizações em que cada indivíduo está inserido.

 Por que Orgulho e Preconceito? Claro que esse tipo de análise seria possível esta-
belecer em qualquer obra, já que não nos ativemos ao enredo ou análise histórica de uma 
época, mas nos utilizamos de alguns trechos a fim de demonstrar mais uma possibilidade 
de interpretação da linguagem dentro da imensidão existente na área da sociolinguística. 

 Jane Austen retrata nesta obra, mesmo sem querer, as variantes da língua dentro 
de um contexto histórico social inglês do século XIX. Essa primazia da literatura inglesa 
traz implícito em suas páginas não só a questão feminina e divisão de classes, que são 
temas tão atuais além de uma clara caracterização da aristocracia rural inglesa do final do 
século XVIII e início do século XIX; Austen conseguiu no que tange a inteligência dos diá-
logos apresentados nesta obra, justificar sua perpetuação ao longo de dois séculos, além 
da beleza inenarrável com que se utiliza da linguagem escrita para expressar a emoção 
de seus personagens, delineando cada angústia, cada dor, cada alegria, emoções essas 
tão fortemente descritas que saem das páginas e nos arrebatam durante a leitura. 



135

 Ao analisarmos a obra de Austen concluímos que a linguagem expressada pelas 
personagens se dá de acordo com o meio em que se inserem e a forma como as famílias 
estão organizadas dentro da teoria de Bernstein, justificando a posição e o comportamen-
to de seus membros ao longo da obra.

 Além da análise aqui descrita, que esperamos ter atingido o nosso objetivo de des-
pertar uma nova possibilidade de olhar linguístico sobre esta obra, sugerimos também, 
uma reflexão, dirigida aos profissionais de línguas, de como conduzir o processo de ensi-
no e quais ferramentas utilizar para despertar nos alunos a capacidade de utilizar a língua 
com maestria, ou se não, como objeto realmente transformador de um indivíduo ou ainda, 
despertá-los para a pesquisa mais aprofundada dessa ferramenta de comunicação entre 
os seres humanos, a língua.

 Não importa aqui a questão do erro ou acerto em primeira instância, mas expe-
rimentar, ser descontruído nas ideias e novamente reformulá-las quantas vezes forem 
necessárias, porque como diz Bernstein todos produzimos nossas descrições tendo como 
base nossos modelos e nos nossos próprios critérios.

(…) Todos temos modelos – alguns são mais explícitos do que outros; 

todos utilizamos princípios de descrição – novamente alguns são mais 

explícitos do que outros; todos estabelecemos critérios que nos permitem 

produzir as nossas próprias descrições e ler as descrições dos outros – 

novamente esses critérios podem variar na sua explicitação. Alguns dos 

nossos princípios podem ser quantitativos enquanto outros são qualitati-

vos. Mas o problema é fundamentalmente o mesmo. No final, de quem é 

a voz que fala? Eu prefiro ser tão explícito quanto possível. Assim, pelo 

menos, a minha voz pode ser desconstruída. (Bernstein, 1996, p.129).
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RESUMO
Considerando o avanço das pautas neoliberais, no Brasil, a partir de 2016, acentuou-
-se os debates sobre a finalidade do Ensino Médio, sobretudo seu alinhamento com 
a preparação para o mercado de trabalho por meio da Lei nº 13.415/2017 que altera 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, propondo um Novo Ensino Médio 
baseado em uma Base Nacional Comum Curricular que preconiza habilidades e com-
petências que garantam o protagonismo dos educandos no processo de ensino e de 
aprendizagem. Objetiva-se, portanto, compreender a finalidade dessas competências 
e habilidades gerais da Base Nacional Comum Curricular, bem como seu alinhamento 
com as pautas neoliberais que atendem à uma sociedade de mercado. Para tanto, 
recorre-se a uma análise documental da base curricular em questão, amparada por 
uma revisão da literatura especializada na reforma empresarial da Educação, fazendo 
referência às obras de Freitas (2018) e Laval (2004). Desse modo, observou-se que 
o Novo Ensino Médio é o triunfo de uma reforma empresarial da Educação brasileira, 
por meio da criação de um documento curricular normativo para o Ensino Médio que 
atende aos interesses da sociedade de mercado, o que permite concluir que essa 
reforma visa a padronização e a adaptação psicofísica dos alunos, de modo a criar 
trabalhadores adaptáveis, autodisciplinados e flexíveis para o trabalho, sobretudo, por 
meio de competências, habilidades e itinerários formativos que promovem as condi-
ções necessárias para a competição da sociedade de mercado. 

Palavras-chave: BNCC. Novo Ensino Médio. Reforma educacional.

ABSTRACT
Considering the advancement of neoliberal agendas in Brazil, from 2016 onwards, deba-
tes on the purpose of secondary education have been accentuated, especially its align-
ment with the preparation for the job market through Law No. 13,415 / 2017 that amends 
Law of National Education Guidelines and Bases, proposing a New High School based 
on a Common National Curriculum Base that recommends skills and competences that 
guarantee the protagonism of the students in the teaching and learning process. The 
objective, therefore, is to understand the purpose of these competencies and general 
skills of the Common Base National Curriculum, as well as their alignment with the neo-
liberal guidelines that serve a market society. To this end, a documental analysis of the 
curriculum base in question is used, supported by a review of the literature specialized in 
the entrepreneurial reform of Education, making reference to the works of Freitas (2018) 
and Laval (2004). Thus, it was observed that the New High School is the triumph of a 
business reform of Brazilian Education, through the creation of a normative curriculum 
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document for High School that meets the interests of the market society, which allows 
to conclude that this reform aimed at the standardization and psychophysical adaptation 
of students, in order to create adaptable, self-disciplined and flexible workers for work, 
above all, through skills, abilities and training itineraries that promote the necessary con-
ditions for the competition of the market society.

Keywords: BNCC. New High School. Educational reform.

1. INTRODUÇÃO

 Com o avanço das pautas neoliberais após a ascensão do governo Michel Temer, 
em 2016, acentuou-se os debates sobre a finalidade do Ensino Médio, sobretudo seu 
alinhamento com a preparação para o trabalho por meio da Lei nº 13.415/2017 que altera 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, propondo um “novo Ensino Médio” em-
basado em uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no surgimento de itinerários 
formativos pautados na formação técnica e profissional. 

 Visando o Ensino Médio, as diretrizes previstas na BNCC defendem uma formação 
indispensável para a inserção no mundo do trabalho. Para tanto, firma um compromisso 
com a “educação integral dos estudantes e com a construção de seu projeto de vida” 
(BRASIL, 2018, p. 464) e, para isso, estabelece dez competências gerais apresentadas 
como aprendizagens essenciais durante a Educação Básica. 

 Com efeito, este documento de caráter normativo define competência como a “mo-
bilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas 
e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidia-
na, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.” (BRASIL, 2018, p. 8, grifo 
nosso)

 Com o uso de verbos como “exercitar”, “criar” e “agir”, as competências gerais da 
BNCC buscam garantir protagonismo aos alunos no processo de ensino-aprendizagem. 
No entanto, essa mobilização atende, de fato, ao compromisso com o acesso à uma 
educação integral para os estudantes ou à uma formação profissional apta para o de-
senvolvimento da mão-de-obra ideal para as novas dinâmicas do trabalho expostas no 
neoliberalismo? 

 Assim, considerando a BNCC como um conjunto de orientações do Estado sobre 
os currículos das escolas públicas e privadas brasileiras, pode-se estabelecer uma rela-
ção entre a defesa de um Ensino Médio pautado em competências e habilidades com o 
alinhamento do Estado brasileiro às aspirações da sociedade de mercado?
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2. UMA REFORMA EM FUNÇÃO DA SOCIEDADE DE MERCADO

 A década de 1990 marca, no Brasil, a ascensão do liberalismo econômico, sobre-
tudo no governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), período em que surgiu um 
movimento em prol de uma reforma educacional que objetivava a criação de referên-
cias nacionais para a Educação, como os Parâmetros Curriculares Nacionais e a criação 
de processos de avaliação em larga escala, fomentando uma padronização do ensino e 
atendendo aos interesses do capitalismo financeiro rentista (FREITAS, 2018).

 Contudo, o modelo econômico instaurado no Brasil, a partir de 2003, evidenciou, 
sob a ótica do capitalismo desenvolvimentista, uma nova concepção de educação, não 
atendendo às aspirações de uma reforma empresarial educacional defendida pelos adep-
tos ao capitalismo financeiro (FREITAS, 2018).

 De acordo com Freitas (2018), o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, no 
entanto, marcou a ascensão de uma “nova direita” alicerçada pela retomada do liberalis-
mo econômico e que propôs uma reforma educacional pautada, novamente, na padroni-
zação, na responsabilização e nos testes, visando atender aos interesses do capitalismo 
financeiro que, segundo Chauí (2018, Apud Freitas, 2018), tem agido de forma suprana-
cional. 

 Nessa lógica reformista, a escola passa a atender aos interesses de quem defende 
uma reforma empresarial da educação, operando com base na padronização por meio 
de bases nacionais curriculares, na avaliação com base nas diretrizes dessas bases e 
na responsabilização do cumprimento ou não das orientações, inserindo a escola em um 
livre-mercado competitivo (FREITAS, 2018). 

 Entretanto, diante dos interesses da reforma educacional, observa-se que o termo 
“orientação” é, na verdade, uma camada de verniz para metas pré-estabelecidas por um 
Estado servil ao neoliberalismo, sobretudo às novas dinâmicas impostas pela sociedade 
de mercado (LAVAL, 2004), haja vista que, no liberalismo econômico, “a função do Esta-
do é complementar à do mercado” (CHOMSKY E DIETERICH, 1999, p. 127). Com isso, 
o Estado que, outrora, se definiu como educador da Nação, passa a ser submisso aos 
interesses do mercado (LAVAL, 2004).

 Sobre as dinâmicas da sociedade de mercado, “na economia global do século XXI, 
a qualificação científica e profissional da força de trabalho [...] constitui uma arma compe-
titiva fundamental” (CHOMSKY E DIETERICH, 1999, p. 127), logo, a escola passa a ser 
refém de sistemas educacionais que atendem ao capitalismo mundial e é nesse contexto 
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que o Novo Ensino Médio e a BNCC operam, haja vista que o “projeto de vida” que o texto 
da BNCC diz defender é, na realidade, uma adaptação psicofísica dos estudantes para 
essa competitividade capitalista.

 Considerando a afirmação de Goodson (2003) de que o currículo apresenta sem-
pre uma intencionalidade e um contexto, é possível avaliar que a existência de uma base 
nacional curricular tem por intuito a “redução da cultura ensinada apenas às competências 
necessárias à empregabilidade dos assalariados, para o encorajamento de uma lógica de 
mercado na escola [...]” (LAVAL, 2004, p. 12).  

 Visando o alinhamento do Ensino Médio à lógica do meio-técnico-científico-infor-
macional, as competências da BNCC preconizam sujeitos autônomos, protagonistas e 
engajados, pois “o Ensino Médio deve garantir aos estudantes a compreensão dos fun-
damentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a 
prática” (BRASIL, 2018, p. 467). Para tanto, a Lei nº 13.415/2017, que trata sobre o Novo 
Ensino Médio, defende que:

O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Co-

mum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organi-

zados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a 

relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, 

a saber: I – linguagens e suas tecnologias; II – matemática e suas tecno-

logias; III – ciências da natureza e suas tecnologias; IV – ciências huma-

nas e sociais aplicadas; V – formação técnica e profissional (LDB, Art. 36; 

ênfases adicionas, grifos do documento original)

 Sob a justificativa do protagonismo juvenil fomentado por um suposto projeto de 
vida, a BNCC flexibiliza o currículo do Ensino Médio, o organizando em áreas do conheci-
mento, sendo que, para cada área, são definidas competências específicas e “relaciona-
das a cada uma dessas competências, são descritas ‘habilidades’ a serem desenvolvidas 
ao longo da etapa” (BRASIL, 2018, p. 470, grifo do documento original).  

 Ainda, em referência ao Parecer CNE/CEB nº 5/2011, o documento normativo de-
fende que a flexibilização seja obrigatória, para que a organização escolar responda aos 
aspectos globalizadores, sobretudo ao caráter profissionalizante, ao passo que “as compe-
tências e habilidades da BNCC constituem a formação geral básica. Os currículos do En-
sino Médio são compostos pela formação geral básica, articulada aos itinerários formativos 
como um todo indissociável” (BRASIL, 2018, p. 470, grifo do documento original).
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 Para Laval (2004), a escola flexível visa criar um trabalhador flexível, com base 
no desenvolvimento da autonomia que se espera do assalariado, sobretudo a capaci-
dade de se autodisciplinar. Assim, de certa forma, os itinerários formativos, alinhados 
a um ensino pautado em competências e habilidades que dão ênfase à autonomia 
dos sujeitos, atendem à criação de um aluno adaptável que, posteriormente, será um 
trabalhador adaptável, pois “na sociedade global, é essa a grande tarefa dos reforma-
dores educativos: criar o trabalhador adaptável que [...] se encaixa em qualquer ‘toma-
da’ empresarial regional, sem causar problemas na geração de lucros” (CHOMSKY E 
DIETERICH, 1999, p. 192).

 Nesse sentido, Laval (2004, p. 12) aponta que as reformas impostas à escola 
são orientadas pela competitividade e são guiadas pela “adaptação às condições so-
ciais e subjetivas da mobilização econômica geral”. Com isso, nota-se que a BNCC, 
por meio de sua ênfase na formação profissional, sobretudo para o Ensino Médio, 
apresenta a naturalização da competitividade e da adaptabilidade nos educandos. 

 Observa-se que essa adaptabilidade implica na padronização cognitiva e 
moral da juventude, ao passo que os documentos normativos da reforma educa-
cional incluem habilidades socioemocionais, como a resiliência que, para o neoli-
beralismo, é a base do mérito, sendo a escola uma oportunidade para que o aluno 
possa competir na sociedade de mercado (FREITAS, 2018). No entanto, resiliên-
cia, para o capitalismo, é a capacidade de adaptação na adversidade.

 Promover uma educação fundamentada em um projeto de vida se apresenta, 
na BNCC, como a oportunidade que a escola, sobretudo o Ensino Médio, oferta aos 
alunos. Contudo, uma vez que esse projeto de vida está atrelado ao desenvolvimento 
ou não de competências e habilidades, observa-se que isso opera, na verdade, como 
um instrumento de seleção, em que o filtro é a aptidão à adaptação. 

 Dessa forma, Freitas (2018) apresenta que a promoção dessa ideia da es-
cola como um espaço de oportunidades para se sobressair em um cenário de 
competição, fomenta o mérito como um elemento que distingue os sujeitos que 
são capazes de ter resiliência daqueles que são tomados pelo fracasso. Portan-
to, pode-se notar que um ensino fundamentado nos interesses da sociedade de 
mercado assevera a lógica do livre-mercado dentro da escola, fazendo com que 
o aluno se torne um vendedor de si mesmo (CHAUÍ, 2017, Apud FREITAS, 2018), 
aspecto fundamental aos interesses das forças econômicas e políticas dominantes 
(LAVAL, 2004). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Tendo em vista a ascensão de uma nova direita fundamentada no neoliberalismo 
após 2016, pode-se observar que a criação de uma Base Nacional Comum Curricular, no 
Brasil, atende aos interesses da sociedade de mercado pautada, sobretudo, na padroni-
zação e da adaptação psicofísica dos alunos de modo a criar trabalhadores adaptáveis e 
flexíveis para o trabalho.

 Nesse aspecto, o Ensino Médio passa a operar como uma ferramenta de transforma-
ção do aluno no modelo de trabalhador ideal, autônomo e capaz de se autodisciplinar. Median-
te as orientações da BNCC, essa característica é trabalhada por meio do desenvolvimento de 
um projeto de vida alinhado a itinerários formativos, competências e habilidades capazes de 
promover no educando às condições necessárias para a competição do mercado.

 A escola aparece, portanto, como um espaço de oportunidade de desenvolvimento 
dessas competências e habilidades esperadas pela sociedade de mercado para que o 
aluno adaptável se torne o trabalhador adaptável, sendo o Novo Ensino Médio o triunfo 
de uma reforma empresarial educacional, correspondendo ao alinhamento entre o Estado 
brasileiro e o capitalismo financeiro rentista, em que a preocupação nuclear é a formação 
de mão-de-obra assalariada e qualificada para os interesses do mercado.
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RESUMO
O tipo de alimentação das últimas décadas baseada em alimentos processados e 
industrializados têm ocasionado sérios problemas à população, seja pela ingestão de 
alimentos destituídos de nutrientes, seja pela ingestão cumulativa de aditivos quími-
cos. Entre estes, destacam-se os corantes sintéticos, principalmente os corantes azo, 
amplamente usados para colorir alimentos e medicamentos. Os corantes azo têm sido  
alvo de estudos há décadas devido seus efeitos toxicológicos adversos à saúde. À tar-
trazina, corante alimentício amarelo, também encontrada  em medicamentos como a 
aspirina, tem sido atribuídos efeitos danosos, principalmente em crianças, como asma 
bronquite, rinite, alergia. Estudos experimentais ainda relacionam seu uso a efeitos 
embriotóxicos e mutagênicos em ratos. Embora banido da lista de corantes permitidos 
nos EUA, no Brasil ainda seu uso é permitido, desde que seja observada sua IDA. 
Entretanto, o tipo de alimentação de uma sociedade cada vez mais urbanizada pode 
acumular a ingestão desse corante. Dessa forma, políticas públicas devem ser ado-
tadas e aplicadas para   promover o consumo de produtos saudáveis pela população, 
com a criação de estratégias para a redução do consumo de produtos contendo a tar-
trazina. O objetivo do presente estudo foi estudar os aspectos químico e toxicológico 
da tartrazina.

Palavras-chave: Corantes,  cor, Tartrazina.

ABSTRACT
The type of food the past few decades based on processed foods and processed pro-
ducts have raised serious problems for the population, either by eating foods devoid of 
nutrients is by ingestion of cumulative chemical additives. Among these are the synthetic 
dyes, mainly the azo dyes, widely used for coloring foods and medicines. The azo dyes 
has been the subject of studies for decades because of its adverse toxicological effects 
to health. To TARTRAZINE, yellow food coloring, also found in drugs such as aspirin, 
have been assigned damaging effects, especially in children such as asthma, bronchitis, 
allergic rhinitis. Experimental studies still relate your use embriotóxicos effects and mu-
tagens in rats. Although banned from list of colouring agents permitted in USA, Brazil still 
your use is permitted, as long as it's observed your IDA. However, the type of feeding 
of a society increasingly urbanized can accumulate the ingestion of this dye. Thus, pu-
blic policies must be adopted and implemented to promote the consumption of healthy 
products for the population, with the establishment of strategies for the reduction of the 
consumption of products containing tartrazine. The aim of this study was to study the 
chemical and toxicological aspects of tartrazine.

Keywords: Dyes, color, Tartrazine.
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1. INTRODUÇÃO

 As características sensórias e de aceitabilidade dos alimentos são todas influencia-
das pela cor. Há uma relação entre os alimentos e as cores, que pode ser afetada no aceite 
do mercado pelo fato do consumidor “visualizar” sabores através da cor, sendo esta utilizada 
amplamente na indústria alimentícia de forma a atender às expectativas dos consumidores.

 A alta exploração do uso de corantes como aditivos alimentícios se faz em ali-
mentos, com o motivo de atrair os olhos do consumidor, promover a maior aceitabili-
dade, sem impor valor nutritivo. Pelo emprego intenso, há uma preocupação quanto 
à segurança e aos riscos toxicológicos dessas substâncias e de seus metabolitos no 
organismo humano.  

 O controle do uso desses corantes nos alimentos é indispensável, pois o maior 
índice de alimentos coloridos é destinado a crianças. Estudos demonstram que as crian-
ças são o principal grupo acometidos, por serem mais suscetíveis ás reações provoca-
das pelos aditivos químicos, já que a quantidade ingerida, em relação à massa corporal 
é bem maior quando comparada aos adultos, além disso, a capacidade de metabolizar 
e excretar essas substâncias é muito menor, possibilitando maiores reações adversas 
(POLÔNIO; PERES,2009).

 Além disso, danos a órgãos e reações alérgicas devido ao uso de alguns co-
rantes tem sido relatados, especialmente com relação ao corante amarelo tartrazina. 
Resultados de pesquisas indicam que tartrazina e seus metabólitos têm potencial ge-
notóxico em culturas de linfócitos humanos (ŞEKEROĞLU et al., 2017).Dessa forma, 
este presente trabalho tem o objetivo de apresentar os estudos sobre a tartrazina, seus 
aspectos químico e toxicológico e efeitos adversos sobre a saúde.

2. CORANTES ALIMENTÍCIOS SINTÉTICOS

 A cor nos parece ter existência material, mas é apenas sensação produzida por 
certas organizações nervosas sob a ação da luz, ou especificamente, pela ação da luz 
sobre nosso órgão da visão. O organismo visual humano é impressionado pela sensa-
ção de luz colorida oriunda da radiação eletromagnética na região do visível, no qual 
cada cor está associada a uma determinada frequência e comprimento de onda. 

 No Brasil os corantes alimentícios mais importantes para utilização são perten-
centes ao grupo azo, que apresenta em sua estrutura uma dupla ligação entre nitrogê-
nios no meio da molécula (-N=N-), ligados a anéis aromáticos. 
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 Baseado na estrutura molecular, um corante divide-se em três partes funcio-
nais: grupo cromóforo, que abrange um grupo de átomos com uma ou mais ligações 
insaturadas, tornando-se o principal responsável por definir a cor da substância; 
grupo auxocromo ou grupos funcionais da molécula, são substituintes doadores ou 
aceptores de elétrons capazes de determinarem a solubilidade da substância e a 
intensidade da cor ao produto; grupo cromógeno, definido como a própria estrutura 
colorante (CÂMARA, 2017).

2.1 TARTRAZINA  

 O corante tartrazina (INS 102, FD & C Yellow number 5, CI Food Yellow 4 e 
E102), de nome química sal trissódico de 5-Hidroxi-1-(4-sulfofenil)-4-[(4-sulfofenil)azo]-
-Pirazole-3-carboxilato (Figura1)  é considerado um corante empregado em alimentos e 
cosméticos. Apresenta uma alta solubilidade em meio aquoso, podendo ser identificado 
por espectrofotometria UVVIS no comprimento de onda próximo a 426nm. Esta carac-
terística ocorre devido à presença de grupos cromóforos, carboxílicos, nitro, hidroxílicos 
e amino que são capazes de aumentar a intensidade de absorção específica para um 
determinado corante.

 Durante o processo de síntese da matéria prima e manufatura da tartrazina 
pode haver impurezas, podendo chegar a um total de 10% do composto final como 
metais, 4 - aminobifenil, 4 – aminoazobenzeno (ácido sulfanílico) e benzidina, os 
quais podem apresentar efeitos carcinogênicos e ou mutagênicos (capazes de indu-
zirem mutações no DNA bem como gerar a formação de tumores. No entanto estas 
podem estar presentes em níveis de segurança conforme estabelecido pela legisla-
ção (RESENDE, 2015). 

 O corante tartrazina geralmente é preparado a partir da diazotação do ácido 4 
- amino – benzeno com o ácido nítrico e nitrito de sódio, em seguida o composto dia-
zo é acoplado com o 4,5- dihidro- 5 - oxo - 1 - (4 - sulfofenil) - 1H - pirazole - 3 - ácido 
carboxílico ou com o éster metílico, ou éster etílico, ou um sal de ácido carboxílico, que 
é isolado e purificado como o sal de sódio ou cálcio (FDA 21 CRF74.705). A síntese da 
tartrazina está apresentada na Figura 1.
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Figura 1. Estrutura Química do corante Azo Tartrazina e sua síntese (LELIS, 2015)

 A benzidina é uma das aminas aromáticas que se origina como uma impureza 
durante a oxidação da anilina, um precursor para a síntese do ácido sulfanílico, que por 
sua vez é precursor para a síntese do corante tartrazina. 

 Durante a síntese da tartrazina pode ocorrer a diazotação da benzidina e apenas 
uma pequena parte permanece como bendizina livre, ou seja, a maior parte permanece 
na forma de corantes subsidiários como o corante T diazo benzidina – pirazolona. Des-
sa forma após a ingestão da tartrazina pelos mamíferos, se estes compostos estiverem 
presentes, por sua vez serão reduzidos no intestino liberando a benzidina em sua forma 
livre. Muito dos azocorantes que são análogos da benzidina são considerados muta-
gênicos e/ou carcinogênicos, uma vez que através do seu metabolismo os eletrólitos 
interagem com o DNA . Estudos relataram uma alta incidência de tumores de bexiga de 
estômago, reto, pulmão e próstata em trabalhadores expostos a benzidina e anilina em 
fábricas de produtos químicos (RESENDE, 2015).

3. INGESTÃO DIÁRIA ACEITÁVEL E EFEITOS ADVERSOS

 Os aditivos alimentares, bem como os corantes alimentícios necessitam de um 
controle seguro do uso de suas quantidades na ingestão diária. A IDA é definida em 
miligrama por quilo de peso corpóreo (mg/kg p.c), valores ao qual podem ser ingeridos 
diariamente sem apresentar riscos apreciáveis à saúde, de acordo com os levantamen-
tos científicos realizados na época da avaliação (ANVISA, 2015).

 Os corantes alimentícios estão registrados no sistema de numeração internacio-
nal de aditivos alimentares (INS) pertencente ao Codex Alimentarius, o qual dispõe de 
normas à regulamentações sanitárias, visando boas práticas alimentares, recomenda-
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das pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (CÂMARA, 2017). A OMS recomenda 
que os países realizem estudos sobre o consumo desses corantes em sua população, 
para assegurar que a IDA não ultrapasse os limites estipulados e que a pesquisa toxico-
lógica dessas substâncias seja contínua.
 
 Atualmente, a discussão sobre a toxicologia e os riscos que os corantes artificiais 
podem causar à saúde, tem se tornado cada vez mais investigativa. 

3.1  Toxicologia e Efeitos adversos da Tartrazina

 A Tartrazina é um corante de coloração amarelo-alaranjado legalizado para fins 
industriais no Brasil. Desde os anos de 80 nos EUA, após a descoberta de seu potencial 
para desencadear efeitos adversos, tem sido obrigatória sua listagem nos ingredientes 
do rótulo de produtos alimentícios. No Brasil, essa obrigatoriedade ocorre desde 2002.  
A origem da tartrazina é sintética, obtida a partir da tinta de alcatrão de carvão, apresen-
tando boa estabilidade à luz, calor e ácidos. Seu uso é permitido no Brasil, mas proibido 
nos EUA, causando alergias e asma, entre outras doenças.
 
 O primeiro estudo descrevendo reações alérgicas causadas pelo consumo 
de tartrazina foi publicado por Lockey (1959).  O autor relatou uma possível asso-
ciação entre tartrazina e urticária, pelo uso de medicamentos corados de amarelo. 
Em três pacientes portadores de urticária, relatou exacerbação do quadro clíni-
co pela administração da droga. Outras comunicações seguiram-se, associando 
exacerbações de asma, urticária e anafilaxia, ao uso de aditivos em alimentos e 
medicamentos.
 
 Na base de dados Pubmed a busca empregando o termo “ efeitos adversos da 
tartrazina” apresentou 276 e 54 para o termos “ efeitos adversos da tartrazina em crian-
ças”, respectivamente. 

 A avaliação toxicológica do Joint FAO/WHO Expert Commitee on Food Additi-
ves – JECFA, grupo de especialistas que avalia a segurança do uso de aditivos para 
o Codex Alimentarius com enfoque em análise de risco determinou a Ingestão Diária 
Aceitável (IDA) de 7,5 mg/Kg de peso corpóreo; que corresponde a 225 mg/dia para 
uma criança de 30 Kg e 450 mg/dia para um adulto de 60 Kg.26 A Tartrazina já teve 
seu uso banido na Noruega, na Áustria. Na Grécia não é permitido em antihistamí-
nicos e broncodilatadores. Na Nova Zelândia, só pode ser adicionado em produtos 
para uso externo, ou seja, cosméticos.
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 A DL50 (dose letal que mata 50% da população) foi definida em ratos como sen-
do da ordem de 2.000 mg/kg, e nesta dosagem, pesquisas apontaram danos genotóxi-
cos. Nos seres humanos a dose tóxica é de difícil ocorrência em virtude das marcantes 
alterações de cor e sabor produzidas pela elevação das concentrações normalmente 
utilizadas nos alimentos e medicamentos. As concentrações máximas permitidas nos 
medicamentos e nos alimentos variam de 10 a 30 mg por 100g de alimento (Resolução 
387, de 05 de agosto de 1999, da ANVISA)(RESENDE, 2015).

 Os azocorantes, grupo ao qual pertence a tartrazina, quando ingeridos são me-
tabolizados a aminas aromáticas a partir de azo-redutases elaboradas por microorga-
nismos constituintes da flora intestinal. Os azocorantes também são metabolizados no 
fígado graças a redutases hepáticas. 

 Entre os corantes “azo”, a tartrazina tem alvo de muitos estudos toxicológi-
cos por estar associado a diversas reações de hipersensibilidade como urticária, 
asma, náusea, anafilaxia, vômitos, dermatite, dor de cabeça, eczema, angioede-
ma, bronquite, rInite e broncoespasmos. Em doses elevadas induz à lesão no DNA 
em estômago, cólon e bexiga urinária possibilitando o surgimento de câncer em 
longo prazo. Além disso, pode desencadear hipercinesia, distúrbios de comporta-
mento, e eosinofilia (aumento dos eosinófilos, tipo de glóbulo branco do sangue 
que desempenha um papel importante na resposta do organismo a reações alérgi-
cas, asma e infecção por parasitas) e inibição da agregação plaquetária , além de 
hiperatividade em crianças quando associado ao conservantes benzoato de sódio 
(POLÔNIO, 2010). 

 Uma grande parcela da população mundial apresenta alguma reação adversa 
à tartrazina, principalmente quando ingerida precocemente antes de um ano de idade. 
Em alguns países da Europa a tartrazina foi proibida devido aos seus efeitos deleté-
rios, porém no Brasil esse é um dos corantes mais aplicados em alimentos, estando 
presentes na maioria dos produtos industrializados (DALL’AGNOL et al., 2013). 

 Estudos conduzidos por Axon e colaboradores (2012), com o objetivo de ava-
liar a capacidade moduladora de receptores hormonais de estrógeno do corante, rea-
lizaram experimentos empregando linhagens de células humanas de câncer de mama 
que expressavam receptores de estrógeno. Os autores sugerem que, embora ele seja 
menos potente que o estradiol (hormônio feminino), o corante pode agir como agonista 
(aumenta atividade celular)  de receptores estrogênicos, podendo induzir ou causar dis-
túrbios neoplásicos, ou lesão coloestática.  
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 Hashem e colaboradores (2019) determinaram o efeito da tartrazina no desen-
volvimento fetal pelo exame morfológico, das vísceras e malformação esquelética em 
fetos de ratos após administração oral de tartrazina a ratazanas grávidas   do 6º. ao 15º. 
dia de gestação. Tartrazina a 0,4 e 4,5 mg/Kg induziu reabsorções do feto e morte fetal, 
concluindo-se que o corante induziu a danos hepáticos, com potencial embriotóxico e 
teratogênico para ratos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Numa sociedade que despreza os valores da terra e da alimentação não in-
dustrializada, verifica-se que o consumo dos alimentos processados / industrializados 
possuem compostos químicos que são cumulativos no organismo, e podem trazer efei-
tos adversos a curto ou longo prazo, e que, as crianças, possuem maior fragilidade ao 
consumi-los, bem como, são as maiores consumidoras, influenciadas pelo marketing, e 
pela grande atratividade sensorial dos produtos industrializados.

 Os alimentos industrializados são capazes de promover danos agudos sobre a 
saúde humana, como no caso de alergias e hiperatividade. Neste sentido, o emprego 
de corantes artificiais alimentícios pode oferecer  riscos à saúde humana, havendo , 
portanto, a  necessidade de uma revisão na regulamentação, já que os efeitos adversos 
são cada vez mais apontados ao uso dessas substâncias, cabendo ao poder público 
medidas efetivas para promoção do consumo de produtos saudáveis pela população, 
com a criação de estratégias para a redução do consumo de corantes para que proble-
mas maiores sejam evitados.
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RESUMO
O acelerado aumento da população idosa vem causando um grande impacto mundial, 
principalmente na área da saúde, causando novas demandas e desafios, requeren-
do um grau maior de cuidados contínuos e com isso um alto custo para esse setor. 
Assim, o objetivo desse estudo é analisar o grau de depressão em idosos moradores 
de uma Instituição de Longa Permanência, do interior de São Paulo. Trata-se de um 
estudo quantitativo, descritivo. O presente estudo foi realizado em uma Instituição 
de Longa Permanência para Idoso, em um município do interior paulista, constituído 
por 19 pacientes moradores. Foi utilizado como instrumento a Escala de Depressão 
Geriátrica (EDG versão brasileira da GDS-15) juntamente com um questionário so-
ciodemográfico adaptado. Os dados foram analisados de forma descritiva, por meio 
de gráficos e tabela, processada em uma planilha no Microsoft Excel®. Os resultados 
demonstram que 11 (58%) não apresentaram sinais de depressão e 8 (42%) apresen-
taram depressão leve moderada, a maior predominância foi de normalidade. Como 
conclusão deste estudo evidenciamos que houve predomínio do quadro de normali-
dade nos residentes. No entanto, mesmo com resultados positivos do estudo, não po-
demos deixar de destacar o quadro de depressão leve e moderada, em um percentual 
da amostra do estudo. 

Palavras-chave: Idoso; Cuidados de enfermagem; Depressão; Institucionalização.

ABSTRACT
The accelerated increase in the elderly population has been causing a great worldwide 
impact, mainly in the health area, causing new demands and challenges, requiring a 
greater degree of continuous care and with this a high cost for this sector. Thus, the ob-
jective of this study is to analyze the degree of depression in elderly residents of a Long 
Term Care Institution, in the interior of São Paulo. This is a quantitative, descriptive study. 
The present study was carried out in a Long Term Care Institution for the Elderly, in a city 
in the interior of São Paulo, consisting of 19 resident patients. The Geriatric Depression 
Scale (EDG Brazilian version of GDS-15) was used as an instrument together with an 
adapted sociodemographic questionnaire. The data were analyzed descriptively, using 
graphs and tables, processed in a spreadsheet in Microsoft Excel®. The results show 
that 11 (58%) did not show signs of depression and 8 (42%) showed mild to moderate 
depression, the greater predominance being normal. As a conclusion of this study, we 
evidenced that there was a predominance of normality in residents. However, even with 
positive results from the study, we cannot fail to highlight the condition of mild and mode-
rate depression, in a percentage of the study sample.

Keywords: Elderly; Nursing care; Depression; Institutionalization.
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1. INTRODUÇÃO

 De acordo com Guths, Jacob et.al. (2017) o acelerado aumento da população 
idosa vem causando um grande impacto mundial, principalmente na área da saúde, 
com novas demandas e desafios, requerendo um grau maior de cuidados contínuos e 
com isso o dobro do custo para esse setor.

 Segundo Guths, Jacob et.al. (2017), no Brasil esse assunto é de grande rele-
vância, sendo um país que envelhece a passos largos. Em 2011, a população idosa 
era de 20,5 milhões, o equivalente a 10,8% da população total. Estudos indicam que, 
em 2020, a população idosa brasileira será de 30,9 milhões, representando 14% da 
população total.

 Ainda na opinião de Guths, Jacob et.al. (2017), o conceito idoso é classificado 
entre vários países, de acordo com o seu grau de desenvolvimento, no Brasil são con-
siderados idosas, pessoas com a idade de 60 anos ou mais.

 Santos (2010) diz que a classificação foi criada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), através da resolução 39/125, durante a primeira Assembleia das Nações 
Unidas sobre o envelhecimento populacional, levando em conta a expectativa de vida 
que os países oferecem a seus respectivos habitantes. Sendo que idoso nos países de 
primeiro mundo são pessoas acima de 65 anos.

 De acordo com Silva e Souza et.al. (2012), em decorrência do aumento da po-
pulação idosa, nos deparamos com a falta de preparo da população de um modo geral, 
em tratar com essa nova situação, o que acarreta um grande aumento das Instituições 
de Longa Permanência do Idoso (ILPI).

 Carreira e Botelho et.al (2011) afirmam que o processo de transição do ambiente 
familiar para uma instituição de longa permanência voltada ao acolhimento do idoso, 
provoca ao mesmo, sentimentos negativos de rejeição, o que agrava mais ainda o seu 
estado de saúde e psicológico, pelo fato de que ele passa a seguir regras e normas es-
tabelecidas pela instituição, criando o seu isolamento social e exclusão das atividades 
coletivas, desta forma originando o processo depressivo.

 Diante de algumas situações, convivendo diariamente com idosos, percebemos 
que alguns idosos institucionalizados apresentam comportamentos de desanimo, iso-
lamento social e tristeza, enquanto outros tentam realizar atividades, autocuidado e 
aproveitam tudo que podem ao seu alcance.
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 Segundo Bordone e Urgelles (2015), a depressão apresenta uma complexidade 
na sua identificação, haja visto que seus sintomas se apresentam em várias formas, e é 
comum associar os sinais da depressão com o processo natural da velhice, resultando 
na pouca importância ao seu diagnóstico.

2. OBJETIVO

 Analisar o grau de depressão em idosos moradores de uma Instituição de Longa 
Permanência, do interior de São Paulo.

3. MÉTODO

         Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo. O presente estudo foi realizado em 
uma Instituição de Longa Permanência para Idoso, de um município do interior de São 
Paulo, com pacientes moradores desta instituição.

 Foram selecionados 23 moradores, excluído 04 moradores; dois por residirem a 
menos de um ano na Instituição e dois por possuírem a patologia Alzheimer em estágio 
avançado, totalizando 19 moradores para amostra deste estudo. Entre eles estão ho-
mens e mulheres, com faixa etária de 60 anos ou mais. Os critérios para exclusão foram 
baseados em possíveis fatores que impeçam os entrevistados de responderem o ques-
tionário, como motivos de doenças, incluindo deficiência auditiva e sequelas neurológi-
cas de acidente vascular encefálico e impossibilidade de compreensão das instruções 
para resposta aos instrumentos de coleta. No critério de inclusão, foram enquadrados 
idosos institucionalizados a mais de um ano na instituição pesquisada. A autonomia do 
participante do estudo foi respeitada pela sua livre decisão em participar da pesquisa. 
Antes da coleta de dados, os participantes foram informados detalhadamente sobre o 
objetivo da pesquisa e acerca de todos os procedimentos aos quais se submeteriam e 
posteriormente assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE).

 Foram previstos os procedimentos que assegurarão a confidencialidade, o ano-
nimato das informações, garantindo-se que as informações obtidas não serão utilizadas 
em prejuízo, de qualquer natureza, para os respondentes. Esclarecendo que os riscos 
são mínimos, provenientes do preenchimento do questionário.

 Foi utilizado de Almeida, Almeida (1999), a Escala de Depressão Geriátrica em 
versão reduzida de Yesavage (EDG na versão brasileira da GDS-15), juntamente com 
um questionário sociodemográfico adaptado de Drumond (2012), onde questiona dados 
pessoais, econômicos e sobre a institucionalização. “A Escala de Depressão Geriátrica 
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em versão reduzida de Yesavage (EDG-15) foi utilizada para detecção de sintomas in-
dicativos de depressão nos idosos, ela apresenta 15 perguntas negativas/ afirmativas 
que verifica sintomas depressivos, no qual uma pontuação entre 0 e 4 se considera não 
é deprimido, 5 a 10 indica início de depressão leve a moderada e 11 a 15 índice de de-
pressão severa” (pág. 1388) Almeida e Almeida (1999).

 Os dados foram obtidos por meio de entrevista individualizada, conduzida pelas 
próprias pesquisadoras, em local privativo na Instituição de Longa Permanência para 
Idoso de um município do interior de São Paulo. 

 O presente estudo seguiu os preceitos estabelecidos pela Resolução nº 466/2012 
de 12/12/2012 do Ministério da Saúde, foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) do Centro Universitário Campo Limpo Paulista – UNIFACCAMP, aprovado atra-
vés do número do Parecer: 2.731.351. Os participantes assinaram o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido.

4. RESULTADO 

 Participaram do estudo, 19 idosos moradores da instituição de um total de 23, 
sendo que 04 moradores não atenderam os critérios de inclusão. Entre eles, dois são 
portadores da doença de Alzheimer em grau avançado e acamados,um está em cuida-
dos paliativos e dois por residirem a menos de 1 ano na instituição. 

   Observamos que vem aumentando o número de idosos que residem em ILPI, 
em primeiro pelo fato da população estar alcançando uma longevidade e em segundo 
por fatores familiares, os mesmos, não estão preparados para o cuidar dessas pessoas, 
que por sua vez necessitam de cuidados especiais. A seguir são explanados os dados 
sociodemográficos da população idosa residente na ILPI, como mostra na Tabela 1.

Tabela 1 – Dados Sociodemográficos dos idosos da Instituição de Longa Permanência 
– Campo Limpo Paulista, 2018
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 Neste estudo ao tipificarmos sociodemograficamente os residentes idosos da 
instituição de longa permanência [tabela 1]. Entre os 19 entrevistados observou-se pre-
domínio de mulheres 15 (78,9%), com idade entre 81 e 90 anos 9 (47,3%), viúvos 12 
(63,3%), com 2 filhos 7 (36,9%) seguido de 3 ou nenhum filho 5 (26,3%).

 Em relação a escolaridade, verificou-se predomínio de pessoas com ensino mé-
dio completo 8 (42,2%). 

Tabela 2 – Distribuição da Situação Econômica dos idosos da Instituição de Longa Per-
manência – Campo Limpo Paulista, 2018



156

 Ao abordar a situação econômica, observou-se o predomínio da situação média 
13 (68,4%), cuja a maioria dos idosos institucionalizados financiam suas próprias neces-
sidades.
 
Tabela 3 – Distribuição dos dados da internação na Instituição de Longa Permanência 
do Idoso – Campo Limpo Paulista, 2018

 Ao verificar a iniciativa da internação, a maior parte dos idosos 13 (68,4%), rela-
tou ter procurado a internação por conta própria, com predomínio do tempo de interna-
ção entre 1 a 5 anos 10 (52,6%), todos referem gostar da internação 19 (100%).

 A maioria do idosos 10 (52,6%) realizam atividade física e 7 (36,9%) realizam 
atividade cultural. Em relação as visitas, 7 (36,9%) recebem visita 1 a 2 vezes no mês 
ou 3 a 4 vezes no mês. A maioria 9 (47,9%) consideram sua saúde boa. 

Tabela 4 – Distribuição dos Sentimentos relatados pelo idoso conforme Escala de De-
pressão Geriátrica em versão reduzida de Yesavage (EDG na versão brasileira da GDS-
15) – Campo Limpo Paulista, 2018
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 Em relação ao sentimento de solidão, 10 (52,6%) nunca se sente só.

Gráfico 1- Dados referente a depressão geriátrica segundo a Escala de Depressão 
Geriátrica em versão reduzida de Yesavage (EDG-15) -  Campo Limpo Paulista, 2018.

 O gráfico 1, relaciona os dados quanto a aplicação da escala de depressão ge-
riátrica nos 19 idosos. Os resultados obtidos foram que em 11 (58%) dos idosos não 
apresentavam sintomas depressivos sendo considerado não depressivo ou seja classi-
ficado como normalidade (coluna 1) e a depressão leve a  moderada foi observado em 
8 (42%) dos idosos. Não houve sintomas de depressão severa na amostra do estudo.

5. DISCUSSÃO

 Ao analisar os dados que caracterizam a população deste estudo, notou-se o 
predomínio do sexo feminino, idade entre 81 a 90 anos, viúvos, média de 2 filhos, situ-
ação econômica caracterizada por eles como média, escolaridade ensino médio com-
pleto. A iniciativa de internação partiu da decisão da maioria dos idosos com o tempo de 
internação na instituição de 1 a 5 anos, referem ser ativos, recebem visitas, gostam da 
instituição, consideram ter uma boa saúde e dizem que nunca se sentem só.

      Estudos realizados no norte do Rio Grande do Sul e no interior da Bahia ambos em 
2016, nos dados analisados foram caracterizados por uma mesma população com a 
mesma predominância, sendo, do sexo feminino e idade igual ou superior a 60 anos.   



158

 Ele descrever características sociodemográficos, familiares, situação de saúde, 
depressão e grau de capacidade funcional em idosos institucionalizados de 11 institui-
ções de longa permanência para idosos.

 Já na pesquisa realizada em uma instituição de longa permanência para idosos 
(ILPI), localizada no município de Erechim, Rio Grande do Sul em 2016, que utilizou 
a mesma escala de depressão geriátrica deste estudo, foram identificados 34 casos 
que representa normalidade, 23 casos com depressão leve a moderada e 03 casos 
representando a depressão grave. No entanto, mesmo com a existência de casos de 
depressão, a maioria dos residentes na ILPI, que foi pesquisado, apresenta um quadro 
de normalidade, dados semelhantes a esse estudo.
 
 Na pesquisa realizada em uma instituição de longa permanência, nas cidades de 
Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, na Bahia em 2016, foi identificado 23 (74,2%) 
de depressão leve a moderada e 8 (25,8%) que representam a depressão severa. Ob-
serva-se que os dados do estudo obtiveram resultado superior ao presente estudo.

 No estudo realizado com idosos residentes em seis ILPIs de São Carlos- SP em 
2014, sendo três privadas e três filantrópicas foi identificado 35(33%) dos participantes 
com quadro de normalidade, 46 (43%) dos participantes com depressão leve a modera-
da e 26 (24%) depressão severa. A maioria dos residentes na ILPI, que foram pesquisa-
do, apresenta predominância de depressão leve.

 No estudo realizado em duas instituições asilares do município de Pouso Alegre 
em Minas Gerais em 2010, foi identificado (2%) de normalidade, (63%) de depressão 
leve e (35%) de depressão severa, sendo, a predominância apresenta um quadro de 
depressão leve.

 Já na pesquisa realizada pela Universidade Federal de Santa Maria, em 2012, 
em uma instituição de longa permanência, foi identificado 12 (25%) participantes com 
quadro de normalidade, 21(43,75%) apresentam sinais de depressão leve a moderada 
e 15 (31,25%) apresentam sinais de depressão severa. Sendo que a maior predominân-
cia de quadro de depressão leve e moderada.

 Segundo Raldi et al. 2016, a origem da depressão é de difícil entendimento, 
ocorrendo diversos fatores, que podem dar origem a síndrome, como, genéticos, here-
ditários e causas físicas e mentais, porém, o fato do idoso estar institucionalizado não 
caracteriza que o mesmo venha a apresentar a síndrome, contrariando por sua vez o 
pensamento errôneo da sociedade.
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 Ao realizarmos esse estudo, observamos que é notório que os residentes entre-
vistados gostam de morar na instituição. Foi observamos também, que os sintomas da 
depressão começam pelo sentimento negativo, devido ao processo de transição e do 
distanciamento familiar, pois os mesmos não querem atrapalhar a vida dos filhos, porém 
esperam ser visitados e isso não ocorre.

 Como existem outros fatores que podem desenvolver a depressão, entendemos 
que a predominância desses fatores seja como principal a perda da autonomia, pois 
nenhum dos residentes, ou até mesmo nós, não estamos preparados para envelhecer.
Quando se instalam em uma instituição na média dos 75 anos ou mais, são indepen-
dentes e cheio de energia, pois esse é um dos critérios da instituição. Ao passar de 
alguns anos, vão dependendo mais de cuidados, pois começam a perder a audição, 
visão, força motora e equilíbrio, como consequência ocorre o isolamento social, devido 
a essas complicações eles ficam constrangidos diante dos demais, que estão com con-
dição de saúde melhor.

 Um fator que não deprime é a situação econômica, a maioria se mantem com 
sua renda de aposentadoria e aplicações, sem depender da ajuda de custos dos filhos. 
É notório os profissionais confundirem a depressão com a demência, essa é nossa ex-
periência vivida no dia a dia com eles e concluímos que a institucionalização não é um 
fator determinante para a depressão.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Concluímos, após realizarmos este estudo, que mesmo apresentando dados consi-
derados positivos quanto ao resultado de normalidade (não depressivo) segundo a escala 
de depressão geriátrica, não podemos deixar de considerar o resultado quanto ao quadro 
de depressão leve a moderada apresentados no estudo. Assim, estratégias devem ser im-
plementadas na instituição, proporcionando-lhes uma rotina de entretenimento, atividades 
físicas, buscando assim elevar a sua autoestima. É relevante enfatizar a necessidade de 
investigações constantes nessa população na identificação precoce da depressão e que 
intervenções sejam priorizadas, auxiliando o enfermeiro a desenvolver ações preventivas e 
assim entrar com tratamento estabelecido em parceria com outros profissionais de saúde. 

REFERÊNCIAS 

Almeida O.P. Almeida S.A. Confiabilidade da versão brasileira da Escala de Depressão 
em Geriatria (GDS) versão reduzida. Arq. Neuro-Psiquiatr. [online]. 1999, 57(2B):421-
26. ISSN 0004-282X. http://dx.doi.org/10.1590/S0004-282X1999000300013.



160

Bordone P. Urgelles G. et al. Efeito da intervenção clown no padrão de depressão 
de idosos em instituição de longa permanência. Cienc. Enferm. 21(2), Concepción 
ago. 2015.

Carreira L. Botelho M.R. et al. Prevalência de depressão em idosos institucionaliza-
dos. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2011 abr./jun.; 19(2):268-73.

Drumond A. Fatores de influência na capacidade funcional de idosos atendidos 
pela estratégia da saúde da família no Paranoá – DF. Dissertação. Brasília, 2012.

Guths J.F.S. Jacob M.H.V.M. et al. Perfil Sociodemográfico, aspectos familiares, 
percepção de saúde, capacidade funcional e depressão em idosos instituciona-
lizados no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, Brasil. Rev.bras. Geriatra. Geriontol. 
20(2). Rio de Janeiro Mar./apr.2017.

Santos S.S.C. Concepções teórico-filosóficas sobre envelhecimento, velhi-
ce, idoso e enfermagem gerontogeriátrica. Rev.bras. Enferm, Brasilia,2010 nov-
-dez;63(6):1035-9.

Silva E. Souza A.R.P. et al. Prevalência e fatores associados à depressão entre 
idosos institucionalizados: subsídio ao cuidado de enfermagem. Rev.esc.enferm. 
USP 46(6), São Paulo Dez.2012.



161

RESUMO
As dioxinas e os furanos são contaminantes de síntese que se formam espontanea-
mente em diversos processos industriais que envolvem a presença de cloro. A nature-
za persistente e hidrofóbica destes compostos faz com que se acumulem no solo, nos 
sedimentos, na matéria orgânica e nos locais de depósito de resíduos. As dioxinas 
e furanos podem ser difundidos a partir de poeiras, re-suspensão dos sedimentos, 
transporte, dispersando-se naturalmente por volatilização dos sedimentos. As dioxi-
nas são um grupo de contaminantes ambientais quimicamente relacionados, divididos 
em três grupos: dibenzo-p-dioxinas (DBDs), furanos (F) e bifenilas policlorados dio-
xinas (BFPDs). Os dibenzodioxinas-policlorados (PCDD) e as dibenzofuranospoliclo-
rados (PCDF) são hidrocarbonetos aromáticos persistentes no meio ambiente devido 
ao baixo potencial de degradação térmica e microbiológica. As dioxinas e furanos 
policlorados são indutores enzimáticos que alteram a resposta imunológica, são dis-
ruptores endócrinos, afetando o metabolismo. Seu mecanismo de ação envolve o 
receptor AhR, e a ingestão de dioxinas provoca alterações no metabolismo. A técnica 
de remediação que apresenta maior vantagem na remediação de dioxinas e furanos 
tem sido a fotodegradação. O presente trabalho teve como objetivo estudar os aspec-
tos químicos e toxicológicos das dioxinas e furanos, bem como seus mecanismos de 
ação e efeitos à saúde. 

Palavras-chave: Dioxinas, Furanos, Hormônios Ambientais, Toxicidade, Remediação.

ABSTRACT
Dioxins and furans are synthesis contaminants that form spontaneously in various indus-
trial processes involving the presence of chlorine. The persistent and hydrophobic nature 
of these compounds causes them to accumulate in soil, sediments, organic matter and 
waste disposal sites. Dioxins and furans can be diffused from dust, sediment resuspen-
sion, transport, dispersing naturally by volatilization of sediments. Dioxins are a group 
of chemically related environmental contaminants, divided into three groups: dibenzo-
-p-dioxins (DBDs), furans (F) and polychlorinated dioxin biphenyls (BFPDs). Polychlori-
nated dibenzodioxins (PCDD) and polychlorinated dibenzophiles (PCDF) are persistent 
aromatic hydrocarbons in the environment due to the low potential for thermal and micro-
biological degradation. Polychlorinated dioxins and furans are enzyme inducers that al-
ter the immune response, are endocrine disruptors, affecting metabolism. Its mechanism 
of action involves the AhR receptor, and dioxin intake causes changes in metabolism. 
The remediation technique that has the greatest advantage in the remediation of dioxins 
and furans has been photodegradation. The present work aimed to study the chemical 
and toxicological aspects of dioxins and furans, as well as their mechanisms of action 
and health effects.

Keywords: Dioxins, Furans, Environmental hormones, Toxicity, Remediation.
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1. INTRODUÇÃO

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem enfatizado a necessidade de uma 
ação internacional no controle e diminuição de poluentes orgânicos no meio ambiente, 
em função da elevada persistência destes no meio ambiente, alta toxicidade e habili-
dade de causar efeitos adversos à saúde humana e outros organismos vivos, entre as 
quais destacam-se as dioxinas e os furanos. 

 As dioxinas são um grupo de contaminantes ambientais consistindo de três gru-
pos: dibenzo-p-dioxinas (DBDs), furanos (F) e bifenilas policlorados dioxinas (BFPDs). 
Os primeiros são gerados involuntariamente por diferentes processos observados du-
rante a incineração de resíduos urbanos, industriais e lixo doméstico, fogos florestais e 
de fundições, no branqueamento de pasta de papel, produção de herbicida e refinaria 
de metal, de plásticos (em especial o PVC), de solventes, tintas e conservantes da ma-
deira (pentaclorofenol) e como subprodutos de processos industriais. 

 Os seres humanos estão expostos às dioxinas e furanos através da dieta, solo e 
ar. A toxicidade de dioxinas inclui carcinogenicidade e efeitos nos sistemas endócrino, 
imunológico, reprodutivo e neurocomportamental.  Apesar da  restrição e a proibição 
do uso dos compostos organoclorados nos países ocidentais, eles ainda persistem no 
meio ambiente e encontram-se amplamente distribuídos pela superfície terrestre.

 Em face do exposto, muitos estudos estão sendo realizados para desenvolver 
novas tecnologias capazes de diminuir o volume e a toxicidade dos efluentes industriais. 
Porém, enquanto estas novas tecnologias não estão disponíveis, faz-se necessário o 
controle da emissão destes poluentes através de processos rigorosos de fiscalização.

2 QUÍMICA DOS DIOXINAS E FURANOS 

 Dioxinas e Furanos são nomes genéricos para os compostos dibenzeno-p-dio-
xinas policloradas (PCDD – polychlorinated-p-dibenzodioxins) e os dibenzofuranos po-
liclorados (PCDF – polychlorinated-p-dibenzofurans) (Figura 1).  Ambas pertencem às 
classes de compostos aromáticos tricíclicos, com grupo funcional oxi, pertencentes à 
função éter, possuindo propriedades físicas e químicas semelhantes. Os átomos de 
cloro se ligam aos anéis benzênicos (NÓBREGA, 2007).
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Figura 1 - Estrutura geral das PCDD e PCDF

 A possibilidade de ligações dos átomos de cloro nos anéis aromáticos das dioxi-
nas e furanos em diferentes posições levam a uma variedade de substâncias denomi-
nadas congêneres (denominação de um dado composto pertencente a uma classe de 
substância química, encontrando-se 75 congêneres para as dioxinas e 135 para os fura-
nos (PEREIRA, 2004). Destes compostos, o que apresenta maior toxicidade é a 2,3,7,8-
TCDD. As estruturas químicas das ,3,7,8-tetraclorodibenzeno-p-dioxina (2,3,7,8-TCDD) 
; (b) 2,3,7,8,- tetraclorodibenzeno-p-furano (2,3,7,8-TCDF) estão ilustradas na Figura 2.

Figura 2 -  Estruturas químicas das (a)  2,3,7,8-tetraclorodibenzeno-p-dioxina 

(2,3,7,8-TCDD) ; (b) 2,3,7,8,- tetraclorodibenzeno-p-furano (2,3,7,8-TCDF)

 A solubilidade em água, pressão de vapor, o logaritmo do coeficiente de partição 
octanol/água (Kow), coeficiente partição carbono/água são as propriedades mais impor-
tantes para a determinação do comportamento ambiental das dioxinas e dos furanos. 
Substâncias com Log Kow de 5 a 6 acumulam-se na fração lipídica da membrana celu-
lar da biota (OGA et al.,  2014). A 2,3,7,8-TCDD possui Log Kow igual a 3,4 , enquanto 
a 2,3,7,8-TCDF possui valor igual a 5,99 (NUNES, 2015).

 As PCDDs e PCDFs são termodinamicamente muito estáveis, devido à estrutura 
aromática, geralmente são inertes a ácidos e bases, não sofrem oxidação e redução em 
condições normais. São ainda não voláteis e praticamente insolúveis em água e muito 
lipofílicas. Em temperatura normal ficam adsorvidos em partículas em suspensão; so-
mente em temperaturas acima de 100ºC, parte das partículas de baixo grau de cloração 
fica na fase gasosa (PERLATTI, 2012).
 
 A volatilidade e a solubilidade dos compostos PCDDs e PCDFs diminuem à me-
dida que aumenta o número de átomos de cloro na molécula. Apresentam altos pontos 
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de ebulição e baixas pressões de vapor, possuindo características de substâncias semi 
voláteis (BRAGA, 2003). 

2.1 Mecanismos de formação 

 A formação das dioxinas ocorre através de processos químicos, ou, ainda, quan-
do houver a síntese de um composto em que se utiliza cloro, compostos clorados, maté-
ria orgânica e um ambiente termicamente e/ou quimicamente reativo, com temperaturas 
entre 200ºC e 400ºC. Além dessas, temperaturas entre 800ºC e 1200°C podem condu-
zir igualmente à formação de dioxinas.

 A formação pode ocorrer por processos térmicos (processos de combustão) ou 
por processos industriais. Nos processos térmicos a faixa de temperatura favorável para 
a formação das dioxinas e furanos é entre 200 e 450 °C, com pico de formação próximo 
a 300 °C, enquanto nos processos industriais de produtos químicos, a formação é favo-
recida em temperaturas maiores que 150 ºC, condições alcalinas, presença de catalisa-
dores metálicos e radiação UV ou através de substâncias que produzem radicais livres. 

 Na Tabela 1 estão resumidas as fontes industriais de dioxina e seus emissores 
de cloro.
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 Dioxinas e furanos podem formar-se por causa natural, através de incêndios flo-
restais (SARDIGLIA et al, 2014). Os resultados obtidos de estudos experimentais permi-
tiram concluir que PCDDs e PCDFs são formados durante incêndios florestais e podem 
ser adsorvidos pela cutícula cerosa dos vegetais (GULLETT; TOUATI ,2003).

2.2 Toxicidade

 Diante do risco de contaminação, a OMS estabeleceu quantidade tolerável de 
ingestão mensal de dioxinas de 70 pg/Kg por massa corporal para prevenir efeitos acu-
mulativos e crônicos, pois é a quantidade ingerida ao longo da vida que não deve causar 
efeitos à saúde humana.

 Os principais sintomas agudos relativos à exposição de seres humanos em ní-
veis elevados de 2,3,7,8-TCDD no ar são acne severa (cloracne), que pode ser visível 
durante os primeiros meses de exposição. Na Figura 3 estão ilustradas as fotografias 
dos efeitos da cloroacne no rosto do então candidato à presidência da Ucrânia, em 
2004, Viktor Andriyovych Yushchenko, envenenado com o congênere 2,3,7,8-TCDD. 
A concentração inicial contida no sangue de Yushchenko foi de 66.000 pg TEQ g -1 
de gordura, mais de duas mil vezes o valor normal de uma população sem exposição 
(SORG et al., 2009).

Figura 9 - Fotografia de Viktor Yushchenko: (A) antes; (B) 3 meses; 
(C) 3,5 anos depois da contaminação por 2,3,7,8-TCDD (SORG et al., 2009).

 As pessoas expostas ao TCDD também apresentam queda de cabelo, diminui-
ção de peso, efeitos carcinogênicos em vários locais e má formação de fetos, além de 
endometriose, uma inflamação crônica que representa uma das doenças ginecológicas 
benignas mais comuns e que causa infertilidade e dor pélvica. Outro dado observado 
é que as mulheres são mais propensas a ter as doenças que os homens devido à falta 
de testosterona, o que também foi observado nos testes desenvolvidos com animais 
(ASSUNÇÃO, 1999).

 A classificação quanto à carcinogenicidade para humanos, de acordo com a Agên-
cia Nacional de Pesquisa de Câncer dos Estados Unidos (IARC), considera que 2,3,7,8-
TCDD é carcinogênico para humanos (Grupo I); que age em vários órgãos dos  animais 
de experimentação, através de mecanismo envolvendo o receptor AhR (IARC, 1997). 

 A 2,3,7,8-TCDD é descrita como a substância química mais tóxica já produzida 
pelo homem, devido a sua dose letal (DL-50) de 1µg/Kg de massa corporal para co-
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baias, podendo ser comparada somente à potência tóxica de algumas toxinas de bac-
térias, conforme exposto na Tabela 2 (BRAGA, 2003).

3. TÉCNICAS DE REMEDIAÇÃO AMBIENTAL APLICADAS ÀS 
DIOXINAS E FURANOS

 A destruição de poluentes pode ser obtida por meio de tratamentos químicos ou 
biológicos (biorremediação), nos quais os contaminantes são transformados por vias 
químicas ou bioquímicas, respectivamente (OGA,2014).

 A presença de poluentes no meio ambiente levou ao desenvolvimento de várias 
técnicas físicas, químicas e biológicas para a sua remoção. Entre elas, em virtude da 
potencial eficiência na remediação de áreas contaminadas, a atenuação natural apre-
senta-se como uma ótima alternativa de tratamento. Entre os processos de atenuação 
natural, que incluem biorremediação, diluição, dispersão, adsorção e volatilização, o pri-
meiro é o único que resulta na degradação dos compostos, com consequente redução 
de sua massa (OGA et al., 2014).

 A biorremediação pode ser definida como a degradação biológica natural ou 
controlada de poluição ambiental. É normalmente realizada por microorganismos na-
turalmente encontrados no local afetado, capazes de detoxificar ou degradar poluentes 
orgânicos até níveis indetectáveis ou abaixo dos limites de tolerância estipulados pelas 
agências regulatórias. Essa tecnologia utiliza o potencial fisiológico de bactérias e/ou 
fungos, que transformam o poluente em biomassa, água, dióxido de carbono e outros 
compostos. 

 A radiação química é a principal base pela qual as dioxinas são degradadas, 
todavia, a radiação gama está sendo desenvolvida como uma forma mais eficiente de 
destruição da dioxina. A radiação gama é derivada da fotólise, sendo uma fonte confiá-
vel de radiação ionizante, não exigindo nenhuma fonte de alimentação externa direta. 
Um par de raios gama é emitido e consegue degradar matérias de densidade mode-
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rada, mas a destruição da dioxina ocorre pelos efeitos da radiação indireta. O principal 
benefício desta radiação indireta é uma menor destruição dos solos na tentativa de 
retirada do TCDD. 

 Dentre os métodos que mostram maior sucesso e eficiência na eliminação das 
dioxinas e furanos destaca-se a fotodegradação. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O crescente avanço da industrialização e da tecnologia fez com que a elevação 
do consumo aumentasse a produção de substâncias químicas sintéticas, principalmen-
te substâncias à base de cloro, o qual ocasionou um aumento da comercialização des-
tes produtos, contaminando o ambiente e seus sistemas. Emissões ambientais de con-
taminantes orgânicos são causadas por processos de combustão artificiais e naturais, 
instalações de produção industrial e o lançamento de produtos. Alimentos representam 
a principal fonte de exposição humana para os contaminantes orgânicos persistentes, 
mais especificamente as dioxinas e furanos policlorados. 

 As dioxinas agem como interferentes endócrinos ou hormônios ambientais, al-
terando o crescimento, diferenciação e função das células dos tecidos, causando ne-
oplasia por alteração dos padrões de diferenciação/proliferação de tecidos específicos 
em organismos adultos ou em desenvolvimento. Estratégias de remediação são muito 
importantes, principalmente em nível ambiental, buscando-se tratamentos do tipo ex 
situ para ambientes contaminados com tais poluentes, a partir da técnica de fotode-
gradação, devido a sua eficácia, baixo custo na implantação e operação da técnica em 
questão. Com o presente trabalho, conclui-se que o homem precisa diminuir a poluição 
com hormônios ambientais, impedindo sua formação, incinerando os produtos clorados 
a temperaturas altas o suficiente para sua total degradação, para evitar-se a formação 
de dioxinas e/ou furanos.
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RESUMO
O presente estudo apresenta, em seu desenvolvimento, informações sobre o as 
obras “O Gato Preto”, “O Corvo”, “Ligeia” e “Berenice”, escritas por Edgar Poe, as-
pectos simbológicos, psicanalíticos, literários e de que forma estas obras interagem 
entre si e com a vida do autor. Essa análise é pautada em artigos acadêmicos 
previamente publicados, biografias de Edgar Poe e observação constante de suas 
obras. 

Palavras-chave: Edgar Allan Poe; Literatura Inglesa; Romantismo Sombrio; O Gato 
Preto; O Corvo; Ligeia; Benerice; Metododologia; WEA; Artigo cientifico.

ABSTRACT
This study presents in its development information about the works “O Gato Preto”, “O 
Corvo”, “Ligeia” and “Berenice” written by Edgar Poe, symbolic, psychoanalytic, literary 
aspects and how these works interact with each other and with the life of its autor. This 
analysis is based on previously published academic articles, biographies of Edgar Poe 
and constant observation of his works.

Keywords: Edgar Allan Poe; English Literature; Dark Romanticism; The Black Cat; The 
Crow; Ligeia; Benerice; Methodology; WEA; Scientific article

1. INTRODUÇÃO

 Analisar as obras de Edgar Poe é um trabalho que deve ser feito de forma 
minuciosa. Isso se deve ao fato de que Poe escreve muito ao seu respeito em suas 
obras (mesmo que faça isso de forma simbólica). Em “O Gato Preto”, temos um 
narrador alcoólatra e extremamente paranoico. Em “The Angel of the Odd”, o per-
sonagem principal é visitado por um anjo que possui um cálice, no qual sua bebida 
deixa nosso protagonista em profundo êxtase – é de conhecimento de todos que 
Poe teve problemas com excesso de álcool, desde a juventude até o fim de sua 
vida, sendo apontado como, possivelmente, uma das causas de sua morte precoce. 
Em “O Corvo”, nosso narrador está em um processo de enlouquecimento gradativo, 
isso é algo muito presente nas obras do autor: delírios e alucinações são comuns 
para os personagens escritos por Poe e por coincidência, Poe morreu em um estado 
de Delirium tremens, condição em que diversas perturbações surgem nos usuários 
dependentes do álcool.
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 Já Ligeia e Berenice são alvos da obsessão do arquétipo perfeito do homem ro-
mântico, o amor idealizado, a morte da amada e, por fim, a loucura advinda do luto, são 
alguns dos temas presentes nessas obras memoráveis.

  Apesar de viver um período relativamente curto, isso não impediu Edgar Poe 
de escrever diversas obras. Extremamente versátil, Poe escreveu diversos poemas e 
prosas, quase todos tendo a morte como catalizador do enredo. Também era um mestre 
no suspense, sendo um dos percursores do gênero investigação. Infelizmente, a maior 
parte do reconhecimento aconteceu postumamente e Poe morreu miserável e sozinho. 
Hoje, é inegável que Edgar Poe foi um brilhante escritor e um dos maiores romancistas 
da literatura inglesa.

2. O GATO PRETO E O CORVO

 Podemos perceber que Poe era um mestre em criar suspense apenas com su-
gestões que nos remetem ao horror, mesmo que de forma inconsciente. Uma das for-
mas de criar essa espécie de “ambiente literário” foi escolhendo, precisamente, as ca-
racterísticas essenciais para um dos seus personagens mais conhecidos, o gato Plutão. 
Plutão ou Dis é o nome de um dos deuses da mitologia romana. Este é o representado 
como deus dos mortos, isso poderia explicar porque o gato é tomado como responsável 
acerca da morte, pelo narrador do conto.

 Além disso, o gênero do animal é essencial para criar uma tensão maior, mesmo 
que de forma subconsciente, já que é de conhecimento comum que gatos são relacio-
nados às bruxas ou ocultismo, estabelecendo, desse modo, uma maior aflição quando 
nos deparamos com o animal no conto.

 Em “O Corvo”, temos um eu-lírico no processo gradativo de total enlouque-
cimento. A morte de sua amada, Leonora, faz com que o mesmo se sinta atormen-
tado sobre questões da vida após a morte. É possível ver fortes traços da literatura 
romântica: a idealização do amor e a morte são os dois temas que percorrem a 
narrativa. “O Corvo” tem uma estrutura musical e faz uso frequente de figuras de 
linguagem para ênfase no horror. É interessante observar que Poe nos apresenta 
um novo animal. Este corvo sem nome, misterioso e místico é também responsável 
pelo declínio do nosso narrador. Na antiga Grécia, o corvo era um animal designa-
do como mensageiro dos deuses, mais recentemente, na Europa, esse animal foi 
considerado como portador de mau pressagio e como mensageiro da morte, em 
decorrência do cristianismo.
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 Não se sabe em quais mitos, Poe, baseou-se para que essas criaturas estives-
sem presentes em suas obras, porém é inegável que ambas dialogam entre si. Esses 
animais, sendo representações da culpa e da loucura respectivamente, nos mostram 
um eu-lírico extremamente atormentado. Poe é um gênio quando se trata de escrever 
a queda de seus personagens. Esses mesmos personagens não podem ser reduzidos 
a sacros ou profanos em sua totalidade, na verdade, são uma fusão disso. Isso se dá, 
pois Poe escreve seus personagens como verdadeiros humanos, seres cheios de cul-
pa, raiva e medo, mas que também valorizam o amor e suas vidas. Dessa forma, sua 
queda se torna totalmente real, visto que nenhum ser humano se mantém em virtude 
todo o tempo. A fantasia e o místico em suas obras, nada mais, são do que um paralelo 
para a própria psique humana.

3. LIGEIA E BERENICE 

 Publicado em 1838, “Ligeia”, é um conto onde temos um narrador em primeira 
pessoa como a maior parte dos publicados de Poe. Ele nos conduz para sua história 
de amor com Ligeia, mulher pálida de cabelos e olhos negros como as penas de um 
corvo. Tais características físicas são exaltadas quase que a todo momento do conto, 
posteriormente, descobrimos que o narrador é viciado em ópio e os cabelos e olhos de 
Ligeia são como metáfora para seu estado de loucura e embriaguez. Novamente, temos 
um personagem em que a lucidez não é presente na maior parte de sua vida. Ligeia 
morre de uma doença misteriosa e atormentado pelas lembranças de seu antigo amor, 
o narrador se casa novamente. Lady Rowena era uma freira de cabelos louros e olhos 
azuis, o oposto de sua falecida ex-esposa. É interessante estabelecer este paralelo, 
pois aqui nosso narrador é mostrado como a personificação ultrarromântica, seu amor 
idealizado por Ligeia fez com que o mesmo nem soubesse seu sobrenome, somente o 
que via além de sua inteligência exorbitante eram seus cabelos e olhos negros, o que 
viria mais tarde ser a personificação do belo no movimento “romantismo sombrio”. Lady 
Rowena não desperta a mesma fascinação no narrador e, posteriormente, também 
adoece e morre misteriosamente. Dias após sua morte, ela desperta brevemente e, em 
seguida, vem à óbito novamente. Em sua loucura devido ao ópio, o narrador vê Ligeia 
e sua obsessão pela amada é tanta que mesmo na morte de sua atual esposa ele a vê. 
Novamente, temos o inconsciente retratado em sua obra, o amor e a dor da perda da 
mulher amada são os responsáveis pelo processo de vício e loucura do personagem.

 Em “Berenice”, nosso narrador chama-se Egeu, Berenice é sua prima que pos-
teriormente se tornaria sua esposa. Neste conto, diferente de “Ligeia”, não temos tantas 
informações ao respeito de Berenice. Nosso narrador é alguém de muitos devaneios, 
por vezes, se encontra fora de sua realidade. O que sabemos sobre Berenice é que a 



172

mesma está doente e que, logo, sua morte é algo certo. Ela possui um belo sorriso, seus 
dentes são perfeitos e, neste conto, são os catalizadores da obsessão do nosso nar-
rador que, mesmo após a morte de sua amada, não se esquece de seus dentes. Uma 
noite, acorda sobre diversos gritos e ao lado de sua cama, dentro de uma caixa, estão 
os dentes, manchados do sangue de sua ex-esposa. Berenice e Ligeia são objetos de 
obsessão, pois não são vistas, em sua totalidade, como pessoas, mas idealizadas por 
características especificas, por seus amantes. Edgar Allan Poe se mostra, verdadeira-
mente, interessado em retratar obras, nas quais as vidas das mulheres amadas são 
ceifadas e o amante cai em desgraça, posteriormente, isso também se tornaria um pa-
radigma para as obras ultrarromânticas. É interessante pontuar que sua esposa, Virgina 
Clemm, morreu precocemente de tuberculose, fato que agravou a dependência química 
de Edgar Poe, ou seja, podemos dizer que Poe não só escreveu suas obras, mas tam-
bém pode ter um vislumbre do que seria vivê-las efetivamente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Com base neste breve estudo, podemos observar como a vida de um autor pode 
influenciar sua obra. Edgar Poe teve uma vida com muitas complicações: adotado por 
pais que o rejeitaram, posteriormente, devido ao seu vício em jogos e bebidas, o fale-
cimento precoce de sua esposa e uma vida com pouco ou quase nenhum prestígio e 
luxo. Isso tudo, além de sua maestria ao escrever, fez com que o mesmo apresentasse 
obras extremamente ricas, angustiantes e célebres. Poe foi um percursor de gêneros 
literários, inspiração para autores posteriores, grandes nomes, como Machado de Assis 
e Fernando Pessoa e tantos outros, foram amantes de suas obras. Extremamente ator-
mentado e incompreendido, fez disso obras notáveis e objeto de estudo para amantes 
da literatura. 
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RESUMO
O ensino de improvisação, uma área de grande importância na esfera música popu-
lar instrumental, é uma prática que, ainda hoje, é pouco desenvolvida dentro da aca-
demia, se restringindo a poucos conservatórios e cursos de música popular. Sendo 
assim, este trabalho teve por objetivo identificar alguns dos procedimentos metodo-
lógicos utilizados por professores para o ensino de improvisação. Verificou-se que 
nos discursos dos professores participantes existe uma grande diversidade no que 
diz respeito ao desenvolvimento deste processo e que, o mesmo se dá de duas 
formas: a primeira se debruça no ensino de arpejos e escalas antes do desenvolvi-
mento criativo, e a segunda diz que tanto questões teóricas como criativas devem 
ser desenvolvidas concomitantemente. 

Palavras-chave: Improvisação. Ensino. Música Popular. Música Instrumental.

ABSTRACT
The teatching of improvisation, a very relevant area in the sphere of instrumental popular 
music, it’s an activity that still little practised and developed within the academy, being 
restricted to few conservatories and popular music courses. Thus, the present article 
has as it’s goal to identify some of the methodological procedures used by professors to 
teach how to improvise. It was realized by the discourse from participanting teatchers, 
that there is a great diversity concerning the development of this process, that it is build 
up of two parts: the first one encompass the teatching of arpejos and scales before the 
creative developing, and the second one enfoques theorical subjects as well creativity, 
stating that both should be developed together during the process.

Keywords: Improvisation. Instruction. Popular Music. Instrumental Music.

1. INTRODUÇÃO

 A improvisação no âmbito da música popular, mais especificamente, na mú-
sica popular instrumental, é uma habilidade de fundamental importância e, além de 
ser uma das áreas que mais fascina os estudantes de música, exige do instrumen-
tista um caráter criativo inerente a esta prática. No entanto, a improvisação é um 
campo que, apesar da existência de diversos métodos, cursos e materiais para o 
seu desenvolvimento, traz inúmeras dúvidas aos estudantes, principalmente com 
relação a como usufruir de todas as ferramentas existentes de forma musical. João 
Castilho em seu livro diz que “para ser um bom e versátil improvisador, é necessário 
ter um vasto conhecimento musical e saber explorá-lo. Mas não basta ter domínio 
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sobre todas as escalas, substituições ou modos, é preciso ter habilidade para trans-
formar tudo isso em música” (CASTILHO, 1998, p. 01). Além disso, verifica-se que 
o ensino de improvisação ainda é pouco explorado dentro da academia, fazendo-se 
presente efetivamente apenas nos poucos cursos de música popular e nos cursos 
de licenciatura em música que a utilizam como ferramenta de iniciação musical, 
como aponta Cezar Albino:

Apesar da música erudita e da educação musical utilizarem a impro-

visação como uma das habilidades utilizadas pelos instrumentistas e 

professores, é na música popular que ela encontra níveis plenos de 

aceitação. Na pesquisa realizada com alunos dos cursos de bacha-

relado em composição, instrumento e licenciatura do IA –UNESP, [...] 

observamos que a maioria desses alunos nunca improvisou, fato que 

não acontece nos cursos de música popular (ALBINO, 2009, p. 86).

 Como problemática desta pesquisa, este trabalho tem por finalidade investi-
gar algumas das possibilidades do ensino de improvisação no âmbito da música po-
pular, desenvolvidas por professores de música vinculados a instituições de ensino.
 
 Ao ingressar no curso de Guitarra MPB e Jazz do conservatório de Tatuí, cujo 
objetivo explícito no site é de desenvolver a capacidade técnica e perceptiva do 
aluno em seu instrumento, possibilitando-lhe tocar em grupos e fornecendo suporte 
necessário para que entenda e aplique seus conhecimentos no cenário musical, 
tornando-o apto para enfrentar o mercado de trabalho tendo como foco principal a 
improvisação, João Lovato deparou-se com diversos professores que, por sua vez, 
utilizavam-se de diferentes formas na condução dos alunos no processo de constru-
ção do conhecimento a respeito de improvisação. Tendo esta justificativa, é nesse 
momento que surge a ideia deste estudo desenvolvido na Pós-graduação em Músi-
ca Popular da UNIFACCAMP, que busca identificar algumas das diferentes formas 
com as quais três professores de improvisação direcionam seus alunos buscando o 
melhor desempenho desta prática. Com isto surgem duas questões que considera-
mos essenciais: Em se tratando a improvisação uma prática criativa, de que modo 
o professor deve conduzir este processo a fim de contribuir efetivamente para o de-
senvolvimento musical e criativo do aluno? Seria a improvisação um assunto a ser 
visto separadamente do desenvolvimento musical como um todo?

 Listamos como objetivos desta pesquisa 1) fazer uma breve leitura dos con-
ceitos existentes sobre improvisação; 2) identificar os possíveis procedimentos 
metodológicos utilizados por esses professores no ensino de improvisação; 3) in-
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vestigar a existência de uma possível separação entre ensinar música e ensinar 
improvisação;
- Proporcionar a alunos e professores subsídios para uma prática pedagógica mais 
significativa para ambos.

 Para obter as possíveis respostas destas questões e de outras que aparece-
ram ao longo da pesquisa, foi utilizado como instrumento de coleta de dados ques-
tionários que foram entregues a cada um dos professores que contribuíram para o 
desenvolvimento deste trabalho. Cada questionário continha as seguintes questões:

1 ) Você considera que a improvisação é uma área do conhecimento 

musical que pode ser ensinada em sala de aula? Justifique sua res-

posta.

2 ) Na sua opinião, é necessário que o aluno atinja (ou possua) pré-

-requisitos para ingressar no estudo de improvisação? Se sim, quais 

são eles? Se não, justifique sua resposta.

3 ) A improvisação é um conhecimento a ser desenvolvido separa-

damente, ou pode fazer parte do desenvolvimento musical como um 

todo? Justifique sua resposta.

4 ) Comente sobre como seria, na sua opinião, a melhor forma de 

conduzir o processo de ensino/ aprendizagem de improvisação de 

forma criativa.

5 ) Como professor, de que forma você espera que seus alunos en-

carem este processo?

 As respostas e pareceres desses professores foram transcritos e relaciona-
dos no decorrer da pesquisa, com a literatura já existente no campo da improvisação 
e da educação musical.

 Antes de adentrar no universo dos colaboradores desta pequena pesquisa, 
considero bastante importante fazer um apanhado a respeito do que venha a ser o 
conceito de improvisação, para assim compreender melhor os caminhos propostos 
pelos professores entrevistados para o desenvolvimento desta prática.

2. CONCEITOS DE IMPROVISAÇÃO

 Sempre que falamos em improvisação no dia a dia, imediatamente relaciona-
mos a ideia de algo provisório ou inacabado. No entanto, em música, esta prática 
não se encaixa neste contexto de algo inacabado, mas sim, depende de diversos 
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fatores como o conhecimento técnico do instrumento, de conceitos relacionados à 
teoria da música, da criatividade do instrumentista, entre outros, para que sua exe-
cução não se perca como algo provisório e assim, possa se transformar em parte 
fundamental da composição instrumental. Sendo assim, para podermos discutir so-
bre improvisação e seus processos de ensino/aprendizagem, é de extrema impor-
tância fazer uma leitura sobre os conceitos existentes a seu respeito. Nesse sentido, 
afirmando o que foi dito anteriormente, Cesar Albino comenta que em âmbito geral, 
na língua portuguesa o termo improviso está muito mais ligado ao imprevisto, ao não 
esperado, ao não planejado, do que propriamente à arte de improvisar. “Carrega 
uma imagem de ineficiência, de erro - algo que não deu certo, que fora mal feito ou 
mal planejado e que precisa ser corrigido imediatamente (ALBINO, 2009, p. 61).
 
 Já a educadora Teca Alencar de Brito aponta que improvisar envolve uma série 
de capacidades, não se limitando a realizações superficiais, sem planejamento ou 
organização. Ao improvisar, o músico estabelece critérios baseados em referenciais 
externos e internos. Com base em suas experiências, ele seleciona o material com 
que irá trabalhar (fontes sonoras, tema, modo, escala...); durante a improvisação sur-
gem ideias musicais que se transformam e amadurecem (BRITO, 2003, p.150).
 
 João Castilho comenta em seu livro que:

Para mim, uma das melhores definições que já ouvi é a seguinte: "Um 

improviso nada mais é que uma composição INSTANTÂNEA". O que 

fazemos quando estamos compondo? Desenvolvemos passo a passo 

uma melodia que atuará sobre uma harmonia. Em um improviso, acon-

tece o mesmo com apenas uma diferença: a melodia é criada ao mes-

mo tempo em que a música se desenrola (CASTILHO, 1998, p. 13).

 Para o Guitarrista Lupa Santiago “a composição é a improvisação passo a 
passo, e a improvisação é a composição in loco, isto é, acontecendo junto com a 
própria música. A criação instantânea, apresentar algo que não existe até aquele 
momento” (SANTIAGO, 2008, p, 11). Segundo o dicionário Grove de música, impro-
visação é “a criação de uma obra musical, ou de uma forma final, à medida que está 
sendo executada” (Dicionário Grove de música, 1994, p. 450).

 O pesquisador José Fernando Presta diz que a improvisação é tratada de 
forma geral como sendo uma atividade de criação musical na qual se obtém a forma 
e conteúdo musicais em tempo real, sendo que se discute a possibilidade de não 
haver prévia preparação (PRESTA, 2004, p.29).
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 Como podemos perceber, parece ser unânime a ideia de que a improvisação 
está diretamente ligada ao momento presente da execução musical. 

3. ENTREVISTAS E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 Nesta seção serão apresentados e discutidos os pareceres dos professores 
entrevistados de acordo com cada questão. Cada um dos professores será identifi-
cado por um número: P1, P2 e P3, totalizando os três professores participantes. 

 Com relação à questão 1 (Você considera que a improvisação é uma área 
do conhecimento musical que pode ser ensinada em sala de aula? Justifique sua 
resposta), de acordo com os três professores, o ensino de improvisação pode, sim, 
acontecer em sala de aula, inclusive dois professores chamam a atenção para a 
importância da qualidade do trabalho realizado entre professor e aluno. Para o P1 
“Uma orientação fundamentada, consciente e interessada é tão importante quanto 

o esforço e dedicação do aluno no desenvolvimento do processo” e o P3 “É muito 

importante também que o professor oriente o aluno em relação ao que ouvir. O aluno 

tem que, por sua vez, ouvir muito o estilo de música que envolve este estilo”.

 Quanto a importância da escuta, Almir Côrtez cita que:

quando pioneiros (...) iniciaram o processo de sistematização do jazz 

por volta da década de 1940, este se encontrava ainda em uma fase 

de boa popularidade, na qual existia um mercado sólido (casas de 

espetáculo e gravadoras). Era um período em que os aspirantes a 

jazz performers tinham a referência viva de muitos “mestres” do gê-

nero que se encontravam em plena atuação. Os iniciantes que es-

tavam tentando improvisar por conta própria já tinham assimilado 

determinados recursos de articulação, variações de intensidade do 

toque, os conceitos de tocar antes ou depois do andamento e muitos 

outros detalhes minuciosos que compõem a sonoridade jazzística 

(CÔRTEZ, 2012, p, 6).

 Essa citação vai ao encontro daquilo que foi dito pelo professor P3, afirmando 
a importância da escuta no processo de construção das bases musicais e dos as-
pectos sonoros característicos de cada espaço musical. Já o professor P2, chama 
a atenção para a questão da vivência musical. Segundo ele é possível aprender im-
provisação em sala de aula “desde que a sala de aula seja apenas uma janela para 

o mundo, e não um universo particular, com suas leis e isolada do mundo real. É 
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bem comum alunos que ingressam em conservatórios, faculdades etc..,para estudar 

música mas tem pouca ou quase nenhuma vivência musical e seu primeiro contato 

com a improvisação jazzística se dá dentro de uma sala de aula. É essencial para 

este perfil de aluno que a sala de aula torne-se uma janela para o mundo artístico da 

música, e também para outras artes, possibilitando um primeiro vislumbre artístico”.

 Levando-se em consideração que, em grande parte das vezes, a improvisa-
ção se desenvolve num contexto de fazer musical em grupo, onde a interação entre 
os integrantes é parte fundamental desta prática, Lucas Ciavatta comenta que exis-
tem duas possibilidades de se tocar ou cantar com outras pessoas: junto com ela ou 

ao lado dela. Em outas palavras, ouvindo-a ou não. Isto porque, ainda que pareça 
absurdo, é possível, numa prática em conjunto, que vários dos integrantes de um 
grupo não estejam ouvindo ninguém além de si mesmos (CIAVATTA, 2009, p. 42).

 Dessa forma, somente através da vivência musical em grupo é que o aluno 
desenvolverá determinadas competências inerentes a esta prática e a prática mu-
sical como um todo, mas isto não é tudo. Ciavatta comenta que a prática polifônica 
deve ser priorizada pois,

em uníssono, a mesma dinâmica que o ampara, também o impede 

de compreender seus erros e acertos, o protege de sua ignorância 

levando-o a permanecer nela. Apenas sozinho ele poderá compre-

ender o que acontece. No entanto, sozinho, isolado, ele já esteve e 

eliminou a um mínimo as possibilidades de erro nessa situação. Os 

erros que ele agora comete são deficiências na articulação de seu 

fazer com os outros, são erros observáveis apenas no diálogo de 

suas referências com outras referências. Só na prática polifônica nos 

vemos desafiados a rever as referências construídas no isolamento 

e, a partir do diálogo, criar novas. (CIAVATTA, 2009, p. 45)

 Quanto à questão 2 (Na sua opinião, é necessário que o aluno atinja (ou possua) 
pré-requisitos para ingressar no estudo de improvisação? Se sim, quais são eles? Se não, 
justifique sua resposta), o professor P1 afirma que “são necessários alguns conhecimen-

tos prévios como, arpejos, tríades, escalas, acordes, intervalos, células rítmicas, leitura, 

domínio da técnica”. O professor P3 acrescenta ainda a importância de ter conhecimento 
de análise harmônica e de relação escala-acorde como pré-requisitos para o ingresso 
nesta prática. Além disso, o professor P1 comenta que o aluno “deve estar aberto a ouvir 

outros artistas desta arte, buscar boas referências, identificando seus estilos, desenvol-

vendo sua percepção e sensibilidade e aos poucos encontrando seu próprio caminho”.
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 Concordando com os professores P1 e P3, Côrtez, em algumas considera-
ções sobre o ensino de improvisação no Jazz, comenta que os professores utilizam 
atividades extremamente metódicas, como por exemplo, pedir que os alunos toquem 
somente as terças dos acordes de uma determinada progressão, ou mesmo pedir 
que eles usem somente arpejos para improvisar. No entanto, sempre enfatizam que 
tais escolhas devem ocorrer de forma espontânea no momento da improvisação 
(CÔRTEZ, 2012, p. 3). Segundo o professor P2, não se faz necessários pré-requisi-
tos para começar a improvisar e indo ao encontro do professor P1, chama a atenção 
para a importância da escuta. Comenta ele que: “Nesses casos, enquanto o aluno 

assimila os primeiros passos no instrumento (Exercícios técnicos, acordes, etc.) 

procuro estimular a apreciação musical. Tenho a impressão que a escuta não tem o 

seu devido valor no ensino musical, e na minha opinião o habito de ouvir música é 

tão importante quanto horas de estudos no instrumento”.

 Teca Alencar de Brito, ressaltando a importância da escuta, afirma que apren-
der a escutar, com concentração e disponibilidade para tal, faz parte do processo 
de formação se seres humanos sensíveis e reflexivos, capazes de perceber, sentir, 
relacionar, pensar comunicar-se. Escutar é perceber e entender os sons por meio do 
sentido da audição, detalhando e tomando consciência do fato sonoro. Mais do que 
ouvir (um processo puramente fisiológico), escutar implica detalhar, tomar consciên-
cia do fato sonoro (BRITO, 2003, p.187).

 Ainda a respeito da apreciação musical, Gainza comenta que embora a ab-
sorção musical – RECEPÇÃO – comprasse de forma espontânea nos indivíduos 
normais, é tarefa fundamental da educação musical estimular e orientar este pro-
cesso. Os recursos de todo tipo destinados a atrair o sujeito para o objeto musical, 
e posteriormente, fazer com que focalize com atenção e concentração, atuam como 
catalizadores do processo natural de musicalização, dando lugar, por sua vez, a um 
subprocesso de motivação, cujo objetivo é estimular o indivíduo, de modo a aumen-
tar a quantidade e a qualidade de seus alimentos musicais (Gainza, 1988, p. 27).

 Na questão 3 (A improvisação é um conhecimento a ser desenvolvido separa-
damente, ou pode fazer parte do desenvolvimento musical como um todo? Justifique 
sua resposta), cada professor expôs pontos de vista diferentes. Para o professor P1, 
“O estudo da improvisação deve ser desenvolvido paralelamente ao estudo prático 

e teórico do instrumento, desta forma novos elementos poderão ser explorados, na 

medida em que forem adquiridos e assimilados. Aos poucos o improviso vai adqui-

rindo o corpo, a força, riqueza e maturidade”. Seguindo esta linha de pensamento, 
Almir Côrtez comenta em seu artigo que “As aulas deixam claro que leva um tempo 
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de maturação e prática até que os elementos que estão sendo estudados surjam 
naturalmente num solo improvisado” (CÔRTEZ, 2012, p. 5).

 Já o professor P3 pensa que a improvisação “deva ser um conhecimento a 

ser absorvido por alunos que tenham interesse em praticar a improvisação, ou por 

aqueles que tenham interesse em se aprofundar histórica e teoricamente no estilo”. 

 Levi Leonido da Silva comenta em seu artigo, para a revista Sinfonia Virtual, 
que nem todos os músicos têm a capacidade de improvisar com frequência e de-
sembaraço, pois não é regra geral, todos os músicos terem aprumada a aptidão de 
imaginação pronta, para além de terem de possuir uma memorização feliz e uns per-
feitos conhecimentos de técnica necessários para se tornar um bom improvisador 
(SILVA, 2008, p. 2). Apesar de não ser uma regra geral que todos os músicos sejam 
improvisadores, o autor chama a atenção, através de uma citação, que em alguns 
lugares como na Índia e no Irão, não existe separação entre o músico executante e 
o improvisador, todo o músico improvisa. Por outro lado, o professor P2 defende a 
ideia de que “a improvisação não só pode mas deve fazer parte do desenvolvimento 

musical como um todo. A situação que acabei de expor, leva o estudo da improvi-

sação a ser uma coisa isolada e tecnicista, gerando uma segregação de estilos, de 

gêneros musicais e artísticos. Para que isso não aconteça, devemos estimular o 

aluno a estabelecer um diálogo constante com outros estilos musicais, e também 

outras artes. Charlie Parker ouvia Stravinsky, Bill Evans dialogava com a música de 

Debussy, Miles Davis gostava de Rock n' Roll e pintava quadros.

 Afirmando o que foi dito pelo professor P2, Cezar Albino afirma que:

Ficou provado que a improvisação quando ensinada de forma signifi-

cativa, pode incentivar e despertar interesses e conhecimentos musi-

cais que serão trabalhados no futuro. Foi o que ocorreu na ACARTE. 

Aqueles alunos quando participaram do curso de improvisação, não 

tinham um conhecimento prévio de harmonia e mesmo assim, pude-

ram compreender alguns princípios harmônicos de forma intuitiva, 

a partir dos jogos improvisatórios. Essas “brincadeiras” forneceram 

subsídios aos alunos que lhes ajudaram a compreender a harmonia 

com maior facilidade em uma fase posterior do seu aprendizado mu-

sical (ALBINO, 2009, p. 161)

 A situação comentada pelo professor P2 diz respeito a uma crítica, exposta 
por ele, quanto ao ensino musical:  
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“Preciso dar uma passo para trás, antes de responder diretamente 

sua pergunta.

A maior crítica que tenho ao ensino musical, é em relação a dicoto-

mia: harmonia, melodia e ritmo. Se você perguntar a qualquer músi-

co de jazz (ou de outra área) logo depois de um concerto o que ele 

pensa quando está tocando, terá respostas parecidas com: Nada..

em música..ouço o restante do grupo para me inspirar... etc.. , ou 

seja ,respostas bem subjetivas e nada "concretas". Porém, dentro 

de uma sala de aula ele vai te explicar objetivamente o que ele faz, 

e o caminho a percorrer para conquistar tais habilidades. Para que 

os alunos compreendam melhor suas ideias, esse músico vai usar 

a dicotomia citada acima, por ex: este acorde uso a escala x, Gosto 

de usar figuras rítmicas y, uso intervalos de 4º nas melodias. Estou 

querendo dizer o seguinte: a dicotomia harmonia, melodia e ritmo, 

existe apenas como abstração, podemos usá-la didaticamente em 

sala de aula, mas jamais isto fez parte da prática musical, não só do 

jazz mas de outras áreas também. Nós professores, temos que dei-

xar claro isso para o aluno e mostrar que músicos, sentem a música 

como um todo, e não de forma dicotômica”.

 Quanto à questão 4 (Comente sobre como seria, na sua opinião, a melhor 
forma de conduzir o processo de ensino/aprendizagem de improvisação de forma 
criativa), o professor P3 afirma que “o aluno tem que dominar de forma plena as 

questões da segunda pergunta” (arpejos, tríades, escalas, acordes, intervalos, cé-
lulas rítmicas, leitura, domínio da técnica, análise harmônica e de relação escala-a-
corde). “Penso que a parte criativa venha depois de muito “trabalho duro”.

 Ressaltando a ideia de que é preciso dominar tais questões, Côrtez comenta 
em seu trabalho que, os professores entrevistados em sua pesquisa seguem, resu-
midamente, os seguintes pensamentos:

1- O elemento é compreendido (definições, ilustrações e audição);

2- O estudante precisa da motivação que vem da audição das 

inúmeras variações que os “mestres” (músicos expressivos tomados 

como referência) realizam com os elementos;

3- Hands on approache, prática e execução dos elementos e suas 

variações em todos os tons e registros do instrumento;

4- Conectar auditivamente o som do elemento com a sua progres-
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são harmônica ou acorde equivalente (prática com play-alongs );

5- Aplicar o elemento em situações reais, usando progressões har-

mônicas recorrentes. Com a experiência, o músico amplia o discerni-

mento e o processo de aplicação dos elementos se torna mais natural. 

(CÔRTEZ, 2012, p. 5)

 De acordo com o professor P1 “o estudo da improvisação pode ser introdu-

zido a partir de uma estruturação básica teórica e prática, ou seja, (...) mesmo com 

um vocabulário incipiente é possível criar frases e na medida em que o repertório 

se desenvolve aumentam as possibilidades. Conhecimento, habilidade técnica e 

criatividade devem caminhar juntos. Este professor enfatiza ainda que “é necessário 

coragem e desprendimento, investidas sem medo de errar, arriscar, gravar, ouvir, 

analisar, se auto avaliar e buscar sempre ultrapassar seus limites”.

 O professor P2, por sua vez, aponta como seu alicerce as seguintes premissas:

Música não se ensina, se "desperta". Não existe verdades estéticas 

absolutas, apenas verdades históricas. A arte é uma forma natural de 

expressividade humana, e está presente desde 30.000 anos atrás, ou 

seja, antes do conceito de civilização. Portanto o Homem é natural-

mente criativo e expressivo. Se a criatividade é uma coisa intrínseca 

ao ser humano, o papel do professor é de promover acesso histórico/ 

musical ao aluno, mostrar como as coisas aconteceram, para que te-

nha uma previsão do que pode vir a ser esses universos estéticos, 

tanto individualmente quanto historicamente, e não criar "empecilhos" 

para a expressividade natural do aluno. Cada aluno tem seu próprio 

tempo para assimilar as informações.

 Afirmando o que foi dito pelo professor P2, que o homem é naturalmente 
criativo e expressivo, Eunice M. L. Soriano de Alencar pontua em seu livro que todo 
ser humano apresenta certo grau de habilidades criativas e que essas habilidades 
podem ser desenvolvidas e aprimoradas por meio da prática e do treino. Para isso, 
são necessárias tanto as condições ambientais favoráveis, como o domínio de téc-
nicas adequadas. (ALENCAR, 1986, p.12).

 Com relação à questão 5 (Como professor, de que forma você espera que 
seus alunos encarem este processo?), os professores P1 e P3 comentam que es-
peram que os alunos encarem este processo “Da forma mais focada possível e se 

possível de forma descontraída também. A “diversão”, costuma vir depois de um 
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“trabalho pesado”. Os alunos têm que entender isso. P3 acrescenta ainda que é 
preciso coragem e fugir da zona de conforto. A fala do professor P3, parece apon-
tar para os possíveis resultados a partir de uma abordagem tradicionalista em que 
se estudam apenas as hipóteses certas, todos os problemas têm uma resposta, 
geralmente única (pensamento convergente) alcançado por um único caminho, 
aquele criado por seu inventor. Não há espaço para aventuras intelectuais, para 
pesquisas, para divergências e para a criatividade (ALBINO, 2009, p. 33). Sendo 
assim, somente depois de estudar as hipóteses certas é que o aluno poderá trilhar 
um caminho afim de construir a sua própria identidade a partir de suas experiên-
cias e pesquisas.

 Os professores P2 e P3 compartilham da ideia de que: P2 “O processo de 

ensino/aprendizagem tem de ser planejado a longo prazo, é um caminho de frus-

trações e muito "erro". Porém, muitos alunos não sabem lidar com isso, querem 

resultados a curto prazo, e não sabem encarar as frustrações, que são próprias 

de qualquer aquisição de conhecimento. P2: Resumindo, eu espero que os alunos 

encarem o erro como parte fundamental do processo, e quando isto acontece, co-

meçam a lidar melhor com as ansiedades. Por fim, o professor P3 comenta que: 
“Quando o aluno tem uma pré-disposição natural pra música, a mínima que seja, e 

tiver a paciência e o foco necessários para praticar, com certeza ele vai colher os 

bons resultados”.

 Com relação a pré-disposição natural comentada pelo professor P3, Lucas 
Ciavatta chama a atenção para o seguinte:

A ideia do famoso “dom”, de que se nasceu ou não para a música, é pe-

rigosíssima e tem realmente servido apenas como desculpa tanto para 

aqueles alunos que não tem forças para entrar ou permanecer num pro-

cesso de ensino- aprendizagem musical quanto para aqueles professores 

que não sabem como conduzir este processo (CIAVATTA, 2009, p. 17).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este artigo não teve em momento algum a pretensão de apontar a existência 
de formas corretas ou errôneas no processo de ensino/aprendizagem de improvisa-
ção. O objetivo principal desde o princípio foi de averiguar a possível existência de 
formas distintas de condução no ensino de improvisação. Sendo assim, apesar de 
uma amostragem de apenas três professores, foi possível verificar, através dos seus 
discursos, que existem diferentes formas de abordagem que não se esgotam aqui, 
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pois estão diretamente ligadas ao perfil de cada professor. Neste sentido, Murray 
Schafer comenta que “todo professor deve se permitir ensinar diferentemente ou ao 
menos imprimir, no que ensina, sua personalidade” (SCHAFER, 1991, p. 284).

No que tange as duas questões levantadas na justificativa deste trabalho, parece que 
a questão da criatividade é encarada de duas formas, a primeira diz que a criatividade 
deve ser explorada depois de interiorizar teorias e conhecimentos específicos e a se-
gunda defende a ideia de que tanto as questões técnicas quanto a criatividade devem 
ser desenvolvidas paralelamente, não havendo separação entre elas. 

 Com relação a questão de uma possível dicotomia entre ensinar música e en-
sinar improvisação, foi possível verificar que existem professores que consideram a 
improvisação parte fundamental no ensino musical e vice-versa e existem professores 
que consideram a improvisação um assunto a parte que deve ser desenvolvido pelo 
aluno somente depois de possuir conhecimentos prévios.

 Seguindo na busca de caminhos diversos no desenvolvimento do ensino musi-
cal como um todo, este trabalho possui elementos que podem contribuir para o desen-
volvimento de novas pesquisas e também servir como premissas para auxiliar, tanto 
professores quanto alunos em suas atividades.   
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RESUMO
A Aloe vera, é utilizada desde os primórdios, sendo uma planta de uso terapêutico 
popular. Apesar de muitos estudos sobre seus ativos, muitas de suas substâncias 
permanecem desconhecidas, contudo, os ativos conhecidos são empregados em 
diversas áreas, uma delas - a cosmetologia. O objetivo do trabalho foi a incorpora-
ção de extratos de Aloe vera em bases cosméticas. Os testes realizados foram de 
identificação de grupamentos orgânicos encontrados nas amostras adquiridas, de 
extrato seco e tintura de Aloe vera, sendo esses ativos aplicados a incorporações 
de diferentes emulsões cosméticas desenvolvidas e após estes foram aplicados 
ensaios de estabilidade preliminar e acelerada tais como: medida de pH, avaliação 
das características organolépticas iniciais das amostras e após serem submetidas à 
centrifugação com 3000 rotações por minuto, choque de estresse térmico e ciclo de 
congelamento e descongelamento com um ciclo fechado e viscosidade. Os resulta-
dos obtidos nos testes realizados indicam a boa estabilidade em todas as amostras 
utilizadas, com exceção dos sabonetes líquidos, que apresentaram, pouca perda de 
odor da essência aplicada nas amostras destes e também no referido ciclo de con-
gelamento e descongelamento e estresse térmico, as demais bases como o creme 
Lanette e o gel Natrosol mantiveram sua integralidade.

Palavras-chave: Aloe vera, Ativos, Emulsões, Cosméticos e Estabilidade.

ABSTRACT
Aloe vera has been used since its inception, being a popular therapeutic plant. Despite 
many studies on its active ingredients, many of its substances remain unknown, however, 
the known actives are used in several areas, one of them cosmetology, where it deve-
lops it for various uses. However, it is necessary to develop really effective products, and 
as researchers, know how to look for and perform tests that prove this effectiveness, and 
this is indispensable. The aim of this article was to apply Aloe vera in different cosme-
tology bases. For this reason, experimental tests guide the objectives of quality control 
and stability assessments. The tests carried out were to identify organic groups found in 
the acquired samples of Aloe vera dry extract and tincture. These assets were applied to 
the incorporation of different developed cosmetic emulsions and after these, preliminary 
and accelerated stability tests were applied, such as: pH measurement, evaluation of the 
initial organoleptic characteristics of the samples and after centrifugation with 3000 re-
volutions per minute, thermal stress shock and freezing and thawing cycle with 1 closed 
cycle, and viscosity. The results obtained in the performed tests indicated good stability 
in all the samples used, except for liquid soaps that presented loss of essence odor 
applied in the samples and also in the referred tests of freeze-thaw and thermal stress. 
Emulsions such as Lanette cream and Natrosol gel maintained their completeness.

Keywords: Aloe vera, Assets, Emulsions, Cosmetics and Stability

                                                                                                  
MARQUEZIN, Luciana Alzira Rocha

PAGNAN, Matheus, 
SANTOS, Jóse Luís da Rocha

MARQUES, Sabrina de Almeida 

ESTUDOS SOBRE A ALOE VERA, SUA INCORPORAÇÃO 
EM BASES COSMÉTICAS E ANÁLISES DE ESTABILIDADE



187

1. INTRODUÇÃO

 A Aloe vera (Babosa)  encontra-se na literatura de diversas culturas. Seu 
nome origina-se da palavra arábica alloeh, significando substância amarga e bri-
lhante. (RAMOS; PIMENTAL, 2011). Seu primeiro registro foi em uma tabuleta de 
argila da Mesopotâmia datada de 2100 a.C. No Brasil, é aplicada na cicatrização 
de feridas, no tratamento de queimaduras, dores reumáticas dentre outros males 
(FREITAS, 2014). O gel mucilaginoso viscoso e incolor que recebe o nome de Babo-
sa (Família Liliaceas, origem África) contém, principalmente, polissacarídeos, além 
de outros 70 componentes, como as vitaminas A, B, C e E, cálcio, potássio, mag-
nésio, zinco e diversos aminoácidos, sendo 18 deles essenciais ao corpo humano 
juntamente com enzimas e carboidratos (BACCH et al., 2007; FREITAS, 2014).

 Fora os diversos constituintes dessa planta, acredita-se que a substância 
acemanana (encontrada na mucilagem) contribua para cicatrização acelerada. É 
importante ressaltar que a região de plantio e a forma de cultivo, podem influenciar 
em sua composição química (HAMMAN, 2008). Devido a estas características Aloe 
vera é agregada em cosméticos por possuir atividades biológicas consideráveis, 
como ação hidratante, antioxidante, antiinflamatória, cicatrizante e antimicrobiana 
(LANGMEAD, 2004); os princípios ativos contidos nos cosméticos atuam na pele 
de forma semelhante aos processos vitais, auxiliando o metabolismo com o obje-
tivo de contribuir com a saúde cutânea, melhorando seu aspecto e retardando o 
envelhecimento. Estes ativos podem ser desenvolvidos em laboratórios (sintéticos) 
ou extraídos da natureza (fitocosméticos) (CORREA, 2012); a estabilidade de um 
produto farmacêutico ou cosmético trata sua capacidade de manter em condições 
específicas, suas propriedades físicas, químicas, microbiológicas, terapêuticas e to-
xicológicas (BENCHE, 2007). Seguindo parâmetros importantes na avaliação da 
qualidade, segurança e eficácia de um produto farmacêutico (LEITE, 2005), os es-
tudos de estabilidade de cosméticos são importantes, pois tratam de produtos que 
podem sofrer degradação química, ocasionando reações de oxidação, hidrólise, etc, 
além de perder sua estabilidade diante de diferentes fatores, como pH, temperatura, 
umidade, luz, oxigênio (ANVISA, 2004); deve-se considerar que a contaminação 
microbiana também leva à deterioração do produto.

2. OBJETIVOS

 Testar o extrato seco e a tintura de Aloe vera (ativos); manipular diferentes 
bases cosméticas (lanette, natrosol e sabonete líquido); incorporar esses ativos e 
realizar testes de estabilidades.
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3. METODOLOGIA
 
 Foram compradas amostras de extrato seco (Lote: 04 Val: 30/03/2020) e tintura 
(20 %) de Aloe vera (Lote: 0334112017 Val: 20/11/2019) em farmácias de manipulação 
na região de Jundiaí-SP. Os demais reagentes foram fornecidos pela própria Instituição e 
todos os ensaios foram realizados dentro do período planejado e nos laboratórios da Insti-
tuição UNIFACCAMP (Centro Universitário Campo Limpo Paulista). Iniciou-se com testes 
orgânicos (Saponina, Taninos, Antraquinônicos e Flavonóides) adaptados, prosseguindo 
com a manipulação do Creme Lanette, do Gel Natrosol e a compra do sabonete líquido, 
seguindo com a incorporação dos ativos (0,5% para o extrato seco e 2% para a tintura) e 
análise da estabilidade das 6 amostras de bases cosméticas, sendo realizados os ensaios 
no intervalo de  tempo 0, após 7 dias, após 15 dias e após 30 dias,  avaliando característi-
cas organolépticas, pH, centrífuga (3000 rpm), estresse térmico. Concluindo depois de 30 
dias, com o ciclo de congelamento e descongelamento e com o teste de viscosidade.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

 Identificação de Saponinas no extrato seco e na tintura: para o extrato seco, 
pesou-se 0,25g da droga, sobre a balança analítica (Shimadzu, modelo AUY220) em 
béquer de 50 mL e transferiu-se para um tubo de ensaio com tampa. Foi avolumado 
com 10 mL de água destilada e agitou-se por 15 minutos. (CARDOSO, 2009). Para a 
tintura, adaptou-se as informações de Souza (2016), pesou-se 3 mL da tintura em um 
em béquer de 50 mL, com a balança analítica (Shimadzu, modelo AUY224), adicio-
nou-se com 5 mL de água destilada e se agitou por 15 minutos. (SOUZA et al, 2016)

 Identificação de Taninos: para o extrato seco, pesou-se 0,25g da droga, em 
um béquer de 50 mL sobre a balança analítica (Shimadzu, modelo AUY220), dissol-
veu-se em 10 mL água destilada. Posteriormente, adicionou-se 10 gotas de solução 
de FeCl3 à 5 %. Verificou-se a coloração. (COSTA et al., 2012; CARDOSO, 2009). 
Para a tintura, adicionou-se 2 mL da tintura em um tubo de ensaio, com a pipeta 
graduada de 5 mL, adicionou-se 50 mL de água destilada, com proveta de 10 mL e 
adicionou-se 10 gotas de FeCl3 1% em metanol. (SOUZA et al, 2016).

 Identificação de Antraquinônicos: pesou-se 0,5g da droga seca em um béquer 
de 50 mL, em balança analítica (Shimadzu, modelo AUY224), adicionou-se 5 mL de 
éter etílico PA, agitou-se, retirou-se o sobrenadante, transferiu-se para um tubo de 
ensaio com tampa, acrescentou-se 1 mL de NH4OH à 10%, agitou-se durante 5 minu-
tos. No mesmo resíduo da droga resultante do passo anterior, acrescentou-se 50 mL 
de água destilada; aqueceu-se, durante 2 minutos; em seguida acrescentou-se 5 mL 
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de HCl à 10%, aqueceu-se por mais 2 minutos; filtrou-se; adicionou-se 8mL de éter 
etílico; agitou-se; decantou-se a camada orgânica para um béquer de 50 mL; acres-
centou-se 3 mL de NH4OH à 10%, agitou-se. Ainda com a fase ácida, transferiu-se 
para um béquer de 50 mL; adicionou-se 3 mL de FeCl3 à 5 %; ferveu-se por 3 minu-
to; filtrou-se, adicionou-se 8mL de éter; agitou-se; decantou-se a fase orgânica para 
um tubo de ensaio; acrescentou-se 3mL de NH4OH à 10%; analisou-se a coloração. 
(CARDOSO, 2009). Para Tintura, realizou-se a reação de Bornträger adaptada; adi-
cionou-se 10 mL da tintura em um tubo de ensaio; logo em seguida acrescentou-se 5 
mL de NH4OH à 10%, aguardou-se o resultado. (SBFGNOSIA, 2009).

 Identificação de Flavonóides: pesou-se 0,5g da droga em pó, em um béquer 
de 50 mL em balança analítica (Shimadzu, modelo AUY224); adicionou-se 20 mL 
de etanol à 80%; aqueceu-se até ebulir; filtrou-se para um béquer de 50 mL; após 
resfriamento, dividiu-se em três tubos de ensaio. No primeiro tubo de ensaio, adicio-
nou-se uma tira de magnésio metálico e 3 mL de HCl  concentrado a solução anterior; 
observou-se a reação; avaliou-se a coloração resultante. No segundo tubo de ensaio, 
acrescentou-se 10 gotas de  FeCl3 à 5% a solução anterior, aguardou-se o resultado. 
No terceiro tubo de ensaio, adicionou-se 10 gotas de NH4OH à 10% a solução anterior; 
um quarto teste foi efetuado em papel filtro, onde se acrescentou uma gota da solução 
de extrato seco em comparação a uma outra gota de solução de cloreto de alumínio 
(AlCl3)  à 5% em etanol; após isso, foram submetidas a exposição de lâmpada negra, 
analisou-se a coloração resultante. (CARDOSO, 2009). Para Tintura, realizou-se três 
testes, no primeiro tubo de ensaio, foi a reação de Shinoda, pipetou-se10mL da tin-
tura em um tubo de ensaio, logo em seguida, acrescentou-se uma tira de magnésio 
metálico e 3 mL de HCl  concentrado; aguardou-se a reação. No segundo tubo de 
ensaio, pipetou-se 2 mL de tintura; adicionou-se 10 gotas de solução de FeCl3 à 1% 
em Metanol; verificou-se a coloração. No terceiro tubo de ensaio, pipetou-se 2 mL de 
tintura; acrescentou-se 10 gotas de  solução de NH4OH à 10%; aguardou-se a reação. 
Um quarto teste foi efetuado em papel filtro, onde se adicionou uma gota da solução 
de tintura em comparativo a uma outra gota de solução de cloreto de alumínio (AlCl3) 
à 5% em etanol - essas foram submetidas à exposição de lâmpada negra; analisou-se 
a coloração. (SOUZA et al, 2016; CARDOSO, 2009).

 Creme Lanette: pesou-se Lanette N, 15g de vaselina líquida, 0,15g de nipazol 
em uma balança semi analítica GEHAKA modelo BG 4400, denominando essa fase 
como fase oleosa. Em seguida, em um outro béquer de 1L colocou-se 15g de propileno-
glicol, pesou-se 0,45g de nipagin e 184,55g de àgua destilada, sob a balança GEHAKA 
modelo BG 4400, sendo essa a fase oleosa. No banho-maria FISATOM modelo 550, co-
locacou-se dois béquers com as duas fases com um termômetro cada um deles, ambos 



190

sob agitação. Aqueceu as duas fases: a fase oleosa a 70ºC e a fase aquosa a 75ºC, em 
sequência, verteu-se a fase aquosa sobre a fase oleosa; levou-se para o mixer FISA-
TOM modelo 710 agitando a mistura até a mesma elmulsificar-se (adaptação do creme 
aniônico II, Farmacopéia, 2012), sendo 100g separados para incorporar o extrato seco 
(amostra 1) e os outros 100g para incorporar a tintura de Aloe vera (amostra 2).

 Gel Natrosol: em béquer de 250 mL, adicionou-se o Natrosol 4g, o nipagin 
0,2g, o propilenoglicol 20g e 177,8 mL de água e aqueceu-se em bico de Bunsen até 
a completa gelitificação. Observou-se a formação do gel (adaptação  Farmacopéia, 
2012), sendo 100g separados para incorporar o extrato seco (amostra 3) e os outros 
100g para incorporar a tintura de Aloe vera (amostra 4).

 Sabonete Líquido: a base de sabonete líquida perolada adquiriu-se 240mL, 
em farmácia de manipulação da região de Jundiaí, sendo 120 mL separados para 
incorporar o extrato seco (amostra 5) e os outros 120 mL para incorporar a tintura de 
Aloe vera (amostra 6).

 Observação das características macroscópicas e físico-químicas: foram ava-
liadas a cor, taticidade, brilho e solubilidade em água.

 Medição de pH: utilizou-se tanto a fita de pH, quanto pHmetro digital GEHAKA 
PG 1800, calibrado com soluções de tampão de pH 4 e 7, todas as amostras foram 
submetidas às leituras.

 Teste de Centrífuga: todas as bases foram para centrifugação, foram utiliza-
dos tubos de ensaio de tamanho padrão para a Centrífuga CENTRIBIO contendo 1g 
de cada amostra, sob temperatura ambiente. A centrífuga foi programada com 3.000 
rpm (rotações por minuto) durante 30 minutos. (BRASIL, 2004)

 Choque de Estresse térmico: esse teste se aplicou em todos os cosméticos pro-
duzidos. Pesou-se 1g de cada amostra, em tubos de ensaio, foram aquecidas em ba-
nho-maria FISATOM modelo 550, durante 30 minutos, com temperaturas entre 40ºC e 
80ºC. Após esse período, as características organolépticas e o pH foram avaliadas.

 Ciclo de Congelamento e Descongelamento: iniciou-se pela inserção das 
amostras com 1g de cada, dispostas em tubos de ensaio na estufa NEUNI, mo-
delo NV 1.0 com temperatura de 54ºC por 24 horas, encerrando pela retirada das 
amostras congeladas da geladeira (temperatura aproximada de 3ºC, por 24 horas). 
Concluiu-se o teste com 1 ciclo fechado. (BRASIL, 2008)
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 Viscosidade: utilizou-se o viscosímetro da ProRheo R 123, onde o spindle 
adequado o de Bob 2, para mensurar a viscosidades dos cremes e dos géis e o 
spindle Bob 2 para o sabonete líquido. Mergulhou-se o fuso, selecionou-se a rotação 
de posição em rpm e procedeu-se a leitura. (BRASIL, 2008). Para determinação da 
viscosidade, colocou-se a amostra no redutor de amostra, anexando-se ao suporte, 
sendo necessárias adaptações para que o conteúdo das amostras acompanhassem 
a altura do menisco (BRASIL, 2008; SIQUEIRA, 2016).

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Com relação aos testes de saponinas, taninos e antraquinônicos, estes apre-
sentaram resultados positivos, visto que, são substâncias que fazem parte de alguns 
princípios ativos da Aloe vera, comprovados por Souza et al, (2016). Os flavonóides 
foram caracterizados em partes pelos testes realizados na UNIFACCAMP também 
com resultado positivo e estão de acordo com Cardoso (2009) e a Sociedade Brasi-
leira de Farmacognosia (2009). Esses dados se contrapõem ao verificado por Souza 
et al (2016). Após a análise de grupamentos orgânicos com resultados favoráveis, 
foi possível a confecção de bases cosméticas, conforme adaptações às formula-
ções da Farmacopéia (2012). Prosseguindo para a incorporação do extrato seco 
e a tintura de Aloe vera, nas bases citadas, e, assim, finalizando com os testes de 
estabilidades descritos a seguir.

TABELA 1: Características observadas no tempo 0, 7 dias, 15 dias e 30 dias (Fonte 

própria, 2019)
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 Na tabela 1, nos tempo 0, 7 dias, 15 dias e 30 dias, os testes foram realizados 
em temperatura ambiente e também sob refrigeração. Nos aspectos organolépticos, 
não ocorreram mudanças nas amostras 1, 2, 3 e 4 com relação à cor, odor e as-
pecto, no entanto, as amostras 5 e 6 alteraram no odor da essência, quanto ao pH,  
tanto nas amostras em temperatura ambiente, quanto em geladeira, mantiveram sua 
integridade. (FARMACOPÉIA, 2012)

 Nos testes realizados sob estresse térmico, essas se liquidificaram de forma 
geral, devido às temperaturas entre 40 a 65ºC, mostrando instabilidade, logo após, 
retornaram a temperatura ambiente mantendo sua condição anterior. Nas amostras 
4 e 6 ocorreu clareamento, contudo nas amostras 5 e 6, apresentaram redução no 
odor da essência de frutas tropicais.

 Após o congelamento e descongelamento, verificou-se a alteração nas amos-
tras 5 e 6 e também verificou-se redução no odor da essência de frutas tropicais do 
sabonete líquido, quando ao pH, houve poucas alterações, sendo considerado está-
veis, conforme o Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos (ANVISA, 2004).

 Segundo Matos (2014), os valores aceitos estão entre 5.000 e 10.000 mPa.s 
para a leitura no viscosímetros e enquadram, nesse padrão, as amostras 3 e 4 
(géis); as demais estão acima do padrão, nessas configurações, os valores de tor-
que se encontram a baixo de 10%, estes não apresentam leituras seguras. Nas 
formulações das amostras 1, 2 (bases cremes Lanette), 3 e 4 (base gel Natrosol), o 
spindle utilizado para a análise foi o Bob 2, proporcional à indicação da viscosidade 
verificada em todas elas e foi observada baixa viscosidade. Já nas amostras 5 e 6 
(sabonete líquido), utilizou-se o Spindle Bob1, esse apresentou menor resistência 
nas rotações, contudo, também considerada uma viscosidade baixa (SIQUEIRA, 
2016; MATOS, 2014). 

 Os objetivos foram atingidos já que as metodologias e os testes orgânicos 
foram realizados, juntamente com a preparação das emulsões cosméticas, creme 
Lanette, Gel Natrosol. Somente o sabonete líquido foi adquirido em farmácia de 
manipulação, devido a gama de ativos necessários e tempo para realizar os experi-
mentos das diferentes emulsões.

No comparativo das bases com extrato e tintura, essas apresentaram semelhanças. 
Em geral, os resultados dos testes de estabilidade foram satisfatórios, dentro dos 
padrões exigidos pelos órgãos competentes e artigos científicos (FARMACOPÉIA, 
2012).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os testes realizados foram de suma importância, desenvolveram o aperfei-
çoamento de métodos analíticos qualitativo-quantitativos, assim como o despertar 
de resoluções de problemas durante a realização dos testes e estudos no sentido 
de explicar todos os resultados obtidos. Além de tudo, os estudos voltados para a 
elaboração dessa pesquisa englobaram a compreensão dos diversos conceitos e 
parâmetros físico-químicos, além do aprendizado de técnicas de identificação de 
agrupamentos orgânicos, comprovando ou não, a presença dos mesmos. Seguiu-se 
a manipulação de bases cosméticas e a incorporação dos ativos, assim como a re-
alização dos ensaios de estabilidades comparando-os com os dados estabelecidos 
pela ANVISA e artigos científicos. Em virtude dos resultados obtidos, as bases cos-
méticas apresentaram boa estabilidade. As características organolépticas se manti-
veram intactas com exceção do estresse térmico que já se espera alteração em seu 
estado, se liquidificando. 
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RESUMO
A cafeína é o composto psicoativo mais consumido pelo mundo, estando presente em 
vários produtos, desde alimentos, derivados de plantas a medicamentos e cosméti-
cos, sendo importante seu estudo. Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar a 
extração da cafeína a partir de chá comercial e a formulação de um creme contendo 
cafeína com finalidade anticelulítica devido a suas propriedades estudadas. Foi efetu-
ada a extração da cafeína a partir das folhas de chá comercial de chá preto, utilizando-
-se primeiro uma extração por infusão sólido-líquido usando da água como solvente, 
em seguida, uma extração líquido-líquido por meio do solvente diclorometano e, por 
fim, sua purificação por meio do processo de recristalização. Devido às suas caracte-
rísticas lipolíticas, estudou-se sua aplicabilidade cosmética, levando a formulação de 
uma emulsão contendo cafeína como ativo para finalidade anticelulítica. A formulação 
obtida foi submetida a uma série de testes de caráter preliminar para o estudo de sua 
estabilidade, avaliando se seria necessário uma reformulação da emulsão contendo 
cafeína. Os testes consistiram em avaliar suas características organolépticas, pH, so-
lubilidade, comportamento via estresse térmico, sua viscosidade, estresse físico por 
meio de centrifugação a 3000 rotações por minuto e comportamento no congelamento 
e descongelamento de um ciclo. A emulsão apresentou instabilidade quanto a preci-
pitação de cafeína após 15 dias formulado devido à característica de sua molécula, 
levando a conclusão de que mais estudos na área precisam ser feitos.

Palavras-chave: Cafeína. Extração. Cosmético. Estabilidade.

ABSTRACT
Caffeine is the most consumed psychoactive compound in the world, being present in 
several products, from foods, herbal products to medicines and cosmetics, and its study 
is important, therefore the objective of this work was to extract caffeine from tea and the 
formulation of an anti-cellulite caffeine-containing cream due to its studied properties. 
Caffeine was extracted from the commercial tea leaves of black tea, using first a soli-
d-liquid infusion extraction using water as a solvent and then a liquid-liquid extraction 
by dichloromethane solvent and finally its purification by the recrystallization process. 
Due to its lipolytic characteristics, its cosmetic applicability was studied, leading to the 
formulation of an emulsion containing caffeine as active for anti-cellulite purpose. The 
obtained formulation was submitted to a series of preliminary tests to study its stability, 
evaluating if a reformulation of the caffeine-containing emulsion. Tests were performed 
and consisted of evaluating its organoleptic characteristics, pH, solubility, behavior via 
thermal stress, viscosity, physical stress by centrifugation at 3000 revolutions per minute 
and freezing and thawing behavior of a cycle. The emulsion showed instability in caffeine 
precipitation after 15 days formulated due to the characteristic of its molecule, leading to 
the conclusion that more studies in the area need to be done.

Keywords: Caffeine. Extraction. Cosmetics. Stability.
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1. INTRODUÇÃO

 A cafeína é  encontrada em diversos alimentos e plantas, como no café, chá, gua-
raná, cacau, mate e cola, sendo a substância psicoativa mais conhecida e consumida no 
mundo, sendo que ela também pode ser comumente encontrada em medicamentos as-
sociados a analgésicos e anti-inflamatórios. Estima-se que seu consumo, no Brasil, esteja 
em torno de 40 mg/pessoa/dia, pode ser consumido em uma xícara de café (150 mL) 40 a 
180 mg de cafeína, enquanto que em uma lata das bebidas conhecidas como refrigerante 
do tipo “cola” (350 mL) são encontradas de 26-58 mg de cafeína (DELUCIA, 2014).

 Nos alimentos, a porção de cafeína presente pode variar pela quantidade de pro-
duto, do método de preparo e do tipo do produto. O chá e o café, bebidas amplamente 
conhecidas e consumidas, possuem mais fatores determinantes para a concentração 
de cafeína, sendo eles: a espécie das folhas de chá ou espécie dos grãos de café, o tipo 
de solo e clima do cultivo, as granulações das amostras, etc.  Pode ser encontrada uma 
maior quantidade de cafeína em peso seco em folhas de chá do que em grãos de café, 
embora nas suas determinadas bebidas a quantidade ingerida é maior no café, por ser 
necessária uma maior quantidade de pó de café no preparo deste, do que de folhas no 
preparo do chá (COSTA, 2011).

 No campo cosmético, a cafeína também pode ser encontrada e uma das suas 
aplicações mais conhecidas nesta área está nos populares cremes para tratamento de 
lipodistrofia ginóide, popularmente conhecida como celulite, com sua eficácia compro-
vada por via tópica. Nestes produtos, sua concentração normalmente varia de 1% a 2%. 
(BRUNELLI, 2016)

 Para tal aplicação na área cosmética, a cafeína precisa ser extraída de sua fonte 
natural, necessitando ter um certo grau de pureza. Um dos métodos utilizados para a 
extração da cafeína é através da extração por solvente, embora o clorofórmio seja o sol-
vente apontado como de maior eficácia por Santos (2014). O diclorometano apresenta 
menor toxicidade, sendo o escolhido para o método. Para a escolha de um bom sol-
vente na extração de compostos orgânicos, existem alguns aspectos a serem conside-
rados, visto que existem muitas fases orgânicas diferentes. Para determinar o solvente 
utilizado, este deve atender às seguintes demandas: boa solubilidade da substância de 
interesse a ser extraída; alta pureza; baixo ponto de ebulição; baixa toxicidade e baixo 
custo. (BJELDANES, 2014)

 Outra etapa importante deste projeto é a estabilidade da formulação, pois o 
estudo de estabilidade de um produto é fundamental para garantir a segurança e 
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eficácia deste dentro do prazo necessário para lançamento comercial. Estudar a esta-
bilidade de formulações cosméticas como as emulsões é de muita importância, visto 
que fornece informações acerca do comportamento do produto em certo intervalo 
de tempo, com relação às condições a que este possa ser submetido, desde a sua 
formulação até o término da validade, sendo assim, o estudo da estabilidade auxilia 
no desenvolvimento das formulações e na compatibilidade com o material da embala-
gem. (BONTORIM, 2009)

2. OBJETIVOS

 Extrair a cafeína a partir de um chá preto comercial, manipular uma formulação 
em creme com cafeína e realizar testes de estabilidade.

3. METODOLOGIA

 Para a extração da cafeína a amostra de chá preto comercial foi obtida em um 
supermercado varejista da região de Jundiaí-SP, os demais reagentes necessários fo-
ram fornecidos pela própria instituição UNIFACCAMP. O processo de extração seguiu 
como uma adaptação de Moura (2015) nos laboratórios da UNIFACCAMP.
 
 Com uma adaptação da Brasil (2012) foi realizada a formulação de um creme 
base de caráter O/A (óleo/água) aniônico, denominado Lanette. Foi incorporado um 
teor de 5% de cafeína, estando dentro do valor indicado pela ANVISA no parecer téc-
nico de 2002. Os testes realizados quanto à qualidade do creme e sua estabilidade 
seguiram o padrão estabelecido pelo Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos 
da ANVISA (2004) com os materiais disponíveis nos laboratórios da instituição. Foram 
separadas dois tipos de amostra, as armazenadas em temperatura ambiente e fresco 
em potes fechados e as armazenadas em geladeira. Os testes realizados foram testes 
de caráter preliminar e de estabilidade acelerada. Foram feitos testes em um intervalo 
regular de tempo, sendo este dia 0, após 7 dias, após 15 dias e após trinta dias. Os 
testes neste intervalo compreenderam características organolépticas, pH, solubilida-
de, estresse térmico e centrifuga. Já os testes de congelamento e descongelamento e 
viscosidade foram apenas empregados após 30 dias.

4. MÉTODOS 

Extração da Cafeína
 O processo de extração ocorreu pesando-se com o auxílio de uma balança ana-
lítica Marte, modelo AY220, 26,2966g de chá preto comercial em um béquer de 250g, 
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acrescentou-se 160 mL de água destilada com o auxílio de uma proveta e 13,0816g 
de carbonato de cálcio (CaCO3), devidamente pesado na mesma balança. A seguir, 
mexeu-se levemente com o auxílio de uma bagueta de vidro levando ao aquecimento a 
80°C em uma placa de aquecimento Nalgon modelo HOTLAB I por 30 minutos cronome-
trados, mexendo-se ocasionalmente. Após retirado do aquecimento, filtrou-se a vácuo 
com o auxílio de um funil de Buchner, um kitassato de 500mL e uma bomba de vácuo 
Prismatec, modelo 131 B. Posteriormente, utilizando-se de um banho de gelo, baixou-
-se a temperatura do filtrado a 10 °C para então transferi-lo para um funil de separação 
de 250mL; em seguida, lavou-se quatro vezes o filtrado com 25mL de diclorometano 
(CH2Cl2) suavemente, para que se evitesse a formação de emulsões, recolhendo-se os 
extratos em 4 béqueres de 250mL. Com a formação de emulsão para dissipá-la, utili-
zou-se uma pequena quantidade de uma solução saturada salina de NaCl (cloreto de 
sódio), agitando a mistura levemente com uma bagueta e aguardando um repouso de 
4 minutos, para prosseguir com recolhimento de extrato. Reuniu-se os quatro extratos 
orgânicos em um béquer que fora transferido novamente para um funil de separação 
vazio de 250mL,  para lavá-lo 2 vezes com 25mL de uma solução de hidróxido de sódio 
(NaOH) 6M fria, posteriormente, lavando os extratos com 25mL de água destilada fria. 

Reunindo o extrato resultante da lavagem em um béquer de 250mL acrescentou-
-se 10,9875g de sulfato de sódio anidro (Na2SO4), devidamente pesado na balança 
analítica Uni Bloc modelo ATY224, uma quantidade suficiente para forrar o fundo do 
béquer. Após 5 minutos de repouso, este é transferido para outro béquer sem o sal 
repousado ao fundo, leva-se o béquer com a solução a uma placa de aquecimento 
Fisatom modelo 503 na capela até completa ebulição, restando apenas um sólido ao 
fundo do béquer. No sólido, denominado como a cafeína bruta (impura) retirado do 
aquecimento é acrescentado 5mL de tolueno (C7H8) quente; em seguida, acrescen-
tou-se 15 gotas de éter de petróleo. Filtrou-se o precipitado formado com um filtro de 
Buchner contendo um papel filtro, um kitassato para recolher a solução restante para 
descarte e uma bomba vácuo Prismatec modelo 131 B, obtendo-se a cafeína purifica-
da no papel filtro, esta que pesou-se.

Formulação do Creme Lanette e Testes de estabilidade
 Em um béquer de 1L pesou-se 36g de Lanette (cetil estearil sulfato de sódio), 
15g de vaselina líquida e 0,15g de nipazol em uma balança semianalítica Gehaka 
modelo BG 4400 - essa fase foi denominada de fase oleosa. Em outro béquer de 1L 
colocou-se 15g de propilenoglicol, 0,45g de nipagim e 233,4g de água destilada, na 
balança semianalítica Gehaka, modelo BG 4400, essa fase denominou-se de fase 
aquosa. As quantidades foram calculadas para um preparo de 300g de creme lanette, 
aproximadamente.
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Em um banho maria Fisatom, modelo 550, colocou-se os dois béqueres com as duas 
fases com um termômetro em cada e uma bagueta para mexer. Aqueceram-se as 
fases, a oleosa a 70°C e a aquosa a 75°C, após isto, verteu-se a fase aquosa sobre a 
oleosa em aquecimento agitando com a bagueta e levou-se esta mistura a um mixer 
Fisatom, modelo 710, agitando-se a mistura com o mesmo até a formação da emul-
são. Após resfriamento da emulsão reservou-a e identificou-a. Em um graal de vidro, 
pesou-se 5,017g de cafeína pura própria para manipulação do laboratório de farma-
cotécnica na balança semianalítica Gehaka, modelo BG 4400 e foi acrescentando-se 
aos poucos 7,33g de propilenoglicol macerando-se ao mesmo tempo a cafeína com 
o propileno até a formação de uma pasta branca; após isto, acrescenta-se a mistu-
ra pesando cerca de 10,36g a 89,643g de creme lanette, preparado anteriormente, 
acrescentou-se também 24 gotas da essência encanto LPS da Citratus Ibertech. Após 
isto, reservou-se a mistura pesando 100,003g em um recipiente próprio. Com os res-
pectivos intervalos indicados anteriormente para as amostras, foram realizados os 
seguintes testes de estabilidade:

Teste organoléptico: após a manipulação da emulsão e incorporação do ativo, avaliou-
-se a cor em luz branca, brilho, taticidade e aroma, comparando-se se houve diferen-
ças entre os resultados obtidos em diferentes intervalos.

Teste da centrífuga: neste colocou-se 1g de creme no tubo de tamanho padrão para 
centrífuga Centribio por 30 minutos em 3000rpm em temperatura ambiente. Tal teste foi 
repetido no intervalo de dias estipulados anotando-se e comparando-se os resultados.

Teste de pH: com o auxílio de fita e um pHmetro GEHAKKA PG 1800, calibrado com 
soluções tampão 7 e 4, verificou-se o pH do creme analisado, verificando se houve 
alterações quanto ao pH durante os intervalos.

Teste do estresse térmico: colocou-se 1g de creme em um tubo de ensaio com tampa 
e levou-se o tubo ao banho maria Fisatom modelo 550 por 30 minutos em uma tempe-
ratura de 80°C, após isto aferiu-se as características organolépticas da amostra e seu 
pH, analisou-se os resultados os comparando. 

Teste de solubilidade: colocou-se em um tubo de ensaio 1g do creme e 1mL de água 
destilada, utilizando o fator de diluição 1:1, tentou-se homogeneizar e verificar ou não 
se ocorre a diluição, os dados obtidos foram registrados e analisados.

Teste do congelamento e descongelamento: em um frasco transparente com tampa, 
colocou-se 1g do creme e levou-o a estufa NEUNI modelo NV 1.0 pela temperatura de 



200

54°C por 24h, depois ao congelamento na geladeira por volta dos 3 °C por 24h - isso 
corresponde a 1 ciclo, fazendo-se ao fim do ciclo testes organolépticos e pH.

Teste de viscosidade: foi utilizado o viscosímetro de ProRheo R 123, para leitura da 
viscosidade no creme, sendo o spindle adequado o Bob 2. Mergulhou-se o spindle no 
sentido vertical, para que não houvesse a formação de bolhas que viessem atrapalhar 
a leitura; na amostra, até atingir o menisco, selecionou-se, então, a rotação de posi-
ção em rpm para realizar a leitura da viscosidade.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Obteve-se 0,0815g de cafeína bruta, sendo 0,313% da massa de chá. Após a 
purificação por recristalização, resultou-se em uma massa de 0,0326g, ou 32,6mg de 
cafeína levemente esverdeada, sendo apenas 0,124% da massa do peso inicial de 
chá (26,2966g), contrariando os dados de percentual por massa seca apresentados 
anteriormente, entretanto, segundo Rebecca (2014) a quantidade de cafeína por 100g 
de chá preto seriam de 20mg, fazendo um rápido cálculo de conversão dariam 5,2mg 
por 26g de chá, considerando este valor a extração possuiu um bom rendimento.

 A seguir, os testes referentes à estabilidade, sendo o primeiro deles o da cen-
trífuga, onde se observou precipitação da cafeína a partir do 15° dia.  Isso se dá pela 
cafeína ser levemente solúvel em água, podendo levar à sua precipitação, por se 
tratar de uma emulsão com grande teor de água, fato que é um tanto quanto limitante 
para a eficácia das preparações contendo cafeína. (FERNANDES, 2015).

 Quanto aos testes organolépticos a cor, odor e brilho permaneceram os mesmos 
para os 30 dias, tanto para as amostras da geladeira como da ambiente, porém, houve 
diferença quanto à espalhabilidade da armazenada em temperatura ambiente a partir do 
30° dia, houve diminuição da mesma e quanto ao aspecto em temperatura ambiente, este 
apresentou formação de cristais a partir do 15° dia, enquanto o armazenado em geladeira 
a partir do 30° dia, novamente a precipitação da cafeína, fato que pode prejudicar sua 
eficácia visto que diminui sua concentração no sítio de ativação. (FREIRE, 2017)

 O pH da amostra em temperatura ambiente permaneceu o mesmo durante os 
30 dias: cerca de 6,6, já a solubilidade embora insolúvel, a partir de 30 dias apresen-
tou parcial solubilidade. Já após aplicado o estresse térmico, esta amostra apresentou 
durante todo o período a mesma cor (branca), aspecto (líquido após aquecimento, 
retornando ao aspecto inicial longe do aquecimento) e pH constante de 6 aproxima-
damente, tendo a única mudança para 7,2 no 30° dia. 
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Após o ciclo de congelamento e descongelamento, percebeu-se que não houve gran-
des alterações quanto ao pH, visto que antes ele estava 6,6 e após o teste estava 6,7. 
Porém, novamente o creme perdeu o aspecto cristalino, ficando uma emulsão mais 
uniforme; sua espalhabilidade permaneceu boa. 

 Referente ao teste de viscosidade aplicado na amostra em temperatura am-
biente, no 30° dia a emulsão apresentou uma viscosidade de 14000 m Pa.s, que, 
segundo Matos (2014), teria passado dos padrões, já que o mesmo indica um creme 
como uma emulsão consistente de 5000 a 10000 mPa.s. Entretanto, nessa configu-
ração indicada no aparelho, demonstrou um torque de 0,49% - este é considerado 
um torque inapropriado para análise, pois torques menores que 10% não apresentam 
confiabilidade de leitura (SIQUEIRA, 2016).

 Embora em muitos aspectos a emulsão contendo cafeína tenha demonstrado 
estabilidade como em aroma, pH e cor, já em outros, ela apresentou sinais de instabili-
dade como o surgimento de grumos, tais sinais são provenientes da dificuldade de esta-
bilizar a cafeína em preparações que contenham muita água, o que diminui sua eficácia 
na aplicação. Portanto, é necessário que haja mais estudos sobre técnicas e diferentes 
tipos de emulsões para a incorporação da mesma, afim de melhorar sua estabilidade.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao realizar uma extração clássica da cafeína foi possível estudar e desenvol-
ver os conceitos obtidos por meio das pesquisas e aprendizado ao longo do curso, 
os pondo em prática. Houve certa dificuldade quanto à extração da cafeína, visto que 
ela apresentou um rendimento bem abaixo do que encontrado em alguns lugares da 
literatura, não sendo viável extrair uma quantidade suficiente para também incorporar 
devido à grande demanda de material que seria necessário, como uma grande quan-
tidade de solvente. 

 Ao longo do projeto, tornou-se evidente a suma importância da aplicabilidade 
dos testes referentes à qualidade do produto cosmético formulado, para avaliar sua 
estabilidade mediante o fato de que são produtos utilizados para consumo humano 
de via tópica, necessitando-se, assim, de um extremo cuidado. Com os testes, foi 
possível perceber que a presença de alguns aspectos de instabilidade, pois, embora 
tenha mantido o pH estável, assim como a maioria de suas características organo-
lépticas (cor, odor, brilho), percebe-se mudanças e sinais de instabilidade referente 
à precipitação da cafeína.  Portanto, seriam necessários mais estudos a respeito de 
sua formulação.
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RESUMO
Este estudo tem o objetivo de analisar os possíveis benefícios da inserção da infor-
mática no ensino de Física no primeiro ano do Ensino Médio, dadas as dificuldades 
apresentadas nesta disciplina. Dentre os autores pesquisados para a constituição con-
ceitual deste trabalho, destacaram-se Ribeiro (2005), Barroso (2018), Moroni (2010) 
e Nascimento (2009). A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória, tendo como 
coleta de dados o levantamento bibliográfico. As conclusões mais relevantes são que 
as dificuldades apresentadas pelos alunos na disciplina são, em partes, provenientes 
da falta de estrutura apresentada nas escolas para promover aulas mais interativas e 
podem ser reduzidas com o uso da informática como ferramenta de auxílio à educação. 

Palavras-chave: Dificuldades em Física. Informática na Educação. Ensino Médio.

ABSTRACT
This study aims to analyze the possible benefits of the insertion of information technolo-
gy in the teaching of physics in the first year of high school, given the difficulties presen-
ted in this discipline. Among the authors researched for the conceptual constitution of 
this work, Ribeiro (2005), Barroso (2018) and Nascimento (2009), Moroni (2010) stood 
out. The methodology used was exploratory research, with bibliographic data collection 
as data. The most relevant conclusions are that the difficulties presented by students in 
the discipline are, in part, due to the lack of structure presented in schools to promote 
more interactive classes and can be reduced with the use of information technology as 
an aid to education.

Keywords: Difficulties in Physics. Informatics in Education. High School.

1. INTRODUÇÃO

 No contexto atual, é perceptível que muitos alunos apresentam uma repulsão à 
Física. Isso se deve, em sua maioria, às dificuldades que têm na disciplina desde o pri-
meiro ano do Ensino Médio, quando esta é tida como uma disciplina da grade curricular.

 O presente estudo delimita-se a um levantamento de dados baseados na com-
preensão da atual situação do ensino-aprendizagem da física no Brasil, com o intuito 
de propor uma alternativa voltada para a informática, que possibilite uma interação 
entre cotidiano e a disciplina para o primeiro ano do Ensino Médio, com relação ao 
estudo da cinemática.
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 O objetivo geral é identificar e analisar as dificuldades apresentadas pelos alu-
nos na Física no Ensino Médio, bem como propor um ambiente informatizado que 
auxilie o ensino e minimize os problemas observados na aprendizagem.

 Esta pesquisa justifica-se pelo baixo desempenho em física apresentado pelos 
alunos que estão cursando ou já se formaram no Ensino Médio, o que implica na ne-
cessidade de algo que auxilie o ensino

 A metodologia deste trabalho é a pesquisa exploratória, tendo como coleta de 
dados o levantamento bibliográfico.

2. DIFICULDADE EM FÍSICA

 Atualmente, no Brasil, é evidente que desde cedo os alunos costumam apre-
sentar muitas dificuldades na área das Ciências Exatas, um bom exemplo disso é 
a Física, que só é oficialmente inserida na grade curricular do Ensino Médio, já que 
no Ensino Fundamental II está introduzida na disciplina de Ciências. A Física é uma 
disciplina que está relacionada aos avanços tecnológicos e científicos, no desenvolvi-
mento de pesquisas. No entanto, o ensino dessa área é normalmente repleto de aulas 
teóricas, fórmulas e o uso dos livros didáticos, que, mesmo sendo úteis no sentido de 
apresentar o conteúdo, não são suficientes para a compreensão íntegra do mesmo.

 O Ensino Médio é, na maioria dos casos, o primeiro contato que os alunos têm 
com a física, fato que causa um impacto nos alunos que, muitas vezes, não conse-
guem compreender e acabam assumindo a matéria como difícil.

[...] Muitos alunos não tiveram uma boa base no ensino fundamental 

e já chegam ao ensino médio com muitas dificuldades, principalmente 

na parte do cálculo. E se esses alunos tem uma aula de física focada 

na parte matemática onde o professor enfatize muito a resolução de 

problemas, que muitas vezes estão foram do contexto de vida desses 

alunos, estes, sentirão uma antipatia pela disciplina de física, podem 

acabar por perder o interesse pela matéria, e isso certamente contribui-

rá de forma negativa em seu desempenho escolar  (MORAES, 2009).

 Foi relatado, também, por Ribeiro (2005) que muitos alunos alegam dificulda-
des em Física relacionadas às fórmulas que precisam decorar. Estas dificuldades es-
tão representadas pela Tabela 1, em uma pesquisa realizada por Moraes (2009) entre 
um colégio particular (A) e outro público (B). 
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Tabela 1: Reprodução do quadro de resultados

Fonte: Dados comparativos (MORAES, 2009)¹

Nota-se que as dificuldades com relação à física são as mesmas tanto 

no colégio da rede particular quanto no da pública. As maiores dificulda-

des estão na interpretação e nos cálculos. Possivelmente estes alunos 

tem um ensino de física voltado bastante para o cálculo, a resolução de 

questões, que por estar muitas vezes num contexto fora de sua realida-

de, torna-se um agravante na hora do entendimento (MORAES, 2009).

 Levando-se em conta que no primeiro ano de estudos as dúvidas são frequen-
tes na disciplina, pode-se observar na Tabela 2, que os objetos de conhecimento “2. 

1 Disponível em: <https://www.scientiaplena.org.br/sp/article/view/736/392>
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O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis física”, e “4. A mecânica e o funcio-
namento do universo”, presentes nas questões analisadas, fazem parte do conteúdo 
do primeiro ano e é visível a baixa porcentagem de acertos presentes em todas as 
questões, dado o fato que nenhuma chega a atingir 50%, o que reflete a dificuldade 
dos concluintes do Ensino Médio nos conceitos da Física.

Tabela 2: Reprodução do quadro de questões analisadas

Fonte: Dados apresentados Barroso (2018)², na Revista Brasileira de Ensino de Física.

 Outra situação que deve ser considerada é a falta de aulas práticas, pois, a vi-
sualização e experimentação são boas formas de tornar o aprendizado mais interativo 
e eficiente. Para a “maioria dos alunos”, é importante a realização de “experimentos 
em Física, no intuito de reforçar o aprendizado visto em sala de aula”, Ribeiro (2005). 
No entanto, muitas escolas não possuem uma estrutura com laboratórios para fazer 
esse tipo de experimento.

 Como A Física é uma disciplina que não é apenas difícil de ser aprendida, mas 
também de ser ensinada, o número de professores formados em Física está abaixo 
do necessário, assim, professores de outras disciplinas são postos para dar uma ma-
téria da qual não possuem domínio, como apontado por Ribeiro (2005).

2 Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1806-11172018000400502&lng=pt&nrm=iso>
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3. INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

 O uso da Informática voltada para a educação não é um assunto tão recente, 
ele vem sendo discutido desde 1971, quando, pela primeira vez, propôs-se o uso 
de computadores no ensino da Física. Em 1973, alunos da disciplina de química da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) já utilizavam informática educacional 
para o desenvolvimento de simulados. A Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), também desenvol-
veram pesquisas sobre esse assunto, nessa época.

 Em 1981, ocorreu o I Seminário Nacional de Informática na Educação, na Uni-
versidade de Brasília, a partir do qual foram criados projetos com o intuito de oficializar 
o uso da informática como ferramenta de auxílio do ensino. A partir daí, foi criado um 
grupo de trabalho com representantes do MEC, do SEI, do CNPq, e da Finep.

Em  dezembro  de  1981,  foi  divulgado  o  documento  “Subsídios para 

a Implantação do Programa Nacional de Informática na Educação”, 

que apresentou o primeiro modelo de funcionamento  de  um  futuro  

sistema  de  informática  na  educação  brasileira, elaborado por aque-

la equipe. Esse documento recomendava que as iniciativas nacionais 

deveriam estar centradas nas  universidades  e  não  diretamente  nas  

Secretarias  de  Educação,  pois  era  necessário  construir  conheci-

mentos  técnico-científicos  para  depois  discuti-los  com  a  sociedade  

brasileira.  Buscava-se a  criação  de  centros  formadores  de  recur-

sos humanos qualificados, capazes de superar os desafios presentes 

e futuros então vislumbrados.

O documento, ainda, destacava a necessidade de combinação ade-

quada  dos  fatores  de  produção  em  educação  para  viabilizar  um  

sistema  de  ensino  realmente  adequado  às  necessidades  e  às  re-

alidades  regionais,  com  flexibilidade  suficiente  para o atendimento 

às situações específicas, ao aumento da efetividade no processo de 

ensino-aprendizagem e à elaboração de uma programação participati-

va a partir dos interesses do usuário. (NASCIMENTO, 2009).

 No entanto, mesmo nos dias atuais, a implantação da informática na educação, 
ainda é vista como um problema, devido à baixa estrutura de muitas escolas, relacio-
nada à falta de laboratórios de informática, bem como as dificuldades, às vezes apre-
sentadas pelos professores na adaptação às novas tecnologias e abrange uma área 
bem grande de possibilidades, podendo auxiliar no ensino de diversas formas: com 
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simulações, jogos, e outros, tudo isso voltado para a extensão, o reforço, o exercício 
ou o complemento do que foi visto em sala de aula e não uma substituição da relação 
de professor com aluno.

 Dessa forma, vemos a importância das ações dos professores, seu compro-
metimento em ensinar e na formação de cidadãos capazes de atuar e transformar a 
sociedade. Logo, os computadores podem auxiliar muito os professores, tornando-se 
parceiros nessa nova perspectiva de explorar inúmeras ferramentas em sala de aula, 
direcionando a construção do conhecimento. (MORONI, 2010).

 Considerando que a proposta de Informática na educação foi apresentada pri-
meiramente voltada para o ensino da Física, é evidente que introduzi-la no Ensino Médio 
não é algo tão inovador. No entanto, ainda hoje não existem muitos programas voltados 
para a Física nesse período escolar, mesmo ela sendo uma alternativa que poderia au-
xiliar em muitos dos problemas apontados. As tecnologias se tornam presentes apenas 
nas pesquisas pela Internet, ou para digitar os trabalhos no computador, algo limitado 
dado o número de possibilidades em que poderiam ser usadas para o ensino.

4. INFORMÁTICA NO ENSINO DE FÍSICA

 O projeto consiste em auxiliar estudantes do Ensino Médio a compreender me-
lhor a disciplina de Física, sendo que a sugestão principal é aproximar o conteúdo dos 
interesses dos alunos. A ciência, embora possua uma amplitude em sua aplicação, mui-
tas vezes não identifica claramente essa diversidade.

 É importante destacar que o objetivo desse projeto não é apresentar os 
conteúdos de forma integral como nos livros didáticos a intenção é reforçar os 
conceitos e ajudar na compreensão das fórmulas que muitas vezes são apenas 
decoradas, sem a consciência de como e quando as usa, tudo em uma linguagem 
mais simples que apresente os termos mais formais, mas os substituam por ter-
mos de mais fácil compreensão. 

 Com relação ao funcionamento geral, este evolve a apresentação de curiosida-
des sobre Física, que possa despertar o interesse dos alunos, sugestão de sites educa-
tivos e formas em que a cinemática se aplica a aspectos simples do dia a dia e muitas 
vezes não são notados. A figura 1 mostra a tela inicial com essas funções.



210

Figura 1: Reprodução da tela inicial

Fonte: Próprios autores.

 No entanto, a parte principal trata das demonstrações, que apresentam uma bre-
ve definição dos conceitos mais necessários, além da explicação das fórmulas, como se 
chega a elas e como aplica-las, como pode ser notado na figura 2.

Figura 2: Reprodução da tela de conceitos

Fonte: Próprios autores.

 Após essa seleção, aparece um conteúdo de acordo com a abordagem es-
colhida, como demonstrado na figura 4. É necessário mencionar que a pessoa pode 
mudar a seleção e, portanto, a abordagem, se selecionar outra opção e confirmar.
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Figura 4: Reprodução da visualização do conteúdo

Fonte: Próprios autores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Física é uma das disciplinas cujos alunos mais apresentam dificuldades, de-
vido a diversos fatores como a falta de estrutura nas escolas; a falta de professores 
licenciados na disciplina; a dificuldade em perceber a utilidade desta ciência na sua 
realidade. Com relação à Informática, analisou-se os benefícios que seu uso pode 
proporcionar à educação, se utilizada como ferramenta de auxilio e que seu uso nessa 
área já vem sendo discutido há alguns anos, principalmente com relação à sua aplica-
ção na física. 

 É possível mencionar que a informática pode criar um ambiente diferente para o 
ensino-aprendizagem de Física, proporcionando uma complementação do que é visto 
em sala, em um ambiente interativo e de forma acessível. Além disso, pode favorecer 
o interesse pela disciplina, uma vez que sua abordagem difere daquela vista nas aulas, 
que, muitas vezes, pode ser considerada cansativa. Ademais, o projeto pode trazer be-
nefícios por tentar aproximar a realidade e os interesses dos alunos com a Física.

 É evidente que isso não seja suficiente para resolver por completo o problema 
do ensino de Física no país, mas, pode gerar resultados positivos. Esse estudo de-
limitou-se à parte referente à Cinemática e à apresentação de fórmulas e conceitos, 
sendo que poderia seguir como um projeto para todo o conteúdo de Física no Ensino 
Médio, bem como a implementação de jogos interativos sobre os assuntos.
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RESUMO
O estilo formal de cadeiras enfileiradas de sala de aula, tendo como foco principal o 
docente e a lousa, onde o aluno é obrigado a prestar atenção, tem se mostrado, muitas 
vezes, ineficaz, devido à facilidade em distrações nesses estilos. O formato de peque-
nos grupos pode ser uma alternativa eficiente, trazendo uma socialização maior entre 
os alunos, sendo que, nesse estilo, observa-se um entrosamento entre a classe, além 
do foco no docente. Já o formato de um grupo único, tem como benefício para o profes-
sor, envolvendo todos os alunos para expressarem suas opiniões, conectando, dessa 
forma, o grupo como um todo, sem deixar de identificar características individuais. Com 
o avanço da tecnologia, há hoje muitos cursos à distância, nos quais a ferramenta prin-
cipal está voltada para a sala de aula virtual. Esse formato exige uma dedicação maior 
do docente, tanto para o conhecimento dos recursos utilizados, como em relação à  
forma que irá transmitir e cobrar do aluno esse conhecimento. Outro ponto importante 
nesse formato é a disponibilidade e vontade do aluno, pois parte desse aprendizado 
dependerá dele.

Palavras-chave: Sala de aulas físicas. Sala de aula virtuais. Docentes.

ABSTRACT
The formal style of chairs lined up in the classroom, having as main focus the teacher 
and the blackboard, where the student is obliged to pay attention, has often proved inef-
fective, due to the ease of distractions in these styles. The small group format can be an 
efficient alternative, bringing greater socialization among students, and in this style there 
is an interaction between the class, in addition to the focus on the teacher. The format of 
a single group, on the other hand, has the benefit, for the teacher, involving all students 
to express their opinions, thus connecting the group as a whole, while identifying indivi-
dual characteristics. With the advancement of technology, there are now many distance 
learning courses, where the main tool is aimed at the virtual classroom. This format 
requires a greater dedication from the teacher, both for the knowledge of the resources 
used, as well as the form that will transmit and demand from the student this knowledge. 
Another important point in this format is the student's availability and willingness, as part 
of this learning will depend on him.

Keywords: Physical Classroom. Virtual Classroom. Teacher.

1. INTRODUÇÃO

 O presente artigo tem como objetivo apresentar os diversos formatos de aprendi-
zagem, iniciando nas formas mais tradicionais, usadas há muitos anos, até suas formas 
mais modernas voltadas à tecnologia. A ideia é que os professores, conhecendo seus 
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alunos, possam avaliar dentre as diversas formas de se transmitir o conhecimento, qual 
é a mais adequada para cada grupo de alunos, tendo como objetivo principal o melhor 
aproveitamento para o processo ensino-aprendizagem.

 Para Moran (2014) o conceito de sala aula tradicional é pressionado diante do 
novo cenário. Não há necessidade de ir sempre a um mesmo lugar para aprender, 
não se necessita da presença de um especialista para obter conhecimento e mesmo 
se estando num espaço convencional como a sala de aula, pode-se modificar o que 
nela acontece. A utilização desse espaço pode ser de múltiplas formas, podendo se 
diversificar as atividades, sejam ela individuais, grupais ou coletivas, quanto ao uso 
de materiais analógicos e ou digitais ou, ainda, de profunda interação física e as de 
profunda interação virtual.  

 De acordo com Moran (2014), os modelos de sala de aula estão diretamente re-
lacionados com o modelo pedagógico escolhido, podendo ser usados os modelos mais 
convencionais até os mais inovadores; aquele mais centrados no docente ou no aluno 
e ainda os com pouca tecnologia ou totalmente tecnológicos.

 Ao pensar em educação voltada à tecnologia, Cabral (2005) apresenta que será 
neces sário repensar os parâmetros educacionais, tendo em vista as modificações na 
formulação de atividades didáticas que permitem associações ao uso de computadores 
ou de outra mídia escolhida.

 Pode-se avaliar, em cada forma de trabalho, suas vantagens e desvantagens, 
sendo que, deverão ser criteriosamente avaliadas antes de serem adotadas. Além dis-
so, o docente poderá mesclar duas ou mais formas, criando, assim, uma dinâmica mais 
interessante e produtiva ao transmitir seus conhecimentos e obter um maior aproveita-
mento e interesse dos alunos.

2. SALA DE AULA ENFILEIRADA

 O modelo tradicional de organização de salas de aulas nas escolas são as 
carteiras enfileiradas, com lousa e o professor sendo o centro das atenções e o foco 
principal da aula. A ideia é a centralização dos conhecimentos no docente e em sua 
lousa, na qual o aluno deveria estar prestando atenção.

 Porém, pode-se colocar em dúvida se os alunos estão com a atenção no que 
está sendo dito; se realmente o professor é detentor do comando da classe; e se o 
aluno está com foco no que está sendo proferido pelo tempo completo (SEMIS, 2018).
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 Atualmente, o tempo das aulas varia entre 45 (quarenta e cinco) a 100 (cem) 
minutos e é sabida a complexidade que há em um aluno ficar o tempo todo focado, 
com atenção no que está sendo ensinado. Segundo Anunciação (2014), existem ru-
ídos que atrapalham a atenção do aluno e podendo ser internos ou externos. Já é 
comprovado que o ruído interno na classe de aula (conversas, bagunças, brincadei-
ras, distração em redes sociais etc.) é um dos principais motivos da desatenção e 
não compreensão do que está sendo ensinado. Porém, há a necessidade da consi-
deração dos ruídos externos, seja o ambiente ou o local que nem sempre é propício à 
aprendizagem (barulho de trânsito intenso, barulho de construções etc.).

 No quesito duração de aulas, a partir deste ano 2020, já houve uma diminuição 
no tempo de aula de 50 (cinquenta) para 45 (quarenta e cinco) minutos para os alunos 
do ensino fundamental de 6º ao 9º, com o objetivo do aumento de aulas diárias de 6 
(seis) para 7 (sete), com o objetivo da inclusão de disciplinas na área de competência 
socioemocional e tecnologia (PALHARES, 2019).

 Como desenvolver tecnologia se as competências dos alunos em uma classe, 
ainda seguem o modelo antigo? Frente a isso, dá-se a necessidade de criação do de-
senvolvimento de novas metodologias de aprendizagem, de estimular a participação 
e criatividade do aluno para a utilização de novas tecnologias.

 O docente deve encontrar maneiras para entusiasmar os alunos a aprender e, 
para que isto possa acontecer, há a necessidade da alteração do modelo tradicional:  
sair das carteiras enfileiradas onde os alunos veem a cabeça um do outro aluno (Fi-
gura 1), que somente ouvem o que está sendo proferido. É evidente a urgência por se 
encontrar estratégias diferentes para manter o aluno com atenção, conectado à aula, 
ao que está sendo ensinado e mantê-lo interessado no tempo proposto.

Figura 1 - Sala de aula com carteiras enfileiradas

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Sala_de_aula.JP-

G/800px-Sala_de_aula.JPG
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3. SALA DE AULA EM GRUPOS

 Uma alternativa é a divisão da classe em grupos. Com esta técnica a sala de 
aula é alterada do modelo tradicional, os alunos se reúnem para a aprendizagem e há 
uma socialização entre eles. Com a alteração da disposição dos alunos em classe, há 
uma dinâmica de grupo, um entrosamento melhor e até uma união entre os alunos, se 
bem trabalhada e desenvolvida pelo docente.

 Permitindo uma interação mútua entre as pessoas, o trabalho em grupo, ofe-
rece novas descobertas e conhecimentos devido à construção coletiva, possibilitando 
um novo olhar sobre a percepção de si e do outro (CIRINEU; FIORATI & ASSAD, 2016 
APUD SOUZA, 2010). 

 Diante desses pontos, entende-se que o grupo é um espaço de possibilidades 
para que os alunos possam fortalecer o desenvolvimento do conteúdo e da sua pró-
pria identidade, no intuito de compreender melhor a si e aos outros, inseridos num 
determinado meio social (CIRINEU; FIORATI & ASSAD, 2016 APUD FERNANDES, 
2002).

Sala De Aula Em Pequenos Grupos
 Dividir uma classe de aula em pequenos grupos, como é apresentada pela 
Figura 2, é uma alternativa e tentativa de melhoria da qualidade de aula, configuran-
do-se como um propósito dos professores para que os alunos tenham um melhor 
proveito do que está sendo ensinado e proferido. Os alunos têma oportunidade de 
trabalhar em equipe (apesar de serem grupos pequenos), passam a interagir, trocar 
experiências, ideias, além de desenvolverem a escuta uns aos outros.

Figura 2 – Sala de aula em pequenos grupos

Fonte:https://cdn.pixabay.com/photo/2019/04/28/00/47/class-4161850_960_720.jpg
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 O desafio do docente é manter os grupos em um mesmo nível de conhecimento e 
aprendizagem, pois os alunos detêm conhecimentos e habilidades diferentes e, com isto, 
pode ocorrer de haver grupos mais ou menos desenvolvidos e, haver uma diferença do 
nível de conhecimento e/ou aprendizagem em uma mesma classe. Isto também ocorre 
na sala de aula tradicional, mas, quando no desenvolvimento em pequenos grupos, ficam 
mais evidentes as diferenças entre os discentes, principalmente se a divisão dos grupos 
foi feita pelos próprios alunos. Estes tendem a formar grupos com pouca diversidade os 
quais se tornam homogêneos no quesito conhecimento e/ou aprendizagem. Com isso, o 
professor deve ficar atento às dinâmicas construídas por cada grupo, identificando proble-
mas e acompanhando o crescimento constantemente (IAVELBERG, 2011).

Sala De Aula Em Um Único Grupo
 Como modificação da sala de aula tradicional, uma carteira atrás da outra, o 
professor pode trabalhar com um único grupo dentro da classe. Neste caso, há uma 
alteração na disposição das carteiras/cadeiras, onde, provavelmente, ficaria um U ou 
um retângulo na classe conforme Figura 3.

Figura 3 – Sala de aula em um único grupo

Fonte: https://live.staticflickr.com/3207/2673142660_bc2499d12c.jpg

 Neste modelo, temos os alunos com a atenção ao professor. É mais fácil e simples 
a participação do aluno pois o ambiente “parece” estar mais fácil para as interações aluno 
x professor. Há a oportunidade dos alunos verem uns aos outros e o intuito é que todos 
realmente possam se ver, dando a oportunidade de participarem da aula, de integrar-se, 
de olharem ao emissor quando da participação de algum aluno em classe de aula. 

 Com isto, o docente desenvolve habilidades importantes em sala de aula como 
a coordenação, comunicação, respeito e cidadania global. Além de despertar interes-
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se nos alunos para o que está sendo desenvolvido, esta maneira de aprendizagem 
pode vir a despertar mais interesse e entusiasmo aos alunos, já que estes passam a 
ser visíveis, pelo fato de todos conseguirem se enxergar, possibilitando um ambiente 
onde todos têm direitos, podem falar, são ouvidos, no qual podem haver debates e 
troca de experiências (TOLENTINO, 2018).

 Outra facilidade em se ter a disposição da sala de aula neste modelo é a in-
clusão de todos os alunos da classe, no qual todos têm a oportunidade de participar, 
além do fato desse novo layout facilitar a atitude de uns auxiliarem aos outros. Desta 
maneira, o docente deve estar atento para esta inclusão, principalmente dos alunos 
com dificuldade de entrosamento, de comunicação ou que se sintam excluídos da 
classe. Do mesmo modo, o professor tem a oportunidade de orientar os alunos que 
têm mais dificuldades na aprendizagem junto ao grupo completo e pode desenvolver 
habilidades para que seja aceito na classe de aula, além de participar das discussões 
e aprendizagem. Com isto, os alunos se sentem mais seguros na participação e inspi-
rados ao aprender. Percebe-se ser uma maneira de trabalho que inspira os alunos a 
aprendizagem, que deve intensificar a emoção e o entusiasmo, despertar o interesse, 
despertar mentes, despertar o coração dos alunos. Deve haver uma interação entre 
professor x aluno x ambiente de trabalho trazendo respeito e confiança entre todos. 
Muitas vezes, pequenas mudanças fazem a grande diferença (NEVES, 2010).

 Há uma relação de confiança entre aluno e professor, pois neste tipo de orga-
nização de classe o docente passa de único emissor a orientador e dá a possibilidade 
da participação de todos. Não mais somente a imposição de uma opinião, mas sim a 
colaboração na construção de uma aprendizagem melhor, mais leve e fácil para todos. 
O professor deixa de ser o único detentor da informação e passa a compartilhar junto 
com a classe conhecimentos e experiências. Neste formato proposto, a mudança de 
foco é clara, pois o docente passa de detentor a orientador, passa a ouvir e refletir 
junto com seus alunos o que está sendo ministrado. Ademias, o ambiente pedagógico 
passa a estimular uma interação entre todos e a dividir seu saber para uma melhor 
aprendizagem.

4. SALA DE AULA VIRTUAL

 Com a mudança do tempo de aula, inserção de aulas de tecnologia, não há 
como não migrar para o tão falado EAD – Educação a Distância, que oferece modelo 
de ensino online com diversas plataformas digitais, ambientes virtuais de aprendiza-
gem para o ensino a distância, uma nova modalidade de ensino que tem crescido em 
grande escala. 
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 Há uma ruptura em grande escala onde o docente, aquele que no passado 
foi aluno em uma sala de aula com carteiras enfileiradas, com atenção ao professor 
à frente de uma sala de aula, escrevendo com giz em um grande quadro negro, de 
maneira tradicional, deve, agora, conhecer e se adaptar a um novo modelo de apren-
dizagem, mais rápido, mais moderno, mais digital.

 Trabalhar na sala de aula virtual exige uma nova alfabetização e um novo olhar 
para o aluno.

 Segundo Gomes (2020), para todo processo de alfabetização é necessário um 
planejamento do conteúdo e atenção aos prazos, que é essencial para mensurar se 
os objetivos pré-estabelecidos foram alcançados. 

 Com a velocidade das transformações digitais, é necessário atenção à aprendi-
zagem para que não sejam atropelados procedimentos pedagógicos importantes que 
passaram por transformações necessárias e imprescindíveis no dia-a-dia da sala de 
aula, considerado a formação dos professores para o trabalho na sala de aula virtual.
Este modelo traz na pessoa do docente o mediador que deve conhecer as ferramen-
tas adequadas para cada tipo de aula, planejar suas avaliações, a maneira de dar 
o feedback e ainda desenvolver no aluno as competências, habilidades e valores 
esperados, apoiado no tripé da colaboração, autonomia e responsabilidade que está 
intrínseca no estudo a distância e que esses itens ocorrem de maneira responsável e 
prazerosa na relação professor x alunos.

 Na sala de aula virtual, o ensino, a aprendizagem, as informações a serem passa-
das são feitas à distância com o auxílio da internet, através de plataformas digitais (Figura 
4). Não há a necessidade de alunos e professores estarem em um mesmo ambiente. 

Figura 4 – Aula virtual

Fonte:https://cdn.pixabay.com/photo/2014/10/16/23/28/computer-491760_960_720.jpg
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 A ideia é de o professor tradicional tornar-se um professor online. O ensino 
online é uma alternativa nos tempos modernos onde a exigibilidade do mercado de 
trabalho está cada vez mais acirrada e competitiva e somente terão seu lugar os que 
se especializarem e capacitarem.

 A responsabilidade do docente, seja em classe de aula física ou sala de aula 
virtual é a mesma e, na última, até com alguns desafios de não ter cara a cara o aluno, 
não poder decifrar a linguagem corporal, visual que comunica muito.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Em todos os modelos apresentados têm-se suas vantagens e desvantagens 
para o aprendizado do aluno. 

 No modelo tradicional, com todos os estudos são mais notórias as desvanta-
gens pelo fato de o professor - detentor das informações - ser praticamente único à 
disposição da classe, não deixando muito à vontade a participação dos alunos.

 Quando dispostos em grupos, sejam eles pequenos ou um único, já é clara a 
quebra do paradigma em que o aluno passa a fazer parte do contexto de aprendiza-
gem junto ao docente. O aluno fica mais exposto e com isto lhe permite uma melhor 
interação com a classe e com o professor.

 Já na sala de aula virtual, as diversidades para a aprendizagem são grandes. É 
um processo completo que demanda que o docente conheça para que possa utilizar 
todas as ferramentas que estão à sua disposição de maneira dinâmica. O estudo de 
novas tecnologias e a construção de um saber pautado nas habilidades e competên-
cias do aluno, quando em uma plataforma, dar-se-á uma maior interatividade no mun-
do globalizado no qual vivemos. Requer, portanto, do docente um plano de aula bem 
elaborado; a responsabilidade da organização do que será ministrado na plataforma; 
a maneira de cobrança de exercícios e afazeres, bem como o feedback necessário 
em todas as atividades. Contudo, se isto se fizer presente neste modelo de aula, tem-
-se, com certeza, um dos métodos mais completos e eficientes de aprendizagem.
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RESUMO
Fica muito perceptível que hoje existe uma carência muito grande no que diz respeito 
à aproximação do conhecimento científico e à prática social, ou seja, somos carentes 
de discussões que aumentem o conhecimento de toda uma comunidade. Segundo Bo-
aventura de Souza Santos (1995), ao argumentar que o conhecimento científico deve 
ensinar a viver e traduzir-se num saber prático, derivando daí uma característica da 
ciência pós-moderna: todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum, 
sem carregar consigo o caráter pejorativo que o termo possui, pois estaria ligado a 
socialização do saber. Com isso, decidimos pautar os objetivos de uma socialização 
através de eventos escolares, que possam promover reflexões, principalmente sobre o 
aprendizado da licenciatura de pedagogia. Utilizaremos como base a organização e a 
execução de um evento de avaliação semestral dos alunos na Unifaccamp, juntamente 
com o aprendizado de Gestão Escolar.

Palavras-chave: Aproximação do conhecimento. Objetivos de socialização de even-
tos escolares. Execução.

ABSTRACT
It is very noticeable that today there is a great lack in relation to an approximation of 
knowledge of knowledge and a social practice, that is, we are lacking in discussions that 
raise the knowledge of the whole community. According to Boaventura de Souza Santos 
(1995), in arguing that it became an alert in living and translating into practical knowled-
ge, deriving a characteristic of postmodern science: all scientific knowledge is a common 
sense without -fin The pejorative pejorative that the term has, because it is associated 
with the socialization of knowledge. The evaluation for students for socialization through 
period events for students, which can help you to learn about the degree of pedagogy.
We use as a database and execution of a semester evaluation event of the students at 
Unifaccamp, along with the learning of school management.

Keywords: Approach of knowledge. Objectives of socialization of school events. Exe-
cution.
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1. INTRODUÇÃO

 O presente artigo é resultado de uma atividade desenvolvida na Graduação de 
Pedagogia/ ISECAMP - UNIFACCAMP, como Prática de Gestão e Docência (PGD), que 
objetiva proporcionar ao estudante o contato com o contexto escolar, a fim de implantar 
técnicas para a aprendizagem infantil e acompanhar seus resultados. 

 O projeto começou a ser desenvolvido em Março e sua parte prática foi realizada 
no mês de junho de 2019. 

 A PGD foi desenvolvida através da pesquisa e aprofundamento a respeito dos 
temas propostos, com base no planejamento, execução e observação, como forma de 
relacionar teoria e prática. Dessa forma, o projeto teve como principal finalidade traba-
lhar com ferramentas que fortaleçam o processo ensino-aprendizagem na Educação 
Infantil, através de eventos pedagógicos.  
 
 O presente estudo abordou a importância de eventos de cunho pedagógico no 
desenvolvimento infantil e qual o papel do pedagogo neste processo, uma vez que esta 
demanda a preocupação com a gestão escolar, atendendo a todas as atividades e o 
cuidado desde o planejamento e a organização, até sua execução.

 Durante o desenvolvimento do projeto, houve a realização de um estudo sobre 
a importância dos eventos escolares, para assim, aliar a teoria à prática. Portanto, a 
pesquisa trata de um levantamento bibliográfico e um trabalho em campo.

2. O QUE É GESTÃO ESCOLAR?

 Um ensino de qualidade pode ser entendido, de maneira grosseira, pelo nível de 
comprometimento/satisfação dos alunos de uma instituição, o que obviamente, não é de 
longe o que caracteriza um ensino significativo.

 É preciso avaliar um bom ambiente de ensino e aprendizagem com recursos mo-
dernos e adaptáveis, no sentido de ser funcional para o estudante de acordo com suas 
necessidades, atividades que sejam aplicadas além da sala de aula, docentes prepara-
dos e com oportunidades de formações continuadas, gestores qualificados e eficientes 
e funcionários prontos para fazer a diferença são elementos de suma importância para 
medir um ensino de qualidade, o que pode ser dito diante da educação básica até a 
superior. 
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 Além disso, é preciso considerar que toda essa teoria precisa buscar maneiras 
de se expressar na prática, ou seja, uma boa gestão escolar é compreender essas ne-
cessidades em suas teorias, através de reflexões e experiências e também a aplicação 
de práticas que possam aprimorar a escola como um todo.

 Intrinsicamente ligada à maneira de administrar uma organização afim de alcan-
çar condições ideias para a efetivação de um resultado positivo, a gestão é o ato de 
superintender uma entidade social que também se faz totalmente importante no am-
biente escolar. No caso da gestão escolar, os objetivos estão voltados para o progresso 
sociocultural, educacional e estrutural das instituições escolares.
 
 A gestão escolar pode ser identificada como um dos fundamentos mais rele-
vantes para o desempenho de uma escola, a gestão é quem vai assumir a função de 
otimização de tempo, material e aprendizado dos alunos e da escola.

 A educação tem como objetivo atingir a qualidade social para todos os estudan-
tes de modo heterogêneo, assegurar, em um formato organizado/estruturado, a trans-
missão e aquisição de conhecimento, o estímulo ao avanço de diversas habilidades, 
contribuir para a formação do sujeito enquanto indivíduo crítico da sociedade, de modo 
que possa contribuir para o seu meio de maneira coesa, isto é, a colaboração na evolu-
ção da criança em um aspecto social, cultural e educacional. 

 Diante dessas responsabilidades, é necessário que seja elaborado, de maneira 
sistemática, conceitos que possam visar o melhor resultado no sucesso dos objetivos já 
citados.

 Paro (1986), afirma que a administração escolar deve ser inspirada na coopera-
ção recíproca entre os homens, isto é, o trabalho que uma gestão escolar de qualidade 
demanda deve ser aplicado por todos envolvidos na escola com o propósito de tornar 
aquele ambiente um lugar agradável, significativo e contributivo para a educação em 
todos os seus ângulos, garantindo que a instituição tenha todas as condições para for-
necer ensino de qualidade para ajudar na formação de cidadãos respeitáveis.

3. A IMPORTÂNCIA DE EVENTOS ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Durante toda a vida escolar deparamo-nos com eventos, sejam eles palestras, 
oficinas, eventos musicais, feiras ou exposições. Os eventos têm como objetivo algo 
que vai além do entretenimento, abrangendo o desenvolvimento social e intelectual dos 
envolvidos, o envolvimento com o conteúdo proposto e a interação com a cultura.



225

 É inegável que dentro da Educação Infantil a realização de eventos torna-se 
mais executável do que em outras fases da vida escolar. Pois é nessa fase em que as 
pessoas, no caso crianças, estão mais suscetíveis a esse tipo de projeto, acabando por 
se envolverem mais com o tema proposto, utilizando-se de vestimentas específicas, 
danças e trabalhos manuais. 

 Nessa fase da educação, é exigido um manejo específico, visando, principal-
mente, às necessidades características da criança, ou seja, é fundamental ter um olhar 
mais atento aos aspectos que, de fato, podem influenciar no desenvolvimento social, 
cognitivo e afetivo dos alunos. 

 A maioria dos eventos nessa fase são relacionados com feriados nacionais, per-
tinentes à cultura local, objetivando a valorização da cultura de nosso país e a aproxi-
mação das crianças com a história de sua nação. Grande parte da proposta temática de 
tais eventos já vem inclusa no currículo escolar. De acordo com Pérez Gómez (1998), 
devemos ver hoje a escola como um espaço de “cruzamento de culturas”. Dessa forma, 
cabe ao projeto interdisciplinar e extraclasse fundamental papel nesse processo.

 Ambientes planejados, de modo a permitir que a criança sinta-se à vontade para 
realizar as atividades propostas, a limpeza desse ambiente, a sensação de segurança e 
acolhimento, profissionais preparados e com funções bem distribuídas, a rotina e o es-
tímulo ao desenvolvimento de habilidades sociais são alguns dos aspectos que devem 
ser explorados numa gestão bem estruturada.

 O espaço infantil precisa priorizar o progresso da criança tanto como estudante 
que precisar avançar em seu desempenho escolar, como indivíduo em construção que 
será inserido em sociedade de maneira crítica e consciente. Tudo isso, parte de uma 
gestão escolar organizada que planeja seus propósitos e estratégias, de maneira a in-
cluir e encorajar seu quadro de funcionários em busca da melhor gestão para o alunado.
É claro que, conforme aponta Banks (1999), muito mais do que acrescentar temas ou 
manifestações culturais dentro da escola, devemos através da prática pedagógica criar 
uma releitura cultural e dos objetivos da educação e da atividade desenvolvida, desen-
volvendo um significado real do que é proposto para cada indivíduo envolvido.

 Desse modo, é preciso perceber a gestão escolar como um bojo composto por 
todos aqueles que, direta ou indiretamente, participam da escola, a fim de agregar a 
realidade de cada comunidade escolar, objetivando, planejando e lutando para que se 
estabeleça uma gestão escolar democrática no ensino.
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Planejamento e Organização 
 O evento que estamos trabalhando tem como principal objetivo ampliar a capaci-
dade do aluno na busca de informações sobre um determinado tema, sintetizar e buscar 
a prática deste aprendizado, tirando conclusões próprias sobre o aprendizado x prática.
 
 Esse tipo de vivência compõe um processo de aprendizagem o qual permite que 
os alunos se aprofundem e executem uma atividade com criatividade e que tenha uma 
base científica e social do conhecimento das funções cognitivas e que exija dos alunos, 
professores e participantes do evento.

 Quando participamos de um evento, temos que mobilizar o máximo de pessoas, 
fazendo com que abram suas janelas de curiosidade, interesse e sentido social. 

 Do ponto de vista metodológico, segundo Pavão (2005), as feiras de ciências 
são utilizadas para repetição de experiências realizadas em sala de aula; montagem de 
exposições com fins demonstrativos; como estímulo para aprofundar estudos e busca 
de novos conhecimentos; oportunidade de proximidade com a comunidade científica; 
espaço para iniciação científica; desenvolvimento do espírito criativo; discussão de pro-
blemas sociais e integração escola-sociedade.

 Para que isso possa se tornar uma experiência de sucesso, temos que nos orga-
nizar, realizando as etapas abaixo:

 Iniciar com uma reunião de planejamento, a qual definisse temas, propostas de 
atividades, frente de trabalho, público alvo, local e data. Tudo isso pautado no planeja-
mento do calendário da escola e dentro do Projeto Político Pedagógico.

 A definição da responsabilidade de cada um da equipe escolar é de extrema 
importância para que o evento se conduza do início ao fim dentro do esperado. A comu-
nicação também é um item muito importante antes e durante, para que todos estejam 
alinhados com as tratativas de execução do evento.

 Durante estas definições, também precisamos envolver toda a equipe escolar 
desde a Direção e Coordenação da Instituição, bem como todos os que efetivamente 
trabalharão no evento, que no nosso caso são os alunos da Licenciatura e da Pedago-
gia. O envolvimento da direção e da coordenação é de extrema importância, pois contri-
bui com a organização do evento e também cuidam dos aspectos pedagógicos que irão 
propor os tipos de atividades a serem desempenhadas durante o evento e também pela 
divulgação à sociedade.
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4. METODOLOGIA

 Este trabalho consistiu de dois momentos: em um  primeiro foi realizado um 
levantamento bibliográfico sobre a importância das organizações de eventos, que resul-
tará em um artigo para publicação.

 Em um segundo momento colocamos em prática nosso aprendizado em sala 
e bem como o conteúdo deste artigo, que aconteceu em 01/06/2019, na 2º Feira de 
Profissões da instituição de ensino UNIFACCAMP, onde tivemos a responsabilidade de 
fazer parte da equipe de gestão enquanto houveram apresentações dos PGD´s (Práti-
cas de Gestão e Docência) dos alunos de Pedagogia, na qual os grupos apresentaram 
os  trabalhos desenvolvidos por eles ao longo do semestre, com o apoio do professor 
coordenador.

 Alguns grupos trabalharam com jogos voltados para o EJA, outros para Educa-
ção Infantil e Contação de Histórias.

 Para ocorrerem as apresentações sem tumulto, os grupos foram organizados 
em dois horários: o primeiro teve início às 09:00 horas, e o segundo à 10h30, onde os 
grupos tiveram em torno de uma hora para poderem apresentar o seu trabalho, para os 
convidados e professores que estavam avaliando no dia. 

 A equipe de gestão foi composta por 8 alunos, mais a coordenadora do curso, 
Profa. Silvia Fortunato, ficando responsáveis pela organização, apoio e segurança do 
evento. Fez-se a distribuição de algumas responsabilidades entre o grupo para que 
cada integrante conseguisse acompanhar o desenvolvimento dos grupos e prezarem 
pela segurança das crianças, que foram levadas pelos alunos que estavam apresentan-
do os trabalhos no dia, que foi uma das obrigações de cada aluno para compor a nota 
de avaliação.

 Conforme os alunos e suas crianças fossem chegando, a gestão já colhia as in-
formações para as listas disponíveis de presença, bem como e mais importante, a iden-
tificação de cada criança que recebia um crachá colorido com o nome dos responsáveis 
e telefone, para facilitar a organização do evento.
 
5. RESULTADO 

 Durante o evento, o grupo de gestão se demonstrou bem unido, e cada um cum-
priu o seu papel conforme foi pré-estabelecido.
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 Houve situações em que intervimos um na atividade do outro, para que resolvês-
semos  uma situação pontual, mas, imediatamente, o grupo já se conversa para que a 
informação chegasse a todos.

 Foi de extrema importância todo planejado anteriormente ao evento, bem como 
a comunicação estabelecida durante o mesmo: percebemos que não ficamos perdidos 
sem saber o que fazer e de que forma fazer.

 Percebemos, também, que este papel de gestão é muito bem visto pelos alunos 
e professores que participaram do evento, pois sentiam segurança em nosso trabalho 
e, com isso, confiavam em seus próprios trabalhos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Aprendemos que a responsabilidade de gestão não é fácil, pois, por mais que 
haja planejamento, sempre tem uma coisa ou outra que faz com que tomemos deci-
sões na hora do acontecimento, mas, também percebemos que somente na prática 
conseguimos desenvolver o famigerado “jogo de cintura” para conduzir determinadas 
situações, o que, em sala, nem sempre acontece, já que ficamos pautados mais em 
bibliografias.

 A conclusão é que a prática de qualquer situação aprendida em sala ou em uma 
leitura somente é concluída após a socialização do conhecimento que adquirimos, pois 
é vivenciando  que conseguimos absorver mais.
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RESUMO
O presente estudo tem por objetivo abordar as dificuldades e os conflitos dos pais na 
educação escolar dos filhos em tempo de isolamento social devido à pandemia CO-
VID-19, enfatizando o modo de lidar com as novidades e manter um ambiente de estu-
do; respeitando o universo da criança e a organização do lar. Foi perceptível observar, 
através de relatos de pais e profissionais, o quanto uma mudança tão repentina na 
educação e na rotina familiar pode influenciar nas emoções de todos os envolvidos no 
ambiente doméstico. A pesquisa mostrou ainda, uma realidade velada: a falta de harmo-
nia e o distanciamento entre pais e filhos. 

Palavras-chave: Coronavirus, Isolamento Social, Educação, Conflitos, Família.

ABSTRACT
This study aims to address the difficulties and conflicts of parents in school education for 
children in times of social isolation due to the pandemic COVID-19, emphasizing the way 
of dealing with news and maintaining a study environment; respecting the child's univer-
se and the organization of the home. It was noticeable, through reports from parents and 
professionals, how such a sudden change in education and family routine can influence 
the emotions of everyone involved in the home environment. The research also showed 
a hidden reality: the lack of harmony and the distance between parents and children.
We use as a database and execution of a semester evaluation event of the students at 
Unifaccamp, along with the learning of school management.

Keywords: Coronavirus, Social Isolation, Education, Conflicts, Family.

1. INTRODUÇÃO

           O ano de 2020 foi surpreendido por uma infecção pulmonar misteriosa, cujo pri-
meiro caso foi relatado em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, China. O aumento 
no número de casos caracterizou rapidamente a infecção como surto, de modo que, no 
final de janeiro de 2020, a organização mundial da saúde (OMS) declarou a situação 
como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Esse vírus foi iden-
tificado pela primeira vez em 1937, e em 1965 foi denominado Corona vírus (Covid-19) 
devido ao seu perfil microscópio semelhante a uma coroa.

 Após um período de pesquisas, descobriu-se que o novo Corona vírus, tinha um 
período de incubação, entre 3 e 10 dias e de propagação, através de gotículas, mãos 
e superfície contaminadas. Consequentemente, a mídia em todo mundo começou a 
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registrar o aumento de pessoas infectadas, mortes e alta taxa de contaminação. Poste-
riormente, foram adotadas as primeiras medias de controle que incluíam: a suspensão 
de transporte público, fechamento de locais de entretenimento, proibição de reunião e 
aglomeração de pessoas. 

 Apesar dos esforços para se conter a incidência do Corona vírus, a dissemina-
ção em outros países foi bastante acelerada, devido à globalização e a falta de conhe-
cimento científico para lidar com a doença, de modo a se adotar medidas de segurança 
e controle aos viajantes. Logo, foram detectados casos de contaminação em vários 
países, chegando ao Brasil em fevereiro 2020. Os primeiros casos foram detectados na 
cidade de São Paulo e se espalharam para todo país, atingindo níveis sem controle e 
obrigando a OMS (Organização Mundial da Saúde) a declarar um estado de pandemia. 
Nessa conjuntura, vários continentes já haviam registrado morte pelo covi-19 e foram 
tomadas medidas para inibir a propagação da doença. Tais ações incluíam o fechamen-
to de empresas, comércios, universidade, escolas e creches, criando um isolamento 
social. Em março de 2020 o Brasil aderiu ao isolamento. 

Participantes da pesquisa:
 A presente amostra é constituída por cinco mães com idades variadas entre 25 
e 43 anos de idade,  todas casadas, sendo que uma não trabalha fora de casa. As de-
mais, possuem jornadas duplas, uma moram em apartamento e quatro moram em casa. 
Todas as participantes da pesquisa são de classe média baixa  e estão conseguindo 
manter os seus trabalhos durante o período de isolamento. As participantes terão seus 
nomes preservados, sendo chamadas por números de 1 a 5.

Procedimento de coleta dos dados:
 As participantes foram contatadas via aplicativo de mensagens whatsapp. Elas 
foram informadas sobre os objetivos da entrevista e solicitadas a colaborar, sendo-lhes 
garantido o sigilo das informações. Após a concordância, foi pedido para que as mes-
mas relatassem as dificuldades com a rotina doméstica e atividades escolares dos filhos 
na situação de isolamento social.

Entrevistas:
Mãe 1:
Sou esposa e mãe de dois filhos, de 6 e 4 anos. Diante da pandemia ocorreram muitas 
mudanças na rotina familiar e as crianças passaram a estar em casa em período inte-
gral, o que acarretou uma demanda maior da minha parte como mãe. No início, foi muito 
difícil conciliar tudo tão repentinamente, pois tinha que dividir meu dia, em períodos onde 
eu era esposa, dona da casa, estudante, profissional e mãe. Com ajuda de meu esposo, 
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fizemos um quadro de rotinas, onde tínhamos horário para acordar, comer e fazer as 
atividades no intuito de que não sentíssemos muita falta do que já vivenciávamos. Tive 
duas grandes dificuldades:  a primeira foi trazer a rotina escolar para dentro da nossa 
casa e, por alguns momentos, eu tinha que dar um suporte ao qual era dado por uma 
profissional especializada que é a professora; a outra foi em relação a alimentação, eles 
queriam comer frequentemente e percebi que teve um aumento no desejo por comida. 
Neste quesito, eu e meu esposo tivemos que ser mais criteriosos, pois sempre segui-
mos padrões de horários para alimentação em casa, mas, com o isolamento, tivemos 
de ser mais rígidos em questão aos excessos. Acredito que tivemos muitas dificuldades 
em torno de toda essa situação, mas se olharmos de forma ampla, este tempo também 
contribuiu para a união familiar. 

Mãe 2:
Sou esposa e mãe de um filho, de 3 anos. Diante do isolamento ocorreram muitas mu-
danças na rotina familiar e meu filho passou a ficar em casa em período integral; Da 
mesma forma, passei a fazer meu trabalho em modalidade home office o que acarretou 
mais esforços da minha parte. Assim que ficou decidido que as escolas enviariam as 
atividades para serem feita em casa, vi o quanto não estou preparada para essa tarefa. 
Meu filho não tem interesse pelas atividades e não consigo cumprir a rotina da escola, 
não tenho didática, nunca sei se estou forçando demais ou de menos, passei a me es-
tressar tanto que abandonei as atividades.

Mãe 3:
Sou esposa e mãe de um filho de 6 anos. Ao ser decretado o isolamento social, houve-
ram muitas mudanças na rotina familiar, meu filho estudava em período integral e logo 
passou a ficar em casa, eu e meu esposo passamos a fazer o trabalho na modalidade 
home office, a escola passou a enviar as aulas via portal da própria instituição e nos 
organizamos de forma onde o pai ficou com a tarefa de orientar as atividades escolares. 
Percebi que estamos com muita dificuldade, meu filho tem muita preguiça de fazer as 
tarefas, não temos conhecimento e muitos exercícios são difíceis de entender.  Meu es-
poso tem de ler o material e isso demanda muito tempo, interfere no trabalho dele que 
não reduziu as atividades. Tem sido um momento estressante e de muito aborrecimento.

Mãe 4:
Sou esposa e mãe de três filhos: um de 11 e gêmeos com 8 anos. Com isolamento, 
a maior mudança na rotina familiar foi com as tarefas escolares, me sinto aliviada de 
poder dividir isso com mais alguém porque estou em desespero: PELO AMOR! O QUE 
SÃO ESSAS AULAS ONLINE? COM TRÊS CRIANÇAS??!!  CADA UMA NUMA PÁGI-
NA DA APOSTILA??!!!  OS HORÁRIOS DAS VÍDEOAULAS ENCAVALAM, A INTER-
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NET NÃO DÁ CONTA, A CRIANÇA NÃO SENTA, QUANDO SENTA NÃO QUER LER, 
LEU E ENROLA PARA ESCREVER, CAI UM TUFO DE CABELO (MEU, A VONTADE É 
DE ARRANCAR O DELES), NÃO TEM COMPUTADOR PARA TODO MUNDO, TODOS 
ME CHAMAM AO MESMO TEMPO, A CASA CONTINUA ME ESPERANDO, OS CA-
CHORROS LATEM, A PANELA DE PRESSÃO CHIA, SERÁ QUE LIGUEI A MÁQUINA 
DE LAVAR, NÃO CONSIGO IR AO BANHEIRO, PERA, SERÁ QUE JÁ FUI? SEI LÁ, 
NÃO LEMBRO, FOTOGRAFA A LIÇÃO PARA MANDAR, MANDA PELO ZOOM, NÃO, 
PELO E-MAIL, OU PELO BLOG, OU PELO CHAT, QUER SABER, NÃO VOU MANDAR 
PORCARIA NENHUMA, QUE SE DANE, REPETE TUDO ANO QUE VEM. CHEGA!!!! 
E sim, em letra maiúscula porque estou gritando mesmo!!! Ufa, pronto. Dei uma aliviada 
no stress. Obrigada por me ouvir.

Mãe 5:
Sou esposa e mãe de três filhos: de 16, 11 e 8 anos. O isolamento trouxe muitas mu-
danças em nossa rotina familiar, meu trabalho sempre foi dividido em domiciliar e home 
office, com essa alteração meu esposo recebeu férias e agora teve o contrato suspenso 
pela empresa, passando a ficar em casa. Apesar de me ajudar muito com as tarefas 
domésticas, não conseguimos nos organizar com as atividades escolares das crianças, 
são muitas atividades, eles não dão conta e não temos traquejo com as matérias, até 
tentamos, mas quando a situação começou a causar stress tomamos a decisão que faz 
o que dá. Quando tudo isso passar vamos ver o que é possível recuperar.

Isolamento social e os conflitos com a educação escolar dos filhos:
    O isolamento social fez emergir uma realidade velada em nossos dias: a dificuldade 
dos pais em lidar com a educação escolar dos filhos. Vivemos em tempos onde os pais 
estão muito ocupados, atarefados e com muitas atividades no dia a dia; deste modo, a 
educação dos filhos foi terceirizada para a escola ou cuidadores. A pandemia colocou 
todos no mesmo ambiente em tempo integral e muito pais perceberam que não estão 
preparados para essa tarefa, com isso, muitos conflitos e dificuldades têm surgido no 
contexto familiar. É possível notar que em muitos desses lares, antes da pandemia, os 
filhos pareciam ser apenas hóspedes, ou visitantes; posteriormente a situação mudou e 
aos pais foi atribuída a tarefa de serem instrutores escolares de suas crianças; em con-
sequência, esse contexto tem se tornado uma missão quase que impossível, pois, não 
houve preparo e todos acordaram um dia e descobriram que as crianças não frequen-
tariam mais o ambiente escolar. Para os genitores, essa notícia foi perturbadora e em 
pouco tempo decidiu-se que todas as atividades escolares seriam feitas em casa, sob a 
orientação dos pais. As escolas públicas enviaram o material para as crianças com um 
cronograma a ser seguido e as escolas particulares passaram a transmitir aulas online. 
A partir desta situação, observou-se uma grande confusão: os professores não estavam 
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preparados para essa modalidade e os pais não esperavam ter de instruir os filhos em 
todas as disciplinas. Em acréscimo, muitas crianças se encontram sem entender exa-
tamente o que está acontecendo, pois são muitas as mudanças em pouco espaço de 
tempo para todos assimilarem. Algumas mães, ainda, têm de conciliar o trabalho home 
office com as tarefas de casa e com as atividades dos filhos, muitas delas sem conhe-
cimento ou nenhuma instrução.

 Diante dessa situação, ouvimos a fala de alguns especialistas na área infantil: 
psicólogos, pedagogo, terapeuta educacional; trazendo algumas orientações para os 
pais. 

O que nos orientam os especialistas:
 De acordo Leo Fraiman, psicoterapeuta mestre em psicologia educacional, antes 
de pensar em como organizar a vida das crianças nesses dias de isolamento é preciso 
pensar naquilo que os pais querem e como desejam que o lar funcione. Isso é neces-
sário para que todos possam enfrentar essa fase com mais tranquilidade e evitar os 
excessos, a fim de não se tornarem autoritários  e perderem  o controle, afinal, isso não 
ajuda neste momento de crise.

 Outro aspecto, trata-se dos genitores que se isolam em um ambiente de traba-
lho, deixando os filhos desorientados e bagunçando o lar, tal postura também não é 
produtiva. Segundo o psicoterapeuta, o que pode ajudar a viver esse momento delicado 
é tomar a decisão de ser pais serenos, sábios e equilibrados. A partir da decisão dos 
pais de se controlarem e buscarem equilíbrio emocional, eles serão capazes de manter 
o controle sobre seu lar.

 Para a Psicólogo infantil Rosely Sayao, as crianças não têm capacidade de en-
tender a situação e isso se mostra nas alterações comportamentais, na forma de agres-
sividade, rebeldia e descontentamento, pois, muitas crianças podem não ser capazes 
de expressar tais sentimentos pela linguagem, mas será externado no comportamento, 
ficando, às vezes,  quietos e inexpressivos. 

 Nesses casos, podemos explicar a situação, mas os argumentos não serão acei-
tos, mesmo que compreendidos cognitivamente, afinal a realidade da criança é aquilo 
que ela quer, aquilo que ela gosta. Entretanto, é importante que a explicação leve em 
conta a idade da criança e seu universo fantasioso, o adulto deve ser empático e de-
mostrar que compreende e que também está sofrendo com a situação, e que juntos 
enfrentarão o momento.
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 De acordo com a pedagoga Lia Silva Fontele, inicialmente, pensar em educa-
ção infantil fora do contexto da escola é complicado, já que no início da vida pueril, a 
escola tem ocupado um lugar importante na construção psíquica no sentido de fazer 
uma função. Dessa maneira, ela é o segundo lugar mais importante frequentado pelas 
crianças e o local onde serão desenvolvidas as relações, os conflitos, brincadeiras e 
todos demais aspectos da cultura, que estarão presentes ao longo do desenvolvimento. 
Além disso, é primordial manter um ambiente de estudo em casa para que a criança 
não perca esse vínculo com a escola, assim, os pais precisam estar dispostos a abrir 
esse espaço, para manter a escola viva no imaginário da criança. Manter a rotina das 
atividades facilita a compreensão das crianças e ajuda na organização dos pais.

Apresentação e discussão dos resultados:
 Através dos relatos das cinco participantes, observou-se que a maior dificuldade 
encontrada foi conciliar as atividades escolares com a organização da rotina da casa e 
manter um ambiente de estudo apropriado. Além disso, notou-se que os progenitores 
não têm habilidades para as tarefas, pois muitos encontram-se desorientados com a 
didática, chegando a abandonar o ensino dos filhos. Em virtude dos fatos mencionados, 
observou-se que as famílias possuem grande desajuste na administração do lar em 
tempos de pandemia, encontrando-se, muitas vezes, distanciados de seus membros. 
Em acréscimo, detalhes imprescindíveis da vida dos filhos estão passando despercebi-
dos e sem a intervenção dos pais.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

              Neste artigo buscou-se apresentar as dificuldades encontradas pelos pais em 
cumprir a incumbência de manter as atividades escolares e a rotina doméstica me-
diante ao isolamento social. Foi observado, não somente a dificuldade com as tarefas 
escolares, mas também, várias mudanças que motivaram conflitos e muitas reflexões 
sobre a vida, prioridade e valores.  Além disso, notamos, através dos relatos, que ter 
a autonomia tolhida em tempos de pandemia, reflete nas emoções, pois, vivemos em 
uma geração onde se prega a liberdade e, repentinamente, aquilo que é garantido pela 
constituição :“o direito de ir e vir”,  é interrompido por uma força maior.

              Finalmente, não se trata apenas dos impactos de um decreto governamental, 
mas também, do medo de um inimigo invisível (o Covid-19), implacável, que não esco-
lhe vítima, gerou uma pandemia e inverteu valores e espaços. O que a nação espera é 
que tudo termine e que se possa voltar ao que todos vêm chamando de um novo normal.
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RESUMO
O objetivo desse artigo é ampliar o respectivo conhecimento na educação de jovens e 
adultos, assim proporcionando o estimulo didático referido ao público alvo. Nortear os 
pontos mais relevantes proporcionando um olhar sensibilizador e atrativo para o EJA, 
de tal modo a estruturar metodologias e ajustando alguns contextos, mostraremos a 
amplitude dos jogos e apresentaremos um projeto motivador e proporcional para o tra-
balho educacional na Educação de Jovens e Adultos.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, metodologias, jogos.

ABSTRACT
The aim of this article is to broaden their knowledge in youth and adult education, 
thus providing the didactic stimulus referred to the target audience. To guide the 
most relevant points providing a sensitizing and attractive look to the EJA, in order to 
structure methodologies and adjust some contexts, we will show the breadth of the 
games and present a motivating and proportional project for the educational work in 
youth and adult education.

Keywords: Youth and adult education, methodologies, games.

1. INTRODUÇÃO

           O seguinte artigo irá basear-se na Educação de Jovens e Adultos (EJA), onde sua 
estruturação leva a um norteamento metodológico e didático para um olhar reflexivo e 
sensibilizador, propondo conhecimento sistematizado e integrado a diversas didáticas 
para a realização docente. O artigo promove a meditação do ensino e sua atribuição, 
assim estimulando a percepção formal e realizando a comparação de diversos méto-
dos docentes além da primeira infância e dos seus próximos estágios. O lúdico é bem 
representativo nos anos iniciais do ensino fundamental I, de modo que repercutimos a 
aplicação dessa didática na educação de jovens e adultos e proporcionamos a ludicida-
de para esse público alvo. Como ela é representada, estruturada e trabalhada, estimula-
mos diversas zonas de culturas na percepção da EJA e observamos a grande diferença 
que os jogos integram na vida adulta.
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ARAUJO, Jennifer. S.
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 Realizamos pesquisas bibliográficas para essa competência de linguagem, nas 
quais mostraremos o verdadeiro significado dos jogos que, apropriados educacional-
mente, podem ampliar a aprendizagem adulta.  Referimos também o conhecimento 
educacional desse público alvo, o qual baseado na Lei de Diretrizes e Bases (LDB 
9.394/96) estabeleceu no capítulo II, seção V a Educação de Jovens e Adultos. Diz o 
artigo 37: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou oportunidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria”. 

 O grupo norteou-se pelos jogos, estipulando uma didática preservadora de cultu-
ras e de amplas linguagens. Com essa concepção, apropriamos e construímos um pro-
jeto educacional que estimula a alfabetização de jovens e adultos, integrando o mundo 
social deles; criamos o jogo TABULEIRO SILAMÁTICO, o qual o artigo irá relacionar e 
apresentar com expectativas e realizações para o trabalho educacional desse público 
alvo. 

2. A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

 Apesar de muitos pensarem que se trata de um preceito novo, a educação de jo-
vens e adultos começou após a educação jesuíta que formava indígenas e catequistas, 
abrangendo vários momentos e longo período. A trajetória e os avanços nesse preceito, 
não foram fáceis e vale ressaltar que todos os fatos fizeram marcos históricos, sendo 
bons ou ruins, para que tudo fosse possível. A Educação de Jovens e Adultos tem como 
objetivo alfabetizar aqueles que não tiveram a oportunidade ou acesso à escola na ida-
de certa.

 Segundo Cunha (1999), a ideia que se tinha era de que o analfabetismo gerava 
pobreza e marginalização. O adulto analfabeto era incapaz política e juridicamente, não 
podendo votar ou ser votado. O fim do Estado Novo trouxe ao país um processo de 
redemocratização e a necessidade de aumento da quantidade de eleitores.

 Nesse sentido, o primeiro projeto lançado pelo governo foi a Campanha de Edu-
cação de Adolescentes e Adultos, dirigida principalmente ao meio rural. Essa campanha 
previa a alfabetização do educando em três meses, além da conclusão do curso primá-
rio num prazo bem menor que o convencional.

 A campanha, extinta em 1963, superou a ideia preconceituosa de que o adulto 
não precisaria mais aprender a ler e que já havia encontrado seu lugar no mundo. Esse 
desprezo pela classe trabalhadora ainda persistia na década de 1990, quando o então 
ministro da Educação, o professor, físico e político José Goldemberg, afirmou que a ten-
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tativa de alfabetização de adultos não diminuiria o índice de analfabetos; ao contrário, 
perturbaria a ordem social. 

3. A IMPORTÂNCIA DE PAULO FREIRE NA EJA

           O educador Pernambucano Paulo Freire, em 1950, propunha uma nova pedago-
gia, que levava em conta a vivência e a realidade do educando, que deveria ser um par-
ticipante ativo no processo de educação. Apesar de estar encarregado de desenvolver 
o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, com o golpe militar de 1964, Freire 
foi exilado e um programa assistencialista e conservador foi criado: o Movimento Brasi-
leiro de Alfabetização (Mobral). Seu objetivo era apenas a alfabetização funcional – sem 
apropriação da leitura e da escrita – de pessoas de 15 a 30 anos.

 Segundo Xavier; Ribeiro; Noronha (1994, p. 216), “nessas experiências de cul-
tura popular, Paulo Freire, teve um importante papel dentro de uma concepção de edu-
cação como prática da liberdade”. Segundo ele, através da educação, seria possível 
ampliar a participação consistente das massas e levar à sua organização crescente. A 
sua metodologia invertia a visão do analfabeto como um sujeito sem erudição, o que 
consistia em trazer a discussão do que é cultura a fazer os sujeitos reconhecerem-se 
como produtores de sapiência, a partir de suas próprias situações cotidianas, na qual a 
alfabetização vem se inserir como mais um instrumento para a leitura do mundo.

Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós 
ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. (FREIRE, Paulo, Pedagogia 
do oprimido. Rio de Janeiro: paz e terra, 1987, p.78)

4. DIREITOS E DEVERES 

 A LDB de 1971 limitava o dever do Estado em oferecer ensino a crianças de 7 a 
14 anos, mas reconhecia a educação de adultos como direito de cidadania. Em 1974, 
foi implantado o CES (Centro de Estudos Supletivos), que dava oportunidade de uma 
certificação rápida, porém superficial.

 A década de 1980 foi marcada pelo desenvolvimento de projetos e pesquisas na 
área da alfabetização de adultos. Em 1988, a Constituição passou a garantir o Ensino 
Fundamental gratuito e obrigatório para todos.

 A importância do EJA passou a ser reconhecida em vários países devido às 
conferências organizadas pela Unesco nos anos 1990. A partir de então, surgiu no 
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Brasil uma mobilização nacional no sentido de diagnosticar metas e ações de EJA. 
A LDB da Educação (BRASIL, 1996) garante ensino fundamental obrigatório e gra-
tuito, inclusive para os que não tiveram acesso a ele na idade própria e igualdade de 
obtenção, permanência na escola, ensino de qualidade e valorização da experiência 
extraescolar. O antigo ensino supletivo passou a se chamar Educação de Jovens e 
Adultos – EJA – e ganhou um sentido mais amplo: preparar e inserir ou reinserir o 
aluno no mercado de trabalho.

 Em 2000, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu, no Parecer nº 11, (das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos), as funções e 
as bases legais do EJA fundamentadas na LDB, nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
e nas Diretrizes Curriculares Nacionais. O Decreto nº 5.478, de 24 de junho de 2005, 
institui o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Bási-
ca na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Proeja, abrangendo a formação 
inicial e continuada de trabalhadores e a Educação Profissional Técnica de nível médio.
Mesmo que a Educação de Jovens e Adultos tenha ganhado destaque nas áreas edu-
cacionais ainda é nítido o descaso em volta de modalidade de ensino.

5. A DIDÁTICA NA EJA

 Sabemos que os alunos da EJA têm a necessidade de práticas educativas que 
se baseiam em suas histórias de vida e suas vivências.

Assim, todos os aspectos dos jovens e adultos devem ser considerados e aproveitados 
como material para o desenvolvimento de aprendizagem. A utilização de uma didática apli-
cada e estruturada dessa forma motiva e facilita o desenvolvimento desse público, visto que 
nesta modalidade o tempo é limitado, já que a grande maioria desse público são de traba-
lhadores. Sendo assim, devemos levar em consideração a exaustiva jornada de trabalho.

 Por esses motivos, acreditamos que os recursos facilitados para a educação e 
aprendizagem desses educandos se destacam através de projetos coerentes e bem 
elaborados. Para utilização desses métodos, é fundamental a participação dos alunos, 
seus conhecimentos prévios, seus interesses e até mesmo suas vivências, enfim, tudo 
o que foi dito anteriormente para serem e terem destaque em sua aprendizagem.

 Visando estar em uma sala onde os interessados em aprender são jovens e adul-
tos, acreditamos que a colaboração e o desempenho são maiores. Quando acontecer o 
diálogo entre professor e aluno e a vontade de aprender for uma didática personalizada 
e bem feita, ambos os lados serão vitoriosos.
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Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque 

busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para 

constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pes-

quiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar 

a novidade. (FREIRE, Paulo, Pedagogia da Autonomia, 1997).

6. O A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NA EJA

 Sabe-se que os jogos estão presentes na vida dos educandos (crianças, jovens, 
adultos e idosos) e são utilizados como instrumentos de diversão, lazer e prazer. Portanto, 
os jogos são práticas culturais dotadas de historicidade podendo assumir, dependendo do 
lugar e da época, múltiplas significações. Os jogos de alfabetização não são objetos que tra-
zem conhecimentos prontos e acabados, ao contrário, são instrumentos que trazem em si 
um saber potencial que pode ser explorado, através deles, o educador pode criar situações 
que possibilitem a sistematização e reflexão dos conhecimentos, implícitos nos jogos.

 As regras compartilhadas nos jogos ajudam no desenvolvimento, aprendizagem 
e compreensão dos conhecimentos que estão sendo trabalhados. Nesse sentindo, con-
sideramos os jogos de regras como um recurso pedagógico possibilitando o desenvol-
vimento do educando no processo de alfabetização.

7. COMO TRABALHAR OS JOGOS NA EJA

 Uma rotina didática de apropriação da escrita, organizada na dimensão do alfabeti-
zar letrando é relevante para o estimulo da aprendizagem, proporcionando a vivência de jo-
gos que explorem os princípios básicos da EJA. Ao jogar, o participante pode compreender 
as propriedades e internalizar suas regras, para reconstruir seu conhecimento sobre o siste-
ma. Nesse contexto, quando elaboramos os jogos, pensamos em atividades pedagógicas; 
familiarização das letras; construção de palavras estáveis; reflexão fonológica; composição 
e decomposição de palavras; comparação entre palavras escritas; escrita de palavras atra-
vés do preenchimento de lacunas; inserção ou retiradas de letras e sílabas para formação 
de novas palavras; ordenação de letras e sílabas; leitura de palavras e escrita de palavras.

 Nessa perspectiva, enfatizamos que esses jogos de alfabetização constituem-se 
como um recurso pedagógico para a aprendizagem, pois possibilitam que os educan-
dos da EJA não apenas entendam a lógica da escrita, mas consolidem o que já apren-
deram, aprofundando os estudos com relação às concepções dos educandos da EJA 
sobre o uso de jogos no processo de aprendizagem.
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8. O NOSSO PROJETO, TABULEIRO SILAMÁTICO

 Vimos a grande importância do jogo no EJA, como são utilizadas suas meto-
dologias e organizadas suas didáticas. Através desse contexto, realizaremos o projeto 
TABULEIRO SILAMÁTICO, proporcionando definições alfabéticas para a integração da 
aprendizagem; ajustando a ludicidade para os jovens e adultos proporcionando um co-
nhecimento inovador para esse meio.

 Criamos probabilidades e realizações para atingirmos o objetivo de reconheci-
mento construtivo da aprendizagem, contextualizando palavras com o mundo social do 
EJA. Buscamos as definições lógicas, reformulando a capacidade de obter um olhar 
sensibilizador para a aprendizagem e mediação do próximo.

 O jogo oferece o conhecimento perceptual das palavras trabalhando a lógica e cons-
truindo a esquematização. Durante a aplicação do jogo, reconhecemos que um lazer pode 
estimular a apropriação da aprendizagem, então, referimos a criação com um estímulo am-
biental de amplo conforto e integrado à cultura social do público alvo, elaborando um cassino 
da aprendizagem onde aplicamos o jogo para o lazer e a diversão do público, trabalhando a 
aprendizagem, estimulando o conhecimento e oferecendo a ressignificação do EDUCAR. A 
escola pode apropriar uma educação emancipadora capaz de realizar descobertas e atrair o 
aluno para uma educação além dos muros institucionais. Mostraremos, a seguir, o objetivo, 
nossas justificativas e metodologias trabalhadas na esquematização do nosso jogo.

9. OBJETIVO

 Desenvolver a construção silábica e o conceito de separação; identificar a cons-
tituição das palavras; ampliar o conhecimento linguístico e da escrita proporcionando o 
processo de formação das palavras por meio das junções silábicas; assim adaptando 
o raciocínio lógico, trazendo o conhecimento específico da adição e promovendo a am-
pliação da prática de “ações de juntar” condizendo com repertório matemático.
 
10. METODOLOGIA

 O “tabuleiro silamático” irá relacionar as sílabas com uma função do raciocínio 
lógico, onde montaremos um tabuleiro e uma roleta - ambos com sílabas aleatórias - so-
mente a roleta irá ter números e sílabas.  O jogo terá um dado para a condição de inicia-
ção dos jogadores (pinos: amarelo, azul, vermelho e verde) e a posição dos jogadores 
restantes, sendo assim, o jogador que iniciar começa pulando para a primeira casa 
onde a sílaba solta terá que condizer com uma palavra na junção da outra sílaba solta 
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após a roleta ser rodada, harmonizando-se, assim, com uma palavra coerente e lógica; 
caso haja falta de ambos na palavra formada, o jogador volta uma casa e passa a vez. 
Quando a roleta cair em uma somatória, o jogador terá que somar a conta que condiz 
na roleta e avançar a casa do resultado obtido,  prosseguindo, deste modo, o jogo.

 O jogo contém um tabuleiro com quinze casinhas com as sílabas soltas para a 
formação das palavras; uma roleta com diversas sílabas e diversas contas de adição para 
o desenvolvimento e avanço de casas e um dado com a ilustração dos pinos representan-
tes dos jogadores. Vencerá o jogador que alcançar a linha de chegada do tabuleiro.

 Agora é só montar e jogar conforme o estipulado. Boa sorte vencedores!

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Vemos a grande repercussão de uma didática melhor para os nossos futuros 
alunos, mas há uma dificuldade de prática devido à falta de suporte. Com essa grande 
limitação, buscamos apropriar e estimular o contexto a se expandir, não só dentro da 
sala de aula, mas além dela, trabalhando, desta forma, um significado para o nosso 
público alvo: o EJA. Devido à preocupação com novas didáticas e estímulos aos outros 
níveis ou modalidades, por vezes esquecemos dessa prática com o EJA. Construímos 
olhares diferenciados e apropriamos estímulos onde o benefício cultural desse público 
prevaleceu, concluindo, portanto, a grande satisfação do objetivo alcançado para a for-
mação dos nossos jovens e adultos que não tiveram uma condição nada fácil, mas que, 
ajustados e acreditados, podem expandir seus horizontes e vencer suas limitações.
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RESUMO
Embora o Brasil tenha vivenciado transformações nos serviços de saúde, havendo melhorias 
na saúde infantil e na saúde da mulher, mesmo assim a taxa de óbitos fetais e neonatais vem 
aumentando nos últimos anos. Os níveis atuais são considerados elevados e incompatíveis 
com o desenvolvimento do País, estas mortalidades partilham as mesmas circunstâncias e 
etiologia que influenciam o resultado para o feto no final da gestação e para a criança nas pri-
meiras horas e dias de vida. Essas mortes são consideradas de investigação obrigatória por 
profissionais de saúde, fato esse que demanda que se determine os fatores e que se adote 
as medidas de prevenção e promoção das ações dos óbitos evitáveis. O objetivo deste tra-
balho é analisar e sugerir ações que possam diminuir os óbitos fetais e neonatais de causas 
evitáveis no Município de Campo Limpo Paulista. Observou-se após a análise dos resultados 
que o coeficiente de mortalidade perinatal foi maior em 2015; o coeficiente de mortalidade 
neonatal precoce foi maior em 2014 e o coeficiente de mortalidade neonatal tardio foi maior 
em 2011. A quantidade de nascidos vivos foi maior em 2011 e o estudou mostrou, também, 
que o percentual de óbitos com causa básica de hipóxia intrauterina foi de 17,4%. Concluiu-se 
que o coeficiente de mortalidade perinatal é maior em relação ao coeficiente de mortalidade 
neonatal precoce e tardio e que as causas básicas encontradas poderiam ter sido evitadas, 
segundo a lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde.

Palavras-chave: óbito fetal, morte perinatal, vigilância epidemiológica, mortalidade 
infantil, vigilância em Saúde.

ABSTRACT
Brazil has experienced changes in health services, with improvements in child health and wo-
men's health, even so the rate of fetal and neonatal deaths has been increasing in recent 
years. The current levels are considered high and incompatible with the development of the 
country, these mortality rates share the same circumstances and etiology that influence the 
outcome for the fetus at the end of pregnancy and for the child in the first hours and days of life. 
These deaths are considered mandatory investigations by health professionals, this aims to 
determine the factors and adopt measures to prevent and promote the actions of preventable 
deaths. The objective of this work is to analyze and suggest actions that can reduce fetal and 
neonatal deaths from preventable causes in the city of Campo Limpo Paulista. It was observed 
after analyzing the results that the perinatal mortality coefficient was higher in 2015, the early 
neonatal mortality coefficient was higher in 2014 and the late neonatal mortality coefficient was 
higher in 2011. The number of live births was higher in 2011 , and studied it also showed that 
the percentage of deaths with basic cause of intrauterine hypoxia was 17.4%. It was concluded 
that the coefficient of perinatal mortality is higher in relation to the coefficient of early and late 
neonatal mortality, and that the basic causes found could have been avoided according to the 
list of causes of deaths preventable by interventions of the Unified Health System.

Keywords: Fetal death, perinatal death, epidemiological surveillance, infant mortality, 
health surveillance.
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1. INTRODUÇÃO

          Nos últimos anos ocorreram diversas transformações nos serviços de saúde 
visando a ampliação de coberturas e melhoria na saúde infantil, como também a im-
plementação do programa da saúde da mulher e a expansão do calendário infantil. 
(CHRISTOFORO, AMARAL e LAVRAS, 2016).

 Como forma de monitoramento da assistência à saúde, o Sistema Único de Saú-
de (SUS) conta com informações de bases de dados como o TABNET que é um tabu-
lador genérico de domínio público que permite organizar dados de forma rápida, desen-
volvido pelo departamento de informática do DATASUS. O sistema gera informações 
das bases de dados e evidenciou que a mortalidade infantil nos anos de 2008 a 2014, 
na região de Jundiaí, estavam em queda até o ano de 2012, mas, entre os anos de 2013 
a 2014 essa taxa aumentou, independentemente das transformações realizadas dentro 
dos serviços de saúde (Brasil 2017).

 Entre os dados relacionados à mortalidade infantil, os óbitos fetais entram neste 
monitoramento, pois, em grande parte são considerados potencialmente evitáveis, des-
de que seja garantido o acesso em tempo oportuno a serviços qualificados de saúde, 
uma vez que decorrem de uma combinação de fatores biológicos, sociais, culturais e de 
falhas do sistema de saúde (BRASIL, 2009).

 Segundo o Ministério da Saúde, a mortalidade perinatal compreende tanto os 
óbitos fetais como os neonatais precoces, sendo considerado mortalidade perinatal a 
que ocorre a partir das 22 semanas de gestação e com peso a partir de 500 gramas 
e neonatal precoce de 0 a 6 dias de vida. Quanto ao período neonatal tardio, ele co-
meça ao nascer e termina após 28 dias completos depois do nascimento. As mortes 
neonatais (mortes entre nascidos vivos durante os primeiros 28 dias completos de 
vida) podem ser subdivididas em mortes neonatais precoces, conforme citado acima e 
mortes neonatais tardias, que ocorrem após o sétimo dia, mas antes de completar 28 
dias de vida. As análises conjuntas desses eventos se justificam, uma vez que esses 
óbitos partilham as mesmas circunstâncias e etiologias que influenciam a viabilidade 
do feto, no final da gestação e da criança nas primeiras horas e dias de vida. (PEREI-
RA et al., 2016 e BRASIL, 2009).
 
 A portaria Nº 72, DE 11/01/2010, que estabelece a vigilância do óbito, diz que 
óbitos acima citados são considerados de investigação obrigatória por profissionais da 
vigilância epidemiológica (VE), para determinar os fatores e adotar as medidas de pre-
venção e promoção de saúde. (BRASIL, 2007).
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 Entende-se por VE o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, 
detecção ou prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
controle de agravos (BRASIL, 2002).

 Os Sistemas de Informação de Mortalidade (SIM) e Sistema de Nascidos Vivos 
(SINASC), formam um sistema único informatizado, com a ideia de descentralização 
do processo de coleta, processamento e consolidação de dados quantitativos e quali-
tativos, referentes aos óbitos e nascimentos informados em todo território nacional. É 
uma importante ferramenta de gestão por possuir variáveis que permitem formulação de 
indicadores epidemiológicos estratégicos para o planejamento das ações e tomadas de 
decisões em diversas áreas da assistência à saúde (SÃO PAULO, 2017). O documento 
que alimenta o - SINASC é a Declaração de Nascido Vivo (DNV) e o documento que 
alimenta o SIM é a Declaração de Óbito (DO).

2. OBJETIVO

 Analisar e sugerir ações que possam diminuir os óbitos de causas evitáveis no 
Município de Campo Limpo Paulista.

3. MÉTODO

 Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva, transversal, documental, reali-
zada por meio da análise do banco de dados do SIM Federal – Ministério da Saúde, no 
ano de 2007 a 2017, foram analisados itens como: pré-natal (quantidade de consultas), 
causa base da morte, local da residência e possíveis evitabilidades.

 O estudo foi realizado na VE do município de Campo Limpo Paulista, o local foi 
usado para coleta dos dados, através de consulta dos sistemas federais SIM/SINASC 
do Ministério da Saúde. Os dados escolhidos foram os referentes aos óbitos ocorridos 
em um período de 10 anos e que foram classificados como óbito perinatal e neonatal.
Para a análise dos dados, foram considerados causas de morte evitáveis, conforme a 
lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do SUS (BRASIL, 2017):

1. Reduzíveis por imunoprevenção: Tuberculose, Difteria, Coqueluche, Tétano, Pólio, 
Varicela, Sarampo, Hepatite B Meningite B, Rubéola congênita;

2. Reduzíveis por adequado controle na gravidez: Sífilis congênita, afecções maternas 
que afetam o feto ou o RN, complicações maternas da gravidez que afetam o feto ou o 
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RN, duração curta da gestação e baixo peso ao nascer, doença hemolítica do feto ou 
RN devida à isoimunização, crescimento fetal lento e desnutrição fetal;

3. Reduzíveis por adequada atenção ao parto: Complicações da placenta ou cordão que 
afetam o feto ou RN, outras complicações do parto que afetam o feto ou RN, duração 
prolongada da gravidez e peso elevado ao nascer, traumatismo de parto, hipóxia intrau-
terina e asfixia ao nascer;

4. Reduzíveis por diagnóstico e tratamento precoces: Doenças infecciosas e parasitá-
rias, doenças das glândulas endócrinas e metabólicas, doenças do sistema nervoso e 
órgãos dos sentidos, doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho respirató-
rio, afecções perinatais, causas externas, outras reduzíveis por diagnóstico e tratamen-
to precoce;

5. Reduzíveis por parcerias do setor de saúde e outros: Doenças infecciosas e intes-
tinais, neoplasias, zoonoses causadas por bactéria, virose transmitida por artrópodes, 
raiva, rickettsioses e outras transmitidas por artrópodes, leptospirose, helmintíases, ou-
tras doenças virais, outras doenças infecciosas e parasitárias, síndrome da imunodefi-
ciência adquirida, deficiências nutricionais, anemias por deficiência, anomalias congêni-
tas não especificadas no grupo de causas evitáveis, causas externas;

6. Não evitáveis: Síndrome Waterhouse-Friderichsen, transtornos envolvendo mecanis-
mos imunitários, doenças do sistema nervoso central, gripe, síndrome da morte súbita 
na infância, síndrome da angústia respiratória, anomalias congênitas;

7. Mal definidas: Outros transtornos originados no período perinatal, sintomas e sinais 
e estados mal definidos;

8. Demais causas:  pretende-se, então, propor intervenções no intuito de diminuir a 
mortalidade perinatal e neonatal no município de Campo Limpo Paulista.

A pesquisa foi autorizada pela instituição e seguiu todas as recomendações da Resolu-
ção MS/CNS 466/12. A coleta de dados ocorreu após aprovação no Comitê de Ética da 
UNIFACCAMP, registrada sob o n°. 2.231.346.

4. RESULTADOS

 Após análise dos dados dos sistemas Federais SIM e SINASC, não consegui-
mos quantificar o número de consultas de pré-natal, localidade de residência, ou seja, 



248

os bairros, algumas das declarações de óbitos não continha estes dados. Sendo assim, 
foram contabilizadas as seguintes informações: quantidade de óbitos por ano; causa 
básica de mortalidade; evitabilidade segundo a lista de causas de mortes evitáveis por 
intervenções do Sistema Único de Saúde; e se estes óbitos tiveram ou não o parecer do 
comitê de mortalidade municipal. Foi levantado, também, o número de nascidos vivos 
segundo os anos analisados e assim foram feitos os seguintes cálculos. 

 Para o cálculo do coeficiente de mortalidade perinatal, foi utilizada a soma do 
número de óbitos fetais a partir de 22 semanas de gestação e de óbitos de crianças de 
0 a 6 dias completos de vida, ambos de mães residentes no município, dividido pelo 
número de nascimentos totais de mães residentes no município (nascidos vivos mais 
óbitos fetais a partir de 22 semanas de gestação), vezes mil.

 Para o cálculo do coeficiente de mortalidade neonatal precoce foi usado o núme-
ro de óbitos de crianças entre 0 a 6 dias de idade, residentes no município, dividido pelo 
número de nascidos vivos de mães residentes no município, vezes 1000.

 Para o cálculo da mortalidade neonatal tardio foi utilizado o número de óbitos de 
crianças entre 7 a 27 dias de idade residentes no município, dividido pelo número de 
nascidos vivos de mães residentes no município, vezes 1000. 

 Após a análise das informações e os cálculos utilizados, os resultados obtidos 
foram descritos nas tabelas abaixo:

Tabela 1 – Distribuição do coeficiente de Mortalidade por 1000 Nascidos Vivos. Campo 
Limpo Paulista, 2007-2017.
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Tabela 2: Distribuição quantitativa de ocorrência de Nascidos Vivos por ano. Campo 
Limpo Paulista, 2007-2017.

Tabela 03: Distribuição das causas básicas de mortalidade. Campo Limpo Paulista, 
2007-2017

5. DISCUSSÃO

 Nos dados da VE de Campo Limpo Paulista observa-se um aumento no número 
de mortes evitáveis no período de 2007 a 2017, conforme os Sistemas de Informação 
de Mortalidade (SIM) e Sistema de Nascidos Vivos (SINASC).
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 Observamos  que o coeficiente de mortalidade foi maior no óbito perinatal,  com 
maior valor no ano de 2015 (17,4%). Os coeficientes de mortalidade neonatal precoce e 
neonatal tardio foram maiores nos anos de 2014 e 2011, portanto, podemos evidenciar 
que os óbitos perinatais se sobrepuseram em maior número  em relação aos outros óbi-
tos, de modo que temos que levar em consideração que os óbitos neonatais precoces 
compartilham as mesmas causas de mortalidade que os óbitos fetais, então, a análise 
desse estudo demonstrou que os óbitos fetais e os neonatais precoces originam os óbi-
tos perinatais. 

 Outros dados levantados foram os de causas básicas de mortalidade, onde ob-
serva-se que a maior causa encontrada foi a de hipóxia intrauterina (17,4%), seguida de 
descolamento de placenta (14,9%) e causas congênitas (10,1%). 

 O Ministério da Saúde, em um estudo sobre mortalidade perinatal no ano de 
2015, evidencia que a mortalidade perinatal está vinculada às causas preveníveis como 
o desigual acesso aos serviços de saúde, deficiente qualidade da assistência pré-natal, 
ao parto e ao recém-nascido. Estima-se que 62% dos óbitos de nascidos vivos com 
peso superior a 1500g ao nascer são evitáveis, sendo as afecções perinatais o principal 
grupo de causas básicas de óbito.  Assim, no Brasil a mortalidade neonatal precoce re-
presenta hoje 53% dos óbitos infantis e as mortes no primeiro dia de vida referem-se a 
25%. A prematuridade é a causa de morte mais relevante nos óbitos neonatais, mas a 
importância da hipóxia/anóxia não pode ser desprezada. (Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento, 2015).

 A redução da mortalidade infantil faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM), compromisso assumido pelos países integrantes da Organização 
das Nações Unidas (ONU), do qual o Brasil é signatário, para o combate à pobreza, à 
fome, às doenças, ao analfabetismo, à degradação do meio ambiente e à discriminação 
contra a mulher, visando o alcance de patamares mais dignos de vida para a população, 
uma vez que a mortalidade infantil reflete as condições de vida da sociedade (Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2015).

 O boletim demográfico nº4/16, da Fundação Seade, destaca que, em 2015, a 
mortalidade infantil no Estado de São Paulo foi de 10,7 óbitos por mil nascidos vivos, o 
que representa redução de 37,1% se comparada à taxa registrada no ano de 2000, que 
atingia 17,0 crianças em cada mil nascidos vivos (SEADE, 2017). 

 Para a Organização Mundial da Saúde, a Taxa de Mortalidade Infantil é um dos 
principais indicadores das ações na área da saúde pública. Mesmo após haver uma 



251

redução dos índices de mortalidade e o estado de São Paulo se manter com a taxa de 
10,7 óbitos por mil nascidos vivos, podemos observar que o município de Campo Lim-
po Paulista esteve acima deste índice praticamente em todos esses anos, sendo um 
aumento significativo em relação à taxa do estado. Estes óbitos tiveram como causas 
básicas principais: hipóxia intrauterina; descolamento de placenta; doenças congênitas; 
causas mal definidas; todas as quais poderiam ter sido evitadas, exceto as causas con-
gênitas, que se encaixam em causa não evitáveis.

 Nesse estudo, o resultado permitiu identificar que as causas de mortes, segundo 
a lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde se 
encaixam nas causas reduzíveis por adequado controle na gravidez; causas reduzíveis 
por adequada atenção ao parto; causas reduzíveis por diagnóstico e tratamento preco-
ces; causas não evitáveis; causas mal definidas e demais causas.

 Não foi possível dizer se estes óbitos tiveram o parecer do comitê de mortalidade 
infantil, pois a ficha síntese de conclusão destes óbitos não foi preenchida no SIM fede-
ral. Cabe ressaltar que o comitê de mortalidade infantil tem como objetivo identificar as 
causas que levaram ao óbito infantil, especialmente aquelas que poderiam ser evitadas. 
Consideramos o comitê um importante instrumento de gestão onde é possível, após 
análise dos óbitos, planejar medidas de intervenção para reduzir a morte de crianças 
por possíveis falhas na assistência à gestante, ao parto ou ao recém-nascido, bem 
como avaliar a rede de serviços de saúde (Prefeitura de São Paulo, 2009).

 Após a análise dos dados, sugere-se as seguintes ações como treinamento de 
todos profissionais envolvidos na assistência à gestante:  treinamento dos profissionais 
que preenchem a Declaração de Nascidos Vivos (DNV’s) e aos médicos para o  preen-
chimento adequado da Declaração de óbitos (DO’s); reestruturar o comitê de mortalidade 
infantil; montar uma equipe ou grupo técnico de vigilância de óbitos, conforme descrito na 
Resolução S.S nº 74, de 2017; restituir a rede cegonha; criar protocolos de atendimento 
visando a melhoria da qualidade de assistência ao pré-natal, diagnóstico de alterações na 
gravidez, manejo obstétrico e atendimento do recém-nascido na sala de parto; detectar 
e encaminhar gestantes de alto risco ao serviço de referência; busca ativa de gestantes 
faltosas; intercalar as consultas de pré-natal com o médico e enfermeiro. 

6. CONCLUSÃO

 Conclui-se então, que há subnotificação nos registros de vigilância dos óbitos ma-
terno infantil no município de Campo Limpo Paulista, começando pelo mal preenchimento 
das DNV’s e das DO’s, prejudicando, assim, o levantamento de  dados, pois faltam infor-
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mações como: local de residência; quantidade de consultas de pré-natal; o que permitiu 
a análise do número de consultas de pré-natal e a comparação do número de consultas 
realizado no pré-natal em relação ao número de consultas preconizado pelo Ministério da 
Saúde e não permitiu a  análise da localidade de ocorrência de óbitos por ausência de 
informações como endereço, o que nos permitiria observar e ou evidenciar a relação do 
óbitos como problemas sócio- econômico-culturais de uma determinada região. 

 Observou-se também que há problemas na assistência pré-natal, pois, alguns 
óbitos, segundo a lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Úni-
co de Saúde, poderiam ter sido evitados na própria assistência a esta gestante, que 
engloba desde o cuidado pré-natal até a assistência hospitalar. 

 A efetiva atuação de um comitê de mortalidade materno infantil no município po-
deria levantar o diagnóstico situacional por meio dos dados e implementar as políticas 
públicas focadas em ações para diminuir os casos de óbitos e diminuição do coeficiente 
de mortalidade infantil no município.
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RESUMO
Este artigo discute a grande contribuição do Maestro José Roberto Branco para o de-
senvolvimento da música instrumental brasileira, especialmente na formação big band, 
fazendo uma breve análise de sua trajetória profissional, até a criação da Banda Savana 
e toda a influência que o arranjador teve sobre muitos dos músicos que fizeram parte 
do seu desenvolvimento criativo e em seu entorno. Profundo pesquisador dos ritmos 
brasileiros e africanos, foi numa mescla entre esses ritmos com a música europeia que 
Branco encontrou sua identidade.

Palavras-chave: Arranjador. Música instrumental brasileira. Banda Savana. José Ro-
berto Branco. Música popular.

ABSTRACT
This article discusses the great contribution of Maestro José Roberto Branco to the de-
velopment of Brazilian instrumental music, especially in the big band formation, making 
a brief analysis of his professional trajectory, until the foundation of Banda Savana and 
all the influence that the arranger had on many of the musicians who were part of their 
creative development and in their surroundings. Profound researcher of Brazilian and 
African rhythms, it was in a mix between these rhythms and European music that Branco 
found his identity.

Keywords: Arranger. Brazilian music. Savana’s Band. José Roberto Branco. Popular 
music

1. INTRODUÇÃO

 Felipe Kasteckas conheceu o Maestro Branco quando criança e dava seus primei-
ros passos musicais no Conservatório Villa-Lobos da FITO (Fundação Instituto Tecnoló-
gico de Osasco). Branco escrevia e regia uma big band de professores do Conservatório 
e alguns músicos convidados, trabalho que segue desenvolvendo na escola e que foi 
desenvolvido até o ano de 2017. A sonoridade de seus arranjos despertou interesse de 
Felipe para esse tipo de formação do qual pôde se aprofundar no decorrer da sua forma-
ção musical. Após anos de aprendizado com o maestro, ele pôde colocar-se como um dos 
músicos influenciados por seu trabalho, além de muitos outros que serão aqui citados. 

 Desde sua juventude e início de carreira, Branco deixou-se influenciar por dife-
rentes estilos musicais: das orquestras de gafieira ao surgimento da bossa nova; da 
era das big bands americanas a formações menores do bebop e cool jazz; de Mozart 
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a Claude Debussy. Com toda essa diversidade musical, Branco construiu um estilo de 
arranjar e compor original e enraizado na cultura brasileira, que serviu de impulso para 
grandes músicos. 

 Profundo pesquisador dos ritmos brasileiros e africanos, foi numa mescla entre 
esses ritmos com a música europeia que Branco encontrou sua identidade. A essência 
do seu trabalho pode ser apreciada através da Banda Savana, tradicional big band pau-
listana, criada na década de 80 e que ainda esteve em atividade até 2016.

2. TRAJETÓRIA MUSICAL

 Nascido em Pederneiras, interior de São Paulo, no ano de 1938, José Roberto 
Branco sempre esteve envolvido em ambientes musicais. Aos 10 anos de idade come-
çou a aprender cavaquinho sob influência do pai que tocava nas horas vagas. Já aos 
dezesseis, foi ter aulas com Aparecido Mateus, músico da região que introduziu Branco 
na “furiosa”, apelido dado à banda da cidade que tocava aos domingos no coreto da 
praça. Um ano mais tarde, ele se junta à Orquestra de Baile Night and Day, uma banda 
com formação de big band reduzida, algo novo ao jovem músico e que serviria de aber-
tura para uma carreira entre orquestras de baile pelo interior do estado e a afirmação do 
trompete como seu instrumento. Aos 20 anos, foi convidado a integrar a banda Capello-
sa, da cidade de Jaú. A banda apresentava-se por todo o interior do estado, tocando um 
repertório bem típico de baile da época, com mambos, boleros, fox e samba-canção.

 Nessa época, a bossa nova ganhava espaço nas rádios e Branco ficaria respon-
sável, então, por escrever as músicas desse estilo para que a banda pudesse acres-
centar ao seu repertório. Foi esse trabalho de transcrição da música tocada nos discos 
para o papel e sua distribuição para a orquestra que iniciou Branco como arranjador e o 
despertou para uma busca por um entendimento melhor de harmonia. 

 Naquela época, não haviam escolas especializadas nesse ensino na região, o 
conhecimento adquirido era através dos músicos com quem tinha convívio. O jazz tam-
bém já lhe chamava atenção, através do cinema e do rádio, sendo o rádio também res-
ponsável por introduzi-lo ao repertório clássico. Anos mais tarde, em 1962, trabalhando 
no grupo Icaraí, da cidade de São José do Rio Preto, teve contato com compositores 
europeus do século XX, como Debussy, Ravel e Messiaen. Estava, então, cercado de 
todas as vertentes que serviriam de base para a sua identidade como arranjador.

 No ano seguinte, Branco passa a integrar o grupo Os Birutas, com o qual chega à 
capital paulista em 1965. Nesse novo ambiente, o já então arranjador passa a “experimen-
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tar” a harmonia modal, além de passar a escutar mais os grandes jazzistas. Thad Jones, 
John Coltrane, Dizzy, Mingus, Miles, Thelonious, Bill Evans e muitos outros, dividiam es-
paço em sua prateleira de discos com uma nova safra de músicos brasileiros, como Ser-
gio Mendes, Carlinhos Lyra e Baden Powell. Em 1968, foi convidado a integrar o conjunto 
da boate O Beco, dois anos mais tarde, ele assumiria a direção musical da boate.

 Também nesta época, foi estudar na Escola Municipal de Música de São Paulo, 
tendo como professor de trompete Haroldo Paladino. Os estudos na Escola Municipal 
o colocaram em contato com outros professores. Passou, então, a estudar harmonia 
com Oswaldo Lacerda e aulas de regência com Diogo Pacheco. Em seguida, conheceu 
Koellreutter, com quem passa a estudar contraponto. Koellreutter lhe apresentará Scho-
enberg, Alban Berg e Stockhausen.

 Nesse período, o Maestro Branco já estava consolidado como arranjador em 
São Paulo, trabalhava para a RGE desde 1973, fazendo participações no programa de 
Elizete Cardoso e Fábio Jr, além de dirigir o programa de Ronnie Von. Também escrevia 
regularmente para diversos grupos, entre eles, a Orquestra de Silvio Mazzuca, Wilson 
Simonal e Jair Rodrigues, com quem excursionou pelos Estados Unidos.

3. DE ARRANJADOR A BAND LEADER 

 Ao final da década de 70, a vontade de criar um trabalho próprio de música 
instrumental brasileira ganhava força. Branco vinha trabalhando regularmente como ar-
ranjador para a Continental e foi através de um diretor artístico da gravadora que surgiu 
a primeira oportunidade de colocar em prática a sua vontade. O diretor possuía um 
estúdio na Av. Duque de Caxias e colocou o espaço à disposição de Branco para en-
saios. Foi então que ele passou a escrever para uma formação de três saxofones, dois 
trompetes e cozinha (piano, contrabaixo e bateria).

 Tendo Moacyr Santos como a grande referência para esse trabalho, convocou os 
músicos e iniciou os ensaios com o intuito de gravarem. Primeira tentativa que acabou 
por não render a esperada gravação, já que os músicos, aos poucos, foram se ausen-
tando dos ensaios, devido à dedicação extra que os arranjos exigiam. 

 No ano de 1975, Branco resolveu fazer uma pesquisa pelo Brasil a fim de apro-
fundar o seu conhecimento no folclore. No ano seguinte, de volta a São Paulo, inicia um 
trabalho com músicos do meio “erudito” e “popular”, em formação pouco convencional, 
composta por flauta, oboé, fagote, clarineta, trompa, dois trompetes, saxofone tenor, 
trombone e cozinha (com percussão clássica e popular). Essa tentativa também foi in-
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terrompida devido aos compromissos profissionais dos músicos, mas a busca por uma 
estética original começou a chamar a atenção de alguns instrumentistas.

 No início da década de 80, na casa noturna Opera Cabaret, Branco passa atuar 
com uma banda de músicos jovens que compactuavam com sua ideia de trabalhar uma 
estética inovadora. Segue depoimento do saxofonista Ubaldo Versolato:

Conheci o maestro Branco em 1981 quando fui convidado para tocar no 

Opera Cabaret. O grupo musical era formado por Branco e Walmir Gil nos 

trompetes, eu no saxofone alto e Bola Sete no tenor. Bola Sete que tocou 

com Hermeto Paschoal no álbum “A música livre de Hermeto Paschoal”, de 

1972. Valter Azevedo tocava o trombone, no piano, era o Paulo Sam, depois 

substituído pelo Edmundo Cassis. No baixo, era o Hurgo e bateria o Carlos 

Bala. Na guitarra, o Rubinho que posteriormente tocou no programa do Jô 

Soares.

O Branco tocava trompete e também fazia os arranjos. Além de tocarmos no 

começo e final da noite, também acompanhávamos os artistas convidados 

da casa, com arranjos do Branco.

Nessa época, o Branco teve a ideia de fazer nas segundas feiras um show só 

de big band. Além da banda abrir os shows só com arranjos do Branco, toda 

semana um músico era o convidado da noite. Participaram os saxofonistas 

Hector Costita, Demétrio, Roberto Sion, muita gente. (VERSOLATO, 2015)

 Branco finalmente encontrara músicos dispostos a tocarem aquilo que imagi-
nava, era dado um importante passo para a criação de uma banda onde conseguiria 
imprimir sua identidade. Em 1984, Branco foi convidado para escrever alguns arranjos 
para uma banda que se apresentava na casa “Pool Music Hall” sob direção de Edson 
José Alves. Alguns músicos que trabalharam com o arranjador no Opera Cabaret inte-
gravam essa banda. O público da casa era jovem e exigia um repertório voltado para o 
pop dançante e disco, foi então que surgiu o convite para que Branco escrevesse alguns 
arranjos no estilo. Os arranjos agradaram ao público e ele passou a integrar a banda.

 Os músicos, em sintonia com a vontade do maestro de desenvolver uma estética 
original brasileira, vieram com a ideia de criarem uma banda paralela a este trabalho, 
para tocarem arranjos que exigissem aprimoramento por parte de todos. Ideia pronta-
mente aceita por Branco, com a condição de que o repertório fosse voltado à música 
brasileira e que ensaiassem regularmente. Surgia, então, a Banda Savana. Muitos mú-
sicos puderam fazer parte desse período, tocando na banda ou assistindo as apresen-
tações. Segue depoimento do saxofonista Vitor Alcantara:
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Conheci a Banda Savana antes de eu começar a tocar saxofone. Na 

primeira formação dela. Eles tocavam em uma casa chamada Pool Mu-

sic Hall. Para mim, foi muito importante porque eu fiquei impressionado 

com o trabalho que o Branco já estava fazendo, com um outro propósi-

to. A música tinha uma outra roupagem, com algumas coisas america-

nas. Tocava na banda o meu professor, Proveta, o meu tio que também 

foi meu professor, Carlos Alberto. Então, a Banda Savana é algo que se 

eu puder tocar até morrer, está valendo. (ALCANTARA, 2010)

 No ano seguinte, a banda foi convidada a ser banda de apoio do Festival dos 
Festivais da Rede Globo, sob direção de Cesar Camargo Mariano, trabalho que obteve 
grande êxito e gerou reconhecimento aos músicos participantes. Os integrantes do gru-
po passaram a ser cada vez mais requisitados, o que dificultava a presença regular nos 
ensaios e, consequentemente, o projeto de gravar um disco seria adiado até 1988.

 Magno Bissoli, baterista que havia voltado da Dinamarca anos antes, também 
sentia a necessidade de desenvolver um trabalho como o da banda Savana. Magno 
conheceu Branco na noite paulistana e se uniram para recolocar a banda nos trilhos. A 
Banda passou a atuar na noite paulistana e, no ano de 1991, por meio de contatos de 
Magno lançaram seu primeiro disco (Brazilian Movements) por um selo Dinamarquês. 
No ano seguinte, sairia o segundo disco do grupo, intitulado Brazilian Portraits. Nesse 
mesmo ano a Banda Savana participa do projeto Memória Brasileira - Arranjadores, que 
também foi documentado em áudio.

 A Banda, a partir do início da década de 90, passa a ser referência para muitos 
dos músicos que surgiam. Com uma estética original e diferente daquilo que era apre-
sentando até então pelas big bands no Brasil, a Savana passou a influenciar uma nova 
geração de músicos e foi de grande contribuição para o desenvolvimento do estilo no 
país. Não é por acaso que o saxofonista Ubaldo Versolato costuma se referir a banda 
como “mãe”.

 Após dois discos gravados, além da participação no projeto Memória Brasileira, 
a banda foi de enorme contribuição para o surgimento de muitas outras big bands vol-
tadas ao repertório de música brasileira. Muitos dos músicos que passaram pela banda 
desenvolveram trabalhos em outros grupos do gênero, como Nailor Proveta, Walmir Gil, 
Vinicius Dorin e Ubaldo Versolato na banda Mantiqueira e Magno Bissoli no seu Ensem-
ble Brasileiro. Em toda trajetória da Banda Savana, nela tocaram reconhecidos músicos 
brasileiros, além dos já aqui citados, podemos destacar: Carlos Alberto, Daniel e Vitor 
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(família Alcantara), Claudio Sampaio (Cambé), Paulo Baptista, Manoel Santos (Mané), 
Fernando Corrêa, Celso de Almeida, Marinho Andreotti, Todd Murphy, João Parahyba, 
Pedro Ivo, Bob Wyatt, Valdir Ferreira e Mauro Boim. Importante também destacarmos 
uma nova geração de músicos que já prestou serviços para a banda, como Cassio Fer-
reira, Reinaldo Izeppi, Jorginho Neto e Valber Oliveira.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após uma análise de sua trajetória musical e depoimentos de músicos que participaram 
desta, concluímos que o maestro desempenhou um papel de profundo colaborador da 
música brasileira, tendo desenvolvido uma estética autêntica e moderna de arranjos, 
além de influenciar uma considerável lista de músicos. 
A Banda Savana serve de referência para outras big bands do gênero da música instru-
mental brasileira e foi pioneira no estilo no país. O crescente número de big bands que 
surgem na cidade de São Paulo deve-se muito ao que foi desenvolvido pelo maestro 
e muitas bandas posteriores `a Savana atingiram sucesso e carregam influências da 
mesma.
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RESUMO
Como definição, os primeiros 28 dias de vida fazem parte do período neonatal. Um período 
que requer atenção, considerado crítico para a adaptação à vida extrauterina e à sobrevi-
vência do recém-nascido, devido às intensas demandas metabólicas e de oxigenação. A 
prematuridade é a segunda causa determinante para a morte de crianças menores de cinco 
anos de idade. O objetivo desse estudo é identificar os benefícios do Método Canguru em 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica elaborada 
através da técnica de leitura exploratória, interpretativa e seletiva. Foram localizados, por 
meio dos escritores, 6 artigos selecionados para este estudo. O processo de incentivar o 
contato precoce, pele a pele, entre mãe e filho, faz parte do Método Canguru, que é instituí-
do cada vez mais dentro das Unidades de Terapia Intensiva Neonatais, visando favorecer o 
vínculo, promover maior participação dos pais no cuidado, além de estimular o aleitamento 
materno e a alta hospitalar precoce do recém-nascido prematuro. Constatou-se com este 
estudo, o papel fundamental do Método Canguru para o bom desenvolvimento entre recém-
-nascido e família e a boa recuperação dos mesmos que são internados em Unidades de 
Terapia Intensiva Neonatal. O método mãe-canguru contribui para a qualidade da relação 
mãe-RN, zelando pelo apego da dupla, trazendo ainda vantagens sociais e econômicas. 

Palavras-chave: Método Canguru; Recém-Nascido; Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatal.

ABSTRACT
As a definition, the first 28 days of life is part of the neonatal period. A period that requires 
attention, considered critical for adaptation to extrauterine life and the newborn's survival, 
due to its intense metabolic and oxygenation demands. Prematurity is the second leading 
cause of death for children under five years old. The aim of this study is to identify the 
benefits of the Kangaroo Method in Neonatal Intensive Care Units. This is a bibliographic 
search through the technique of exploratory, interpretative and selective reading. 6 articles 
selected for this study were found through the descriptors. The process of encouraging 
early skin-to-skin contact between mother and child, which is part of the Kangaroo Method, 
has been increasing within the Neonatal Intensive Care Units in order to favor the bond, 
promote greater participation of parents in care in addition to stimulating breastfeeding and 
early discharge from the Premature Newborn. This study found the fundamental role of the 
Kangaroo Method for the good development of newborns and their families, confirming 
the recovery of those who are admitted to the neonatal Intensive Care Unit. The mother-
-kangaroo method contributes to the quality of mother-newborn relationship, ensuring the 
attachment of this pair and also proportionating social and economic advantages.

Keywords: Kangaroo Method; Newborn; Neonatal Intensive Care Units.
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1. INTRODUÇÃO

 Como definição, os primeiros 28 dias de vida fazem parte do período neonatal. Um 
período que requer atenção, considerado crítico para a adaptação à vida extrauterina e à 
sobrevivência do recém-nascido, devido às intensas demandas metabólicas e de oxige-
nação. “No Brasil, esse período foi responsável por 68,7% da taxa de mortalidade infantil, 
em 2013” (PEREIRA, 2016).

O recém-nascido (RN) prematuro passa por um período de grandes es-

forços por conta de sua imaturidade orgânica e fisiológica, sendo assim, 

podem ser elevadas as chances de comprometimentos físicos ou men-

tais e é neste contexto que o RN necessita de condições especiais de 

cuidado para a sua sobrevivência, com o menor acometimento possível 

(STELMAK, MAZZA, FREIRE, 2017). 

 Para que se possa ter noção, a prematuridade é a segunda causa determinante para 
a morte de crianças menores de cinco anos de idade e a primeira que decisivamente contribui 
para a mortalidade infantil (MI). “Nascem cerca de 15 milhões de recém-nascidos pré-termo 
(RNPT) ou de baixo peso (BP) no ano, segundo a Organização Mundial de Saúde, sendo este 
considerado um problema de saúde pública” (STELMAK, MAZZA, FREIRE, 2017).  

 Uma das principais metas do governo em âmbito nacional e internacional é a re-
dução das taxas de mortalidade infantil. Em parâmetro mundial, o componente neonatal 
representa cerca de 44% da mortalidade infantil. “Aponta-se que a principal causa de mor-
talidade infantil são as complicações decorrentes do parto prematuro (15,4%), seguidas 
da pneumonia com 14,9%” (GOMES, 2018).

 No Brasil, atualmente, a principal integrante da taxa de mortalidade infantil é a 
neonatal precoce, sendo que 25% das mortes infantis ocorrem no primeiro dia de vida. 
“Sendo assim, as principais causas de óbitos são a prematuridade (30,3%), malforma-
ções congênitas (22,8%), as infecções perinatais (18,5%), os fatores maternos (10,4%) e 
a asfixia intraparto com 7,0%” (GOMES, 2018).

 Segundo o Ministério da Saúde, em 2017, considerando o cenário entre 2000-
2010, entrou na agenda das políticas de saúde do Brasil um conjunto de iniciativas para a 
atenção humanizada da Obstetrícia e Neonatal, reforçando a garantia da humanização do 
cuidado neonatal. Entre as iniciativas, o MC foi compreendido como respeito à integralida-
de e à singularidade de cada recém-nascido, não separado da qualidade técnico-científico 
e das boas práticas do campo da unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN).
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 O Método Canguru (MC) faz parte de um conjunto de cuidados humanizados pe-
rinatal ao recém-nascido pré-termo ou baixo peso (RNPT e/ou BP) que visa minimizar os 
efeitos do nascer prematuro e melhorar a qualidade de vida futura deste. 

Em um dos momentos deste cuidado humanizado, há a assistência ao 

neonato que incentiva o contato pele a pele precoce entre a mãe e o re-

cém-nascido de BP, de forma gradativa e crescente, e o tempo fica a cri-

tério de ambos, desde que seja prazeroso e suficiente, propiciando uma 

maior participação dos pais no cuidado de seu RN. A posição canguru 

consiste em manter o RNPT e/ou BP na posição supina, semidespido, 

junto ao peito dos pais ou familiares, na posição de rã, o que permite au-

mentar a proximidade física e comunicação entre mãe e bebê e o vínculo 

materno ou paterno (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

2. OBJETIVO 

 Identificar os benefícios do Método Canguru em Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatal.

3. MÉTODO

 Este estudo foi realizado por meio da pesquisa bibliográfica com a técnica de lei-
tura exploratória (leitura rápida do material bibliográfico), interpretativa (uma visão mais 
aberta do pensamento global do autor e verifica como se relacionam) e seletiva (deter-
minação do material que realmente interessa à pesquisa), na qual foram inclusos artigos 
científicos, publicados na língua portuguesa, com temática referente ao Método Canguru 
em UTIN e disponíveis na integra. Conforme Gil (2010, p.29), a pesquisa bibliográfica é 
elaborada com base em materiais já publicados.

 Foram pesquisados em bases de dados on-line, no período entre 2009 a 2019, 
como a LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), BDENF 
(Base de dados bibliográficas especializada na área de Enfermagem), MEDLINE (Siste-
ma Online de Busca e Análise de Literatura Médica), utilizando os seguintes descritivos: 
Método Canguru; Recém-Nascido; Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.

 Foram aplicados critérios de exclusão de referências duplicadas em cada base 
como, também, foram excluídos aqueles em que a abordagem fugia do contexto pertinen-
te ao tema proposto nesta pesquisa, e artigos em línguas estrangeiras. 
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 Após a coleta dos artigos, foi realizada a leitura e busca pelo entendimento do as-
sunto abordado. A amostra final para elaboração deste estudo constituiu-se de 6 artigos.

4. RESULTADO

 Foram encontrados 552 artigos, sendo 293 artigos na base de dados MEDLINE, 
138 artigos na LILACS e 121 artigos na BDENF, utilizando os descritivos propostos. Den-
tro desses, foram selecionados 6 artigos (Quadro 1) que fazem referência à temática do 
trabalho – o Método Canguru em UTI Neonatal – para compor os resultados e a discussão 
sobre este estudo, sendo utilizados 1 artigo da base de dados MEDLINE, 2 artigos da 
LILACS e 3 artigos da BDENF.  

Quadro 1 - Amostra da pesquisa sobre Método Canguru em UTI Neonatal.

Fonte: Elaborado pelas autoras - 2019
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5. DISCUSSÃO

O momento da gravidez é imprescindível para as ligações afetivas entre a 

mãe e seu futuro RN. Entretanto, o nascimento de um RNPT representa 

para os pais uma situação inesperada e que pode prejudicar o processo de 

vínculo entre família e RN. Um dos métodos que favorece o fortalecimento 

do vínculo mãe-RN é o Método Canguru.

Na década de 60 e 70, vários estudos foram desenvolvidos sobre o RN pre-

maturo, iniciando questionamentos sobre o que acontece na vida fetal e, as-

sim, tentando entender como seria para o RN prematuro o período após seu 

nascimento, pois o mesmo já não estava mais no útero, porém também não 

estava em idade fetal adequada para nascer (NUNES et al., 2015).

 Para essa problemática foram criadas as UTIN com avanços e inovações tec-
nológicas, beneficiando e aumentando a expectativa de vida dos recém-nascido pre-
maturos (RNPT), fomentando estudos e descobertas, pois era crescente o número de 
crianças que nasciam de forma antecipada e sobreviviam. “Nesse contexto, se tornou 
necessário dedicar-se a entender fatores de agravos e de proteção para esses RNPT” 
(STELMAK et al., 2017). 

O processo de incentivar o contato precoce, pele a pele, entre mãe e 

filho, faz parte do Método Canguru que é instituído cada vez mais dentro 

das UTIN, visando favorecer o vínculo, promover maior participação dos 

pais no cuidado, além de estimular o aleitamento materno e a alta hos-

pitalar precoce do RNPT. Reforçando que o MC favorece a aproximação 

e o vínculo dos pais e incentiva a participação dos mesmos no processo 

terapêutico ao RN, que por algum motivo precisou ser interrompida pela 

necessidade da internação (STELMAK et al., 2017).

 Segundo Nunes et al. (2015) e Stelmak et al. (2017), um dos principais incen-
tivos à amamentação no Método Canguru, a fim de facilitar a sucção do RNPT e/ou 
BP, a fixação da sonda para alimentação que era fixada em bordo de lábio superior foi 
substituída no MC pela fixação ‘tipo gatinho’ em osso zigomático para a liberação do 
músculo orbicular dos lábios. Outros cuidados no MC são adequações ambientais que 
reduzem os ruídos, a luminosidade, os excessos de manuseios no RN, diminuindo, 
assim, o estresse com promoção do conforto ao RN. No conforto, existem ações como 
postura adequada, envolvimento no ninho, medidas de contenção, uso da glicose an-
tes de procedimentos dolorosos. A verificação do peso e execução do banho envolto 
em cueiros são ações protetivas que visam a não desorganização do RN. Sendo as-
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sim, temos várias ações que buscam respeitar as singularidades de cada RN/família, 
pensando na preservação e estímulo ao vínculo familiar, ao melhor desenvolvimento 
infantil e à assistência humanizada.

 Outro estudo como de Nunes et al. (2015) e Heck et al. (2016), diz que vai além 
o vínculo da mãe com RNPT ou BP. O vinculo já começa quando se planeja engravidar 
e se desenvolve cada dia mais com as experiências trocadas que mãe e filho vão ex-
perimentando, durante a gestação e após o nascimento do RN. Após o nascimento, o 
apego continua se desenvolvendo e é de suma importância para a relação mãe e RN, 
pois é a partir desse sentimento que os pais se sentirão mais próximos, importantes 
e comprometidos com o filho e este terá mais segurança para vivenciar as situações 
externas do seu novo ambiente de vida.

 Sendo assim, a mais importante fonte para todas as ligações subsequentes da 
criança é o laço original entre pais e RN. Esta relação de sentimento o influenciará por 
toda a sua vida, inclusive atuando na qualidade de todos os laços futuros com outros 
indivíduos. Entende-se que, muitas vezes, no cuidado intensivo, esses recém-nasci-
dos não tem companhia de seu pai ou sua mãe e essa ausência causa consequên-
cias que vão além da menor resistência às infecções. “A falta de contato materno e a 
não efetivação deste vínculo mãe-bebê podem causar um atraso no desenvolvimento 
infantil, angústia, apatia e progressiva perda de contato com o meio” (HECK et al., 
2016).

 Se há consenso entre ambos os artigos e corroboram com o que o Manual 
Técnico da Atenção Humanizada ao Recém-nascido aborda, é em relação ao MC que 
visa um atendimento adequado ao recém-nascido, realizando procedimentos huma-
nizados com o objetivo de construção do apego seguro, sempre incentivando o alei-
tamento materno, fortalecendo o vínculo familiar e o crescimento e desenvolvimento 
integral deste RNPT. “Seguindo essa linha de raciocínio, o MC mostra-se como uma 
alternativa para a melhoria dos cuidados prestados” (HECK et al., 2016). 

 Nunes et al. (2015) contribui com mais um estudo que traz como evidência 
que a proximidade com o filho prematuro propicia a troca de afetividade e concretiza 
o vínculo entre a mãe e o seu RN. A posição canguru contribui com o exercício da 
maternidade, fazendo com que a puérpera possa vivenciar uma experiência sensorial 
mais direta com o filho, além de fortalecer o seu papel de cuidadora. 

Um estudo realizado em um hospital do Rio de Janeiro, na unidade 

Neonatal, traz as percepções e sentimentos dos familiares em relação 
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a este ambiente e o relacionamento com os RNs e equipe de enferma-

gem. A interação de ajuda e o comportamento humanizado da equipe 

de enfermagem foram consideradas como elementos de suporte pelos 

pais. E, neste contexto, foi pontuada a importância do MC que incen-

tiva o contato corporal entre pais e bebê, pois os mesmos são consi-

derados como os primeiros e melhores ambientes de conforto, calor e 

afeto para recém-nascidos de baixo peso e/ou prematuros (SILVA et 

al., 2013). 

 De acordo com Santos et al. (2013), em um hospital, na Bahia, há relatos de 
mães que ao realizarem pela primeira vez a posição canguru, sentiram emoção e ale-
gria. Elas enfatizam que o método Canguru transmite carinho e calor e cria condições 
para o fortalecimento e estabelecimento do vínculo e do apego, e relatam um momen-
to mágico entre eles, pois conseguem acalmar seu RN e ajudar na sua recuperação 
clínica, fortalecendo o vínculo amoroso entre eles.

Valorizando as necessidades do RN dentro de uma UTIN, tem que se 

levar em conta que esses cuidados não podem ser focados apenas 

nos aspectos biológicos, mas em suas emoções e individualidades e, 

assim, inserir a família nos cuidados e na manutenção da qualidade 

de vida do recém-nascido e o método canguru corrobora para esse 

vínculo entre RN e familiar (SILVA, SILVA e CHRISTOFFEL, 2009).  

 Para Heck et al. (2016) e Stelmak et al. (2017), a posição canguru é apontada 
como ação mais incentivada pelos profissionais de saúde, embora seja a partir do 
contato pele a pele que se deu o início do MC. Sabe-se que o MC representa um con-
junto de ações que visam um cuidado mais humanizado ao RN com inserção da famí-
lia, que maximiza os efeitos estimulantes recebidos durante o internamento, buscando 
o melhor desenvolvimento infantil. Essa aproximação deve ser gradativa, pois os pais 
apresentam-se ansiosos e confusos por causa da condição do filho e necessitam de 
um preparo psicológico, sendo assim, a equipe de enfermagem deve explicar para os 
pais tudo sobre os equipamentos usados no RN e tirar todas as dúvidas. 

 Segundo levantamento de Heck et al. (2016) e Santos et al. (2013), diversos 
artigos apontaram que o MC proporciona maior adesão por parte dos pais com rela-
ção ao domínio e confiança em cuidar de seu filho após a alta. Para as mães, o MC é 
uma forma de contribuírem para que seu RN tenha alta da UTIN. Também apontam a 
relação de ajuda e a postura humanizada da equipe de enfermagem que foram consi-
deradas como elementos de suporte pelos pais.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Constatou-se com este estudo, o papel fundamental do MC para o bom desen-
volvimento entre RN e família, evidenciando a boa recuperação de RNs internados em 
UTIN. O método mãe-canguru contribui para a qualidade da relação mãe-RN, zelando 
pelo apego da dupla, trazendo ainda vantagens sociais e econômicas. 

 Pode-se afirmar que a utilização do MC ajuda a mãe e é uma forma das equi-
pes multiprofissionais e, principalmente, da enfermagem (por estar em contato con-
tínuo com o paciente e família) de promover, efetivar, a fim de garantir o apego, bem 
como realizar uma abordagem holística do paciente, ou seja, cuidando do físico, do 
social e do emocional dos indivíduos. 
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RESUMO
O presente artigo irá discutir as questões sociais presentes na obra de Jane Austen, Per-
suasão. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre autores que poderiam 
auxiliar na construção deste trabalho. Após a leitura e análise da obra, perceberam-se 
as possíveis pautas sociais que abrangem contextos para além da literatura, deixando-a 
próxima do nosso cotidiano. As obras de Austen são marcadas por romances que se 
passam no campo, o que pode trazer ao leitor um aspecto de ingenuidade, por isso, o 
objetivo deste trabalho é atentar-se para as mudanças sociais e políticas, que usadas 
através da ironia, exigem do leitor um maior senso crítico para percebê-las. Trata-se de 
uma reflexão que ultrapassa a ficção literária e parte para o enlaçamento de fatos reais. 

Palavras-chave: Persuasão. Mudanças sociais. Austen.

ABSTRACT
This article will discuss the social issues present in the work of Jane Austen, Persuasion. 
For this work, a bibliographic research regarding related authors was used as reference. 
After reading and analyzing the work, we will see how social patterns should encom-
pass contexts beyond literature, leaving us close to our daily lives. The works of Austen 
are marked by novels that happen in the field, which can bring the reader to an aspect 
of ingenuity, and for that reason the aim of this work is to target the social and political 
changes that when used with irony, demand a more critical sense from the reader to be 
noted. It is a reflection that overtakes fiction to the binding of real facts. 

Keywords: Persuasion, Social changes. Austen’s. 

1. INTRODUÇÃO

 Jane Austen, nascida em 1775, é considerada a primeira novelista moderna da 
literatura inglesa. Com uma escrita detalhista do ser feminino, traz muito de si em suas 
obras, mulher de uma época exigente, que não era casada, à frente de seu tempo, que 
tecia críticas sociais intrínsecas em enredos de amor, sendo uma porta voz dos paradig-
mas da época, voltada às mudanças sociais e políticas.

 Segundo Adriana Sales Zardini, no século XIX, as mulheres tinham a função de 
serem submissas, modestas e polidas no seio familiar. A visão da sociedade, na época, 
era de que as moças precisavam possuir tais qualidades para que conseguissem um 
bom pretendente, pois o casamento era visto como uma negociação comercial que as 
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colocavam em uma situação adequada socialmente e o papel da mulher era administrar 
o lar, cuidar da casa, filhos e marido. A mulher da época descrita não tinha livre arbítrio 
para fazer suas próprias escolhas em nenhum aspecto, colocando-a em duas fases de 
domínio: primeiro, sob os domínios do pai (homem da casa) e ao se casar, do seu esposo.

 O presente artigo procura explorar e analisar a mulher dentro da obra Persuasão 
de Jane Austen, nos mostrando a que ponto a família tinha poder e influências sobre a 
mesma. Assim, o objetivo deste artigo é mostrar como seu último romance, Persuasão, 
pode ser lido com um olhar mais atento à essas questões, no qual a escritora através 
de seus cenários e personagens nos oferece uma rica contextualização da sociedade 
do século XIX.

Analise dos fragmentos da obra
 Austen escreveu Persuasão por volta de 1816, durante um período difícil de sua 
vida. Sua família estava tendo problemas financeiros, seu irmão estava doente e ela 
também. Uma doença que causou sua morte aos 42 anos. Sua morte precoce fez com 
que a obra Persuasão fosse mais curta do que as outras obras escritas pela autora.

 O romance acontece no início do século XIX, em um momento pós-guerra. Anne 
Elliot, filha do vaidoso baronete Sir Walter Elliot, se apaixona por um jovem chamado 
Frederick Wentworth, em 1806.

Na época, ele era um jovem notavelmente bom, com muita inteligên-

cia, espírito e brilhantismo; e Anne uma garota extremamente bonita, 

com gentileza, modéstia, bom gosto e sentimento. Metade da soma 

da atração, de ambos os lados, poderia ter sido suficiente, pois ele 

não tinha nada para fazer e ela quase não tinha ninguém para amar, 

mas o encontro de recomendações tão generosas não poderia falhar. 

Eles foram gradualmente familiarizados e, quando familiarizados, ra-

pidamente e profundamente apaixonados. Seria difícil dizer qual tinha 

visto a mais alta perfeição no outro ou qual tinha sido o mais feliz: ela, 

ao receber suas declarações e propostas, ou ele em tê-las aceitas. 

(Austen, 1994, p. 24, tradução nossa)

 No entanto, Anne foi persuadida por sua amiga, Lady Russell, a não se casar com 
ele, porque ele não era rico e não tinha ninguém para recomendá-lo. Oito anos depois, 
eles se reencontram quando a família Elliot é obrigada a deixar sua casa, Kellynch Hall, 
para reduzir as despesas de Sir Walter. Kellynch Hall foi alugada pelo almirante e pela 
sra. Croft (irmã de Wentworth). Wentworth é agora um capitão e ganhou uma grande 
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quantia em dinheiro lutando na guerra. No entanto, ele ainda ressente pela rejeição de 
Anne. É somente depois de muitos encontros que eles confessam que ainda se amam.

2. DESENVOLVIMENTO

 Pode-se argumentar que o tema principal do romance é o casamento como as-
censão social. Uma das muitas regras relativas ao casamento era possuir um limite de 
idade para uma mulher se casar. Anne, aos 27 anos, já poderia ser considerada velha 
demais para encontrar um marido. Outra regra importante para entender alguns dos 
comportamentos de seus personagens é que se um homem quisesse se casar com 
uma mulher, primeiro, precisava descobrir se não havia irmãs mais velhas do que ela e 
se houvesse, ele teria que propor casamento a irmã mais velha. No enredo, a irmã mais 
nova de Anne, Mary, casa-se com Charles Musgrove que propôs à Anne primeiro por ela 
ser a mais velha das irmãs.

Ela havia sido solicitada, quando tinha cerca de vinte e dois anos, para 

mudar seu nome, pelo jovem que não muito depois encontrou uma men-

te mais disposta em sua irmã mais nova. E Lady Russell lamentou sua 

recusa; Charles Musgrove era o filho mais velho de um homem, cuja 

propriedade fundiária e importância geral eram as segundas daquele 

país. (Austen, 1994, p. 26).

 Além dessas e de outras regras impostas pela sociedade, o que realmente pre-
ocupava as pessoas era como manter a propriedade e o nome da família. No enredo, 
Austen questiona a forma de tradição matrimonial que começa a ser questionada. Para 
isso, ela dá muita atenção à posição social das personagens. Terry Eagleton em The 
English Novel: “Uma introdução diz que a nobreza inglesa era uma classe capitalista” 
(Eagleton, 2005, p. 84). Ou seja, para aqueles em um nível mais baixo de nobreza, 
os proprietários de terras, o casamento sempre foi uma transação comercial. Eagleton 
também afirma que a terra é uma mercadoria no romance de Austen. Conforme o autor, 
ela tem um olho particularmente rápido para o tamanho e o valor de uma propriedade, 
juntamente com o provável status social de seu proprietário.

 Austen aborda esses assuntos com base em seu conhecimento pessoal sobre 
o que estava acontecendo em sua nação. “Ela era um membro da pseudonobreza, os 
altos escalões profissionais de sua sociedade rural” (Copeland, 1997, p. 133). E como 
escritora, ela relata em suas obras as diferenças entre os níveis sociais que ela obser-
vou em sua vida. “Como uma mulher solteira, filha de um clérigo, ela sabia o que era 
sofrer do sistema de classes” (McMaster, 2010, p.115). 
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De certa forma, Austen estava idealmente posicionada para observar 

as distinções sociais finamente diferenciadas em torno dela. Como uma 

mulher solteira, ela estava até certo ponto fora do jogo (já que se presu-

mia que as mulheres tirassem seu status de seus maridos) e, portanto, 

podia ver mais disso. (McMaster, 2010, p. 115)

 Também é possível afirmar que Austen julgou e criticou as pessoas e as mudan-
ças em sua sociedade com base em seus próprios valores morais pessoais. 

A riqueza urbana, a inquieta ambição social, a frivolidade moral e os 

modos metropolitanos estavam se infiltrando no campo. Eles o faziam 

não menos através do mercado de casamentos, pois o capital fundiário 

buscava uma nova vida, assimilando por meio do casamento os filhos 

de capitalistas urbanos e financistas. (Eagleton, 2005, p. 84)

 Austen temia que isso diminuísse e, conforme Eagleton, o tom moral e cultural da 
vida rural inglesa (2005, p. 85), pois era devido à sua cultura e crenças que a pequena 
nobreza adquiria poder e não forçava as pessoas a fazer qualquer coisa. A intenção 
do romance é mostrar como as pessoas agem entre suas esferas sociais e mostrar os 
contrastes entre elas.

Às vezes, parece que se a diferença de classe não existisse, o ro-

mancista teria que inventá-la, devido ao rico potencial que ela pro-

porciona para definição e distinção. Como vimos, Austen procura 

distinções sutis, seja entre os graus de qualidade da mente em seus 

personagens ou os tons sutis de diferença em sua posição social. 

(McMaster, 2010, p. 128)

 McMaster (2010), também afirma que:

No mundo de Jane Austen, o valor humano deve ser julgado pelos 

padrões melhor e mais duradouro que o status social; mas o status 

social é sempre relevante. Com desapego divertido, ela registra exa-

tamente a proveniência social de cada um de seus personagens e os 

julga pelas maneiras como eles se julgam. A importância atribuída à 

distinção de classes é a fonte de grande parte de sua comédia e sua 

ironia, como de sua sátira social. 
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 “Em Cambridge, a companheira de Jane Austen afirma que esta obra contém 
referências óbvias à situação política interna e internacional ao final das guerras na-
poleônicas” (Copeland, 1997, p. 159). Austen fez uso disso para introduzir a Marinha, 
pois tinha muitas informações sobre questões navais, já que dois de seus irmãos eram 
marinheiros e, assim como o casamento, a profissão naval é outra forma de ascensão 
social. No entanto, aqueles que enriqueceram lutando nas guerras não tinham título, 
apenas dinheiro. O romance retrata alguns conflitos entre aqueles com título e sem di-
nheiro, e aqueles com dinheiro, mas sem título. É possível ver que Sir Walter Elliot não 
está feliz em alugar sua casa para um almirante.

É em dois pontos ofensivo para mim; eu tenho dois fortes motivos de 

objeção a isso. Primeiro, como sendo o meio de trazer pessoas de nas-

cimento obscuro para uma distinção indevida e elevar os homens às 

honrarias com as quais seus pais e avós nunca sonharam. E em se-

gundo lugar, porque corta a juventude e o vigor de um homem mais 

terrivelmente; um marinheiro envelhece mais cedo que qualquer outro 

homem. (Austen, 1994, p. 18)

 “Ele critica os homens da marinha porque eles 'estragam' a sua aparência por 
estarem fora em todos os climas e porque a guerra lhes permitiu subir em status 'muito 
rapidamente'” (Copeland, 1997, p. 159). Ele afirma que a única razão pela qual concor-
da com o casamento de Anne e Frederick é porque Wentworth pode agora ser capaz de 
comprar a propriedade e o status de cavalheiro graças às recompensas financeiras de 
seu sucesso marcial na captura de navios franceses.

 “Nos romances de Austen, o senhor da terra é tão próximo de um príncipe quanto 
suas heroínas” (McMaster, 2010, p. 117). Mas em Persuasão, Anne não se casa com 
um proprietário de terras, ela se casa com um capitão e se junta à classe ativa, trabalha-
dora e próspera da pseudonobreza que ela aprendeu a admirar, uma classe de pessoas 
que trabalham para viver e sabem viver dentro de seus meios, ao contrário de seu pai 
que, conforme Copeland (1997, p. 144), seria um "barão gastador". O romance termina 
com “O medo de uma guerra futura” (Austen, 1994, p. 254). Pode-se argumentar que 
essa incerteza é, na verdade, sobre o futuro do país.

 Como dito, Austen criticou os aspectos sociais e políticos, no entanto, ela não 
propôs nenhuma mudança. Foi deixado ao leitor refletir sobre esses assuntos.



275

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento da análise deste trabalho possibilitou um olhar mais crítico 
acerca das questões sociais que estão submersas na obra de Austen, permitiu que 
através das referências fossem construídos argumentos mais consistentes sobre os 
tópicos de ascensão social através do casamento, bem como do soldado de guerra. As-
sim, através da contextualização na qual foi escrita Persuasão, conseguimos entender 
melhor o que estava por trás de tanta preocupação de Austen ao final da obra. Dada a 
importância do assunto justifica-se a importância de um olhar atento para os contextos 
da época literária, permitindo neste sentido que seja realizada uma análise que possibi-
lite o entendimento a respeito das diferenças sociais.  
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RESUMO
O artigo apresenta as diversidades encontradas na mudança do papel tradicional do 
professor, fazendo uso das novas tecnologias encontradas no mercado, novas plata-
formas de estudos, acesso e troca de informações de forma rápida via internet, novos 
modelos de ensino e aprendizagem, os quais fazem parte da atualidade. Estes devem 
ser conhecidos, avaliados, dar suporte para que o professor, que mesmo não estan-
do fisicamente em frente ao aluno, possa orientar, avaliar e intermediar as dúvidas, 
trabalhar conteúdo e chegar no objetivo da aprendizagem. O professor passa a ter 
um papel diferente no ensino do aluno na Educação a Distância (EaD), deve ser um 
gerenciador de conhecimento e não somente um transmissor de informações. Tem o 
desafio de dominar a tecnologia, conhecer as práticas de aprendizagens virtuais, uti-
lizar-se de abordagens inovadoras com o propósito de manter a motivação do aluno 
que deve ter disciplina e responsabilidade para estes tipos de aprendizagem. A EaD 
está muito mais perto do que se imagina, já é presente, deve fazer parte do dia a dia 
do professor e, com isso, há a necessidade de treinamento para que ele tenha as 
competências e habilidades necessárias para o gerenciamento eficiente e eficaz na 
mediação do ensino-aprendizagem do aluno. 

Palavras-chave: Mediação para EaD. Educação a Distância. Professor.

ABSTRACT
This article presents the diversities found in changing the traditional role of the teacher 
making use of the new technologies found on the market, new study platforms, ac-
cess and exchange of information quickly via the internet, new teaching and learning 
models that are part of the present and , they must be known, trained, evaluated, give 
and be support so that the teacher, who, even though he is not physically in front of the 
student, can guide, evaluate and mediate doubts, work on content and reach the lear-
ning objective. The teacher starts to have a different role in the student's teaching in 
Distance Education (DE), he must be a knowledge manager and not only a transmitter 
of information, he has the challenge of mastering the technology, knowing the practi-
ces of virtual learning, using innovative approaches with the purpose of maintaining 
the student's motivation, who must have discipline and responsibility for these types 
of learning. Distance education is much closer than imagined, it is already present, it 
must be part of the teacher's day-to-day and with this there is a need for training so that 
he has the necessary competencies and skills for efficient and effective management 
in mediation of the teaching student learning.

Keywords: Mediation for distance learning. Distance Education. Teacher.
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1. INTRODUÇÃO

 Entender e definir o papel do professor mediador faz parte de estudos, ques-
tionamentos, reflexões e práticas que acompanham as transformações da escola, do 
professor, do aluno e do processo ensino-aprendizagem. A importância e o papel do 
professor já ultrapassaram, há muito tempo, o de detentor e transmissor do conheci-
mento. O professor continua sendo papel-chave no processo de ensino-aprendizagem 
em qualquer modalidade de ensino, não sendo menor sua importância na EaD. Seja na 
organização da aula, na escolha dos melhores e determinados conteúdos, desenvol-
vendo estratégias, diferentes formas de leitura e comunicação através das novas tecno-
logias digitais no mundo atual, o professor mediador da EaD é também um incentivador, 
elaborando propostas de aprendizagem, fazendo avaliações e dando feedbacks que 
vão muito além da correção e mensuração dos acertos e erros. Ele mostra um acompa-
nhamento contínuo do progresso e evolução do aluno e do processo de aprendizagem, 
e entre suas diversas qualidades –competências e habilidades no uso das novas tecno-
logias e ferramentas de mediação – deve ter comprometimento para perceber no aluno 
suas potencialidades e, assim, fazê-lo avançar. Nesse processo, há o desenvolvimento 
de um elo de respeito, de dedicação, de organização, de comprometimento com o ou-
tro, que se conecta com o universo do aluno. Neste ambiente de aprendizagem EaD, 
apesar do uso das tecnologias digitais e das ferramentas que o professor aprende a 
dominar e utilizar, desenvolve-se a cumplicidade, afetividade e o cuidado com o outro, 
mesmo sendo um curso online. Esse estudo elenca os atributos e a importância do pro-
fessor mediador na EaD, suas ferramentas de mediação para contribuir neste cenário 
globalizado, onde as desigualdades e o acesso democrático das novas tecnologias vão 
se distanciando das populações mais carentes e vulneráveis, proporcionado um acesso 
mais democrático à Educação através desta modalidade de ensino.

 O papel do professor mediador na EaD deverá favorecer o desenvolvimento da 
alfabetização digital, colaborando na transposição de barreiras sociais, físicas e econô-
micas, transpondo distâncias, flexibilizando o tempo e diminuindo os custos com deslo-
camento, alimentação, hospedagem, materiais para estudo e outros aspectos ligados a 
segurança do aluno.

2. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA   

Primeiramente, é preciso esclarecer o objeto ao qual se faz referên-

cia. A educação, antes de ser adjetivada por qualquer modalidade (a 

distância, por exemplo, ou qualquer outra característica específica), é 

educação, ou seja, um processo histórico de criação do ser humano 
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pela sociedade e para a sociedade e, ao mesmo tempo, de transforma-

ção da sociedade pelo ser humano em benefício de si mesmo (PINTO, 

2000, p. 39 apud PEREIRA; MORAES; TERUYA, 2017, p. 11). 

 A Educação à Distância já teve diversos cenários e evoluiu com o tempo. A prensa, 
isto é, a máquina de impressão tipográfica, inventada pelo alemão Johann Gutenberg, 
no século XV, trouxe o acesso à informação para um número muito maior de pessoas. 
O desenvolvimento e ampliação dos meios de transportes, sejam terrestres, marítimos e 
aéreos levaram a informação para lugares longínquos e diversos em maior volume e em 
menor tempo. Cursos profissionalizantes ganham espaço e são entregues pelo correio. 

Atualmente, com o uso das plataformas digitais, se delineiam e se con-

quistam novos espaços com velocidade e alcance próprios da socieda-

de da informação, com maior fluidez e volume. Contudo, não se pode 

esquecer que, apesar do destaque como alternativa democrática no 

acesso à educação, o uso das tecnologias digitais requer investimento 

na infraestrutura (pesquisas, programas e sistemas operacionais, lan-

çamento de satélites, instalação de cabos de fibra óptica e de energia) 

e também há custos para acesso ao uso de energia, internet, aquisi-

ção ou uso de dispositivo eletrônico receptor e processador dos dados 

(computador, celular notebook, etc.) (DEMO, 2000).

 A EaD se torna uma modalidade importante no processo educacional, mas não 
deve perder o foco dos três pilares: a educação, o ser humano e a sociedade. Estes 
estão interligados e refletem o progresso e a evolução humana.

 Preti (2002, p. 29 apud PEREIRA; MORAES; TERUYA, 2017, p. 16) destaca: “Não 
centrar o foco na ‘distância’ e, sim, nos processos formativos, na educação, fazendo re-
curso às abordagens contextualizadas, situadas, críticas e libertadoras da educação”.

 Para o Ministério da Educação e Cultura (2020), a definição geral da Educação a 
Distância é:

A modalidade educacional na qual alunos e professores estão separa-

dos, física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização 

de meios e tecnologias de informação e comunicação. Essa modalida-

de é regulada por uma legislação específica e pode ser implantada na 

educação básica (educação de jovens e adultos, educação profissional 

técnica de nível médio) e na educação superior.
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 Sobre as qualidades na modalidade da EaD, pode-se elencar a quebra das barrei-
ras físicas e do tempo, como destaque à flexibilidade dos horários de trabalho e estudo, a 
diminuição dos gastos com transporte, alimentação, materiais de estudo e a segurança.

 De acordo com a modalidade de curso escolhido e a plataforma, o aluno tem a 
oportunidade de escolha de parte das matérias que deseja cursar (conteúdos eletivos), 
tem opção de escolher a forma de avaliação e a forma de consultar seu feedback, parti-
cipando e interagindo, percebendo seu desenvolvimento e evolução na aprendizagem, 
na busca de autonomia, responsabilidade e proatividade.

Trata-se de um novo paradigma, tendo em vista que trata de sociedade 

do conhecimento, em que a tecnologia passa a fazer parte do mundo 

social e do trabalho. Educar para uma sociedade do conhecimento re-

quer sujeitos autônomos, críticos, criativos, eternamente aprendentes 

e exige novas metodologias, novas práticas fundamentadas em novos 

paradigmas da ciência e novos ambientes interativos de aprendizagem 

(BARION, 2012 apud RIBEIRO, 2019).

3. COMPETÊNCIAS DOCENTES 

 As competências docentes para a formação de professores mediadores na EaD, 
levam educadores ao enfrentamento de inúmeras barreiras e desafios.

 Dias (2020), destaca a importância da aprendizagem e desenvolvimento de no-
vas competências e habilidades para o professor mediador do EaD que fará uso das 
novas tecnologias e ferramentas nas diversas plataformas. Esta atitude importante de-
pende de mudanças e quebra de paradigmas, treinamento e prática, um novo olhar.

 Na EaD é necessário o comprometimento de ambas as partes, educador e aluno, 
onde a comunicação se torna o ponto chave e uma das principais competências do Edu-
cador. É importante que sejam planejadas situações de aprendizagem e promova-se in-
teração, desenvolva-se autonomia e proporcione um ambiente de confiança e respeito. 
O aluno deverá perceber e evoluir, consciente de seu papel e de sua responsabilidade 
no processo de aprendizagem. “O modelo da EaD exige uma nova postura do professor 
e uma nova perspectiva do aluno, que avança para o seu papel como cidadão e para o 
mundo do trabalho” (PERRENOUD, 2000).

 O papel do professor mediador, contempla estabelecer o tempo certo para de-
senvolver seu trabalho, isso inclui como dividir seu tempo para mediações, em que 
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proporção e tempo deve mediar, pois o momento é de estabelecer conexões com seu 
aluno, ajustar caminhos e orientar sobre os acertos e erros para prosseguir e evoluir.
Nessa perspectiva, o papel do professor mediador é orientação, a comunicação deve 
ser adequada e eficaz, mostrando a maneira que os alunos participantes devem estu-
dar, administrar seu tempo, ele deve enviar alertas e chamar a atenção para prazos e 
rotas de aprendizagem a serem seguidas, dar feedbacks constantes e adequados em 
tempos pré-determinados, mediar fóruns de aprendizagem que possibilitem a evolução 
e autonomia dos alunos.

 Como em uma sala de aula convencional, o professor mediador deve desenvolver 
competências e habilidades para compreender e desenvolver uma boa relação com o 
aluno, provocar a reflexão e construir um ambiente prazeroso e propício à aprendizagem.

 “Conhecer o universo cultural de seus alunos, seus estilos de aprendizagem e 
formas de interação com o grupo propiciam uma aprendizagem significativa, desenvol-
vendo o pensamento crítico e a colaboração, reforçando o papel social e a responsabi-
lidade dos participantes envolvidos” (FREIRE, 2003).

 De acordo com a professora Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida:

Participar de um ambiente virtual digital se aproxima do estar junto virtu-

al, uma vez que atuar nesse ambiente significa expressar pensamentos, 

tomar decisões, dialogar, trocar informações e experiências e produzir 

conhecimento. As interações por meio dos recursos disponíveis no am-

biente propiciam as trocas individuais e a construção de grupos colabo-

rativos que interagem, discutem problemáticas e temas de interesses 

comuns, pesquisam e criam produtos ao mesmo tempo que se desen-

volvem” (Almeida, 2003).

 É importante perceber que entre as competências e habilidades docentes, rela-
cionadas a sua atuação como mediador e participante da construção do conhecimento 
da sua turma, é necessário que o professor tenha o olhar em cada aluno e saiba in-
termediar estratégias para que esse aluno seja levado à novos questionamentos, ao 
mesmo tempo que aponta novos caminhos. “O professor deverá organizar as situações 
de aprendizagem que pressupõe planejamento, atividades pertinentes ao estudo com 
criatividade, apoiando e fornecendo informações relevantes e desafiadoras, disponibili-
zando materiais que forneçam novas perspectivas na busca de informações e o uso de 
diferentes linguagens” (DALMAU, 2014).
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 Deverá possuir competências emocionais para perceber características de seus 
alunos mesmo à distância, usar linguagem adequada, transmitir confiança e interesse 
pelo seu aprendizado, abrindo canais para diálogo, troca de informações, dúvidas e 
questionamento, mediando conflitos em um ambiente de respeito e aprendizado.

 Mediar conflitos é uma questão importante dentro da classe de aula, ainda mais 
quando assíncrona, o professor deve ouvir todos os pontos de vista, as opiniões diver-
gentes, as inquietações dos alunos e encontrar o equilíbrio e sabedoria para intermediar 
estas situações, sempre com humildade, transmitindo confiança no que será contextu-
alizado e com respeito a todas opiniões exacerbadas.

 Dito anteriormente, “ouvir os alunos” é uma característica muito importante no 
ensino-aprendizagem. Tão importante como a comunicação que pode chegar ao re-
ceptor não da maneira desejada, pois de acordo com os conhecimentos, vontades e 
ansiedades do aluno, este pode decodificar a mensagem de forma incorreta.

 É grande a importância do conhecimento das competências necessárias para o 
ensino EaD, bem como características que proporcionam um direcionamento ao enten-
dimento professor e aluno.

4. ORGANIZAÇÃO DO TEMPO

 A organização do tempo está em grau de importância igual para professores-
-mediadores e alunos. Cuidar do tempo de planejamento da aula e suas estratégias, 
da correção e interação com seus alunos, a maneira dos feedbacks, a participação e 
mediação de fóruns, é primordial na construção do conhecimento, com atenção à pos-
sível sobrecarga no professor ou no estudante. É importante, além do planejamento do 
tempo, a equalização do número de turmas e alunos.

 Para assegurar e dar suporte ao seu aluno, cabe ao professor mediador na EaD, 
planejar e distribuir as atividades, criar um ambiente onde o aluno desenvolva respon-
sabilidade e autonomia, sendo parte fundamental da organização do seu horário para 
uma efetiva dedicação e comprometimento nos estudos.

 De uma maneira cuidadosa e habilidosa, o professor mediador deve orientar 
seus alunos na maneira de estudar, apresentando o planejamento do que irão aprender, 
a fim de que possam distribuir seu tempo, organizar calendários e não perder prazos 
de atividades e avaliações. É possível dar alertas, chamando a atenção para prazos e 
atividades.
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5. FERRAMENTAS DE MEDIAÇÃO

 Entre todas as ferramentas pesquisadas, há as que são chamadas de assíncronas 
e as ferramentas síncronas. Nas ferramentas assíncronas, que não acontecem simulta-
neamente, destacam-se o correio eletrônico, o e-mail, o fórum, os blogs e o FTP (File 
Transfer Protocol). “Já as ferramentas sincrônicas, marcam a exigência da participação 
em eventos com hora marcada e a comunicação online e instantânea” (DIAS, 2020).

 “Ferramentas assíncronas são aquelas que independem de tempo e lugar e po-
dem revolucionar o processo de interação entre professores e estudantes” (BARROS, 
2020). Ex: o e-mail, – atualmente a ferramenta mais utilizada na internet para troca de 
mensagens – fórum destinado a promover debates via internet, webblog ou blog, tam-
bém uma ferramenta de comunicação que pode ser utilizada com conteúdo pessoal 
para apresentação de produtos e trabalhos.

 Ferramentas síncronas são aquelas que exigem a participação dos professores 
e estudantes em eventos marcados com horários específicos para que possam aconte-
cer. Ocorrem em tempo real (online), proporcionam aos alunos da EAD, aos professo-
res, grupos e comunidades, interação de forma instantânea e a sensação de perseverar 
a continuidade do seu curso.

 O desenvolvimento da agilidade na comunicação acontece de forma harmoniosa 
no processo da aprendizagem, pela facilidade da relação entre professores-alunos, alu-
nos-professores e alunos-alunos, onde todos são envolvidos pela interação e a intera-
tividade.  Como exemplos, o chat (sala de bate-papo) permite a comunicação síncrona 
entre distintas pessoas que se encontram conectadas em determinado momento.

 De acordo com Barros (2020), há as seguintes ferramentas: 

• Chat - Estudos na literatura sobre o uso pedagógico do chat são iniciais, faz-
-se necessário realizar estudos experimentais relacionados com seu uso como 
ferramenta de comunicação e ferramenta pedagógica, gerando aprendizagem 
e mecanismos de superação das dificuldades e limitações oferecidas no uso do 
chat na aprendizagem.

• Videoconferência - é uma forma de comunicação interativa que permite que 
duas ou mais pessoas que estejam em locais diferentes possam se encontrar 
face a face com áudio e comunicação visual em tempo real. 
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• Audioconferência - sistema de transmissão de áudio, recebido por um ou mais 
usuários simultaneamente. Disponibilização de arquivos contendo áudio, textos, 
imagens ou vídeo. A interação entre os indivíduos ocorre através de um canal de 
áudio onde podem ouvir e interagir; curso, palestra, reunião, entre outros.
 
• Teleconferência - é todo tipo de conferência à distância em tempo real, envol-
vendo transmissão e recepção dos diversos tipos de mídia com sons e imagens 
direto de um local.

 Todos os tópicos supracitados têm a participação direta do tutor online para 
acompanhamento, avaliando e tirando dúvidas em tempo real dos alunos sobre os con-
teúdos trabalhados e propiciando a integração, o compartilhamento de informações en-
tre todos. Sendo assim, o tutor torna-se o protagonista desta ação educativa, por fazer 
o elo entre o aluno e o professor. Aquele que permite a construção coletiva, construindo 
novos saberes e novos olhares sobre o real.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O papel do professor mediador na EaD favorece o desenvolvimento da alfabeti-
zação digital, colabora no que se refere a transpor barreiras sociais e as barreiras como 
distância e custos com deslocamento com alimentação e hospedagem, materiais para 
estudo e outros ligados a segurança, tonando-se libertadora. Diversas vantagens elen-
cam a EaD tanto para o professor como para o aluno.

 O professor mediador passa a ser um facilitador do ensino aprendizagem com 
possibilidade de mediar situações de ensino, se coloca entre o aluno e a aprendizagem, 
incentiva os alunos a pesquisas, aos novos conhecimentos, a criação e desenvolvi-
mento de metodologias diferentes, maneiras diversificadas para melhor conhecimento 
e fixação de conteúdos que são apresentados, a aprenderem de maneira diferente, lhes 
proporcionando maior flexibilidade e, com isso, motivação.

 Desenvolvida as competências necessárias do professor para trabalhos com as 
novas tecnologias, organizando tempo com atenção ao acúmulo de tarefas e exercí-
cios para os alunos, planejando e organizando as aulas, o conteúdo será discorrido de 
maneira mais clara e objetiva, proporcionando mais flexibilidade a ambos, desde que 
observada sempre a questão da disciplina e responsabilidade.
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RESUMO
Essa síntese teve como objetivo analisar separadamente dois artigos apresentados ao 
decorrer da disciplina e após isso, estabelecer relações entre eles para serem analisa-
dos em sala de aula, acerca do ensino da Língua Portuguesa.

Palavras-chave: amarelar, professor, ensino, metodologia

ABSTRACT
This synthesis aimed to separately analyze two articles submitted during the course of 
the discipline and after that establishing relation between them so they can be analyzed 
in classroom, about the teaching of Portuguese language.

Keywords: chickened out, teacher, teaching, methodology 

1. INTRODUÇÃO

 Esse artigo tem como base dois outros artigos publicados e tem como principal 
objetivo relacioná-los de alguma maneira para que questões importantes sejam discu-
tidas novamente, levando em consideração o professor e seu trabalho em sala de aula 
que está em constante evolução.

 Desde o método que é preciso aprender e aderir durante a sua formação acadê-
mica e, ainda assim, aprimorá-lo quando docente formado, até cursos disponibilizados 
online, atualmente, que os ajudam a aperfeiçoar suas metodologias em sala e facilitam 
o seu relacionamento para com as várias objeções durante seu percurso. 

 Dentro destas objeções, o artigo em questão se aprofundará diretamente em 
dois problemas que ocorrem entre os docentes. Assim, sugerindo um debate sobre e 
expondo algumas soluções para que esses erros não sejam um imprevisto no futuro.

2. O “AMARELAMENTO”

 Segundo Cláudia Rosa Riolfi (2012, pg 345)  quando alguém empalidece, e per-
de seu viço frente a uma surpresa, diz-se, não sem certa ironia, que ele “amarelou”. 

                                                                                               

CAMPOS, Aysla Luana da Cunha
OLIVEIRA, Kelly Gomes

O PROFESSOR QUE AMARELOU
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Uma pessoa que “amarelou” é aquela, portanto, que por se acovardar, não consegue 
dar respostas às suas contingencias. Seguindo seu pensamento, nos é mostrado que 
o professor que “amarelou” é aquele indivíduo que já não sente mais prazer ao entrar 
na sala de aula. Acovardou-se diante de mudanças que são necessárias no decorrer do 
tempo e preferiu, assim, permanecer em um eterno estado de aceitação e depressão, 
no qual já não se acha mais útil para aqueles que costumava ensinar e segue apenas 
sonhando com algo que jamais conseguirá alcançar, não por falta de habilidades ou 
competência, mas por “amarelar”, ou seja, optando por não responder às contingências.

 O que, geralmente, costuma ocorrer com novos educadores é que a percepção 
de mundo apresentada dentro de suas instituições acaba por vezes sendo menos rea-
lista do que deveria. A realidade dentro de uma sala de aula só será conhecida quando 
o docente conseguir exercer sua profissão e atuar junto de seus alunos, já que só é 
possível aprender a dar aula dentro de uma classe. O motivo para isso ocorrer é que so-
mente dentro de uma sala de aula o professor terá que exercer o seu papel, ensinando 
e aprendendo com os estudantes.

 Educadores com mais experiência e tempo de aula costumam ter quase os mes-
mos sintomas de “amarelamento” quanto à sua profissão, assim como os mais novos. 
Estes, já com mais experiência, acostumaram-se com determinado método de apren-
dizagem, se prendendo a eles como se houvesse uma única opção quando se trata de 
educação e ensino e “amarelam” quando é apresentada uma nova metodologia.
 
 Quando uma realidade diferente da que estamos acostumados nos é apresen-
tada, ficamos surpresos e temos que nos habituar às mudanças e diferenças que estão 
por vir. Cada geração teve um método diferente de aprendizado e costumes, fazendo 
com que cada uma delas aprendesse de uma maneira diferente da outra. Mas isso não 
significa que esse processo de mudança seja fácil para os demais, principalmente, para 
quem já atua na área há muito mais tempo.
 
 Sendo assim, “amarelar” está diretamente ligado aquilo que nos é apresentado 
como novo, tudo o que não é conhecido e o modo como os docentes estão reagindo à 
sociedade atual e sua geração diversificada de alunos. 

2.1 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA NA CIDADE 
DE SÃO PAULO

 Em seu estudo sobre a formação de professores de Língua Portuguesa na ci-
dade de São Paulo, Cláudia Rosa Riolfi (2012, pg 348) busca não por uma homoge-
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neidade, mas por um único denominador comum, algo que pudesse estabelecer o que 
chamamos de “ o amarelamento” do professor e vai a fundo no que é ensinado nas 
instituições onde serão formados os docentes. 

 Acerca disso, Riolfi, em sua pesquisa mostra que realmente não há nada para 
ser comparado entre um curso de Letras de uma determinada instituição para outra, já 
que existem cursos de três anos, mas também existem cursos de seis anos. Há aqueles 
que tem aulas diárias, mas também existem cursos que disponibilizam um dia da sema-
na para que os estudantes vão ao cinema, cursos nos quais os materiais são clássicos 
ótimos e cursos que apresentam cópias de apostilas. 

 Para obter melhores resultados de como docentes estão sendo formados pelas 
instituições, a autora, Riolfi, aprofundou-se em uma determinada disciplina chamada 
“Metodologia do ensino de Língua Portuguesa” (MELP). Entretanto, segundo a própria 
autora, até mesmo o nome da disciplina é inconsistente em diversas instituições de 
ensino, ora aparecendo como “Metodologia” ora como “Estágio supervisionado”. Então 
como observar de perto a grade dos estudantes?

 Outro ponto relevante para o estudo é levantado quando é citado por Riolfi 
(2012, pg 351)

Quando se trata da formação de professores de línguas, a seguinte 

divisão é tradicionalmente mantida: por um lado, estão as disciplinas 

dedicadas ao chamado “núcleo duro” da área, na qual se ensinam seus 

conteúdos básicos (linguística, literatura, gramática e assim por diante) 

e do outro, as disciplinas ditas “pedagógicas” (didática, psicologia da 

educação etc.).

 Levando em conta essa “separação” de disciplinas, é entendido que o educan-
do, literalmente, aprenderá como dar aulas diferenciadas, o que não ocorre de verdade 
nessas tais promessas educacionais lecionadas por educadores, analisando o desem-
penho de seus alunos em situações reais e já fora do estágio supervisionado, como 
mostra Riolfi (2012, pg 352).

2.2 COMO FORMAR PROFESSORES?

 Após uma pesquisa extensa sobre como são disponibilizadas e distribuídas as 
aulas para estudantes de Letras em diferentes instituições, o questionamento final ainda 
é: “Como dar uma aula sobre dar aulas? ”. E ainda mais instigante, porque o “amarela-
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mento” ocorre e habita tanto em antigos professores como novos, se foi dito pelas mes-
mas instituições que há uma preparação para o que os educadores presenciem uma 
sala de aula? 

 Já que a definição de “amarelamento” dos professores é conhecida agora, o que 
resta é procurar uma solução para a falta de prazer em dar aula. Mas de que maneira 
isso seria possível, já que anteriormente foram citadas, através de inúmeras pesquisas 
e fatores, a impossibilidade de o novo docente se preparar devidamente ao seu novo 
cotidiano?

 Um método citado por Riolfi em seu artigo nos remete à Bion e a Jacques Lacan, 
cujos mesmos podem ser um caminho, uma escolha para que possamos encorajar 
novamente os profissionais e talvez conseguir “vaciná-los” contra o “amarelamento”. 
Veja: a autora nos conta que Jacques Lacan (1901, 1981), psicanalista francês, estu-
dou de perto o método de “reeducação” de Bion para quatrocentos soldados que foram 
impossibilitados de serem utilizados durante a Segunda Guerra Mundial por indisciplina 
e testemunhou um grande sucesso. Jacques Lacan diz: (Riolfi, 2012, pg 354, 355) 

O que eles encontraram? Encontraram em Bion alguém que não se 

acovardou nem frente a diferença geracional nem frente a distância 

existente entre as pessoas com quem tinha que trabalhar. Encontraram, 

portanto, alguém que para além das práticas standard e modismos de 

seu tempo, improvisou uma conduta especificamente planejada para 

funcionar com aqueles com quem tinha que trabalhar. 

 O ponto principal para ser entendido é que mesmo atualmente, o docente poderá 
seguir, não de um jeito literal, mas o mesmo caminho traçado por Bion. É possível se 
adaptar às novas práticas de ensino e diversidade de alunos, caminhar ao lado deles 
em evolução. Entretanto, também é necessário que este docente, por sua vez, esteja 
ciente de toda a realidade da profissão que decidiu seguir, ainda que esteja cursando 
Letras ou até Pedagogia. Um dos saberes mais valiosos será o conhecimento de cam-
po, como se adaptar e lidar com situações verdadeiras.

2.3 O MÉTODO REVOLUCIONÁRIO DE FREIRE

 É de conhecimento, pela maior parte dos educadores, o grande histórico de Pau-
lo Freire e seu método Freireano que foi de enorme ajuda para os docentes de sua 
época e que até hoje é dado como exemplo a ser seguido para que a educação possa 
vir a ser aquilo com que Freire sonhou e ajudou a moldar. 
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 O artigo que será usado como base para a pauta de Paulo Freire foi publicado, 
em 2012, na Revista Acolhendo a alfabetização nos países de língua Portuguesa 
por Elaine de Paula Rocha e Ignácio César de Bulhões, o qual se desenvolve percor-
rendo pelo método Freireano de alfabetização.

 Entretanto, mesmo que o artigo em questão tenha sido citado, vale lembrar que 
o foco deste é, na verdade, tentar achar pelo menos um meio plausível que se volte 
contra o que já foi aqui explicado, o “amarelamento” do professor nos dias atuais. Então, 
como o método Freireano poderia, em contrapartida, ajudar a combater essa epidemia? 
Talvez com todo o conhecimento que temos sobre o método e sua eficácia, o mais 
adequado seria aplicá-lo para os docentes, fazendo com que eles deixem de lado seus 
medos e angústias sobre o ensino.

 Vale colocar em pauta o grande feito de Paulo Freire que ocorreu em 1963, no 
qual ele alfabetizou 300 adultos em 45 dias, usando um processo que ele mesmo criou. 
Os autores (ROCHA, E de P.; BULHÕES, I. C., 2012, pg 53) nos apresentam:

O método Paulo Freire de alfabetização funcionava da seguinte ma-

neira: uma palavra, que devia estar ligada ao contexto do aluno (ou 

seja, ser conhecida pelo mesmo por representar algo de sua realida-

de), era apresentada (tomemos a palavra ”MESA” como exemplo). Em 

seguida, separavam-se as sílabas da palavra (ME-SA) e apresentava-

-se aos alunos a “família fonêmica” de cada sílaba da palavra estuda-

da (ME: ma-me-mi-mo- mu/ SA: sa-se-si-so-su). Por último, apresen-

tavam-se as vogais ao educando (A-E-I-O-U). Assim, quando o aluno 

fosse capaz de formar palavras combinando sílabas das mais diversas 

“famílias fonêmicas”, ele estaria alfabetizado. O processo posterior ao 

da alfabetização, aquele que a tornaria eficaz, é o desenvolvimento 

das habilidades de leitura e escrita.

 Levando em consideração o método revolucionário de Paulo Freire para alfa-
betização, podemos, além de colocá-lo em prática nas salas de aula, tomar como uma 
inspiração no sentido literal da palavra, levando-o além do papel, apresentando-o para 
aqueles que ainda não o conhecem. Desde sua formação, aquele que estuda não só 
para ser professor, colocando-o como protagonista aqui, necessita cada vez mais, ao 
decorrer dos anos, de algo que o motive a continuar na profissão escolhida, apesar de 
toda a negatividade que, atualmente, é imposta para os que escolheram estar nessa 
profissão. 
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 Já que o motivo do “amarelamento” do professor quando ele entra na sua sala 
ocorre, por diversas vezes, por culpa de toda uma realidade diferente, uma recepção 
não muito calorosa daqueles que já estão na profissão há muito tempo, existe a neces-
sidade de criar contrapontos para isso. 

 Iniciando-se a formação em que o mesmo precisa conhecer detalhadamente, 
não só com estágios supervisionados, mas com experiências reais do cotidiano de uma 
sala de aula real e que ele perceba que apesar das muitas objeções, a profissão requer 
muita coragem para seguir em frente e métodos revolucionários como o de Paulo Freire, 
na alfabetização.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 É extremamente difícil fazer com que instituições de ensino, atualmente, estejam 
dispostas a mudar completamente o modo como entregam as grades curriculares aos 
alunos de Letras. Mas isso não significa que seja impossível, já que nos dias de hoje 
é de conhecimento geral o método Freireano, entre outros métodos que não foram 
abordados neste artigo. Isso significa que há profissionais dispostos a “vacinarem” seus 
alunos contra o “amarelamento”, antes mesmo que eles estejam exercendo seus papéis 
em uma determinada escola. É possível apresentar, para qualquer um, novos meios de 
se encaixar em um novo mundo e um determinado local, onde você terá dificuldades 
pelo caminho percorrido.

 A decisão de ser professor não deveria se tornar uma dúvida no meio do percur-
so, mas uma certeza de que você está ali para fazer a diferença na vida de seus alunos, 
apesar de tudo, conhecendo a realidade de diversos deles e fazendo com que cada um 
ache seu próprio caminho também. 
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RESUMO
O presente artigo teve a finalidade de identificar como se deu o processo de criação 
do Museu de Jundiaí, como esse contribuiu para a popularização do conhecimento na 
cidade e sua relevância para manutenção da memória e cultura municipal, tendo como 
basilares da pesquisa as ideias expostas, registradas e propagadas desde a idealiza-
ção do projeto até sua efetivação com a construção do museu, utilizando de referências 
primárias, em especial a Revista do Museu de Jundiaí, organizada pelo Padre Antonio 
Toloi Stafuzza como bibliografia principal para exposição do tema.

Palavras-chave: Museu de Jundiaí. Popularização do conhecimento. Memória e Cul-
tura.

ABSTRACT
The purpose of this article was to identify how the creation process of Jundiaí Museum 
took place, how it contributed to the popularization of knowledge in the city and its rele-
vance to the maintenance of municipal memory and culture, having the ideas presented 
as foundations of the research, registered and propagated since the idealization of the 
project until its implementation with the construction of the museum, using primary refe-
rences, especially the Revista do Museu de Jundiaí, organized by Father Antonio Toloi 
Stafuzza as the main bibliography for the exhibition of the theme.

Keywords: Jundiaí Museum. Popularization of knowledge. Memory and Culture.

1. INTRODUÇÃO

 O museu tem, a priori, o objetivo de guarda e reprodução da memória ao qual 
está ligado. A partir disso, observa-se a pluralidade de opções presentes para a cons-
trução do mesmo. Partindo desse pressuposto, há a possibilidade de temas específicos, 
separados por áreas e determinados de acordo com o objetivo particular de cada insti-
tuição ou, em outro cenário, a agregação de diversos assuntos em um mesmo museu, 
desde que haja semelhança entre os mesmos.

 Com base na cidade de Jundiaí, explicitamente, nota-se a presença de dois 
exemplos para instauração de um museu. No que se refere a um conhecimento limita-

                                                                                               

SIQUEIRA, Victor Breno Silva¹
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1 Graduado em História pelo Centro Universitário Campo Limpo Paulista (UNIFACCAMP).
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do, a opção apresentada é do Museu da Companhia Paulista², que trata particularmente 
da história ferroviária na região, bem como da empresa ferroviária que há décadas exis-
tiu. Diferentemente do supracitado, o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí tem como 
objetivo trabalhar no âmbito social, voltado para a história da cidade com exposições de 
curta e longa duração com diferenciações temáticas.

 Entretanto, no início do seu projeto fundador, as ideias e a perspectiva que se 
tinham para a construção de um museu histórico na cidade eram outras e divergem do 
que apresenta o museu no cenário atual.

 A partir da análise de fontes primárias, bibliográficas e documentais, delineare-
mos a finalidade do Museu de Jundiaí em suas raízes, de acordo com o seu próprio 
mentor, Padre Antonio Toloi Stafuzza, bem como identificaremos qual imagem da his-
tória da cidade seria retratada utilizando esse meio que prioriza a popularização do 
conhecimento, além de expressarmos a vanguarda cultural de Jundiaí ao criar o museu.

2. PANORAMA HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DO MUSEU

 No ano de 1955, a cidade de Jundiaí ainda acolhia os distritos de Várzea Paulis-
ta, Campo Limpo Paulista e Itupeva como bairros presentes em seu território. Localiza-
da em um ponto estratégico para economia estadual, sendo rota quase obrigatória para 
o transporte de produtos, utilizando as linhas ferroviárias dentre as quais se destacava 
a Santos-Jundiaí, a cidade se notabilizava por dar acesso fácil ao interior do país e ter 
uma malha ferroviária de alto padrão, administrada pela Companhia Paulista.

 Apesar da importância econômica por trás da cidade, recheada de operários e 
imigrantes, não havia uma valorização cultural da mesma. A famosa história de Petroni-
lha Antunes como fundadora da cidade era bem aceita e não se colocavam em discus-
são os reais acontecimentos fora o conto popularizado.

 Dentro desse contexto, em 10 de junho de 1955, foi criado, por meio da Lei Muni-
cipal número 406, o projeto do Museu Histórico de Jundiaí. Entretanto, o que deveria ter 
sido implementado assim que aprovado foi engavetado e somente anos depois saiu do 
papel para ser posto em prática. A partir desse momento de estruturação real do museu 
é que entram em cena as figuras mais importantes e emblemáticas para o desenvolvi-
mento cultural e popularização do conhecimento histórico da cidade.

2 Inaugurado em 9 de março de 1979 com o nome de Museu Ferroviário Barão de Mauá. Posteriormente, 
com novas bases museológicas, foi reaberto em 14 de maio de 1995, denominando-se Museu da Compa-
nhia Paulista.
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 Em 1959, chegou à cidade um jovem sacerdote por nome Antonio Toloi Stafuz-
za, que segundo seu sobrinho, Padre Oswaldo Boracini, “uma pessoa extremamente 
sensível, muito culta, extremamente culta, conhecedor de tantas coisas, descobridor de 
dois insetos novos que estão catalogados em registro internacional, entomólogo, pes-
quisador, fundador de museus”.³ 

 Ao saber da existência de um projeto museológico, fez-se encontrar com o então 
prefeito da cidade no ano de 1961, Omair Zomignani, oferecendo seus serviços à dis-
posição do executivo para desengavetar o museu e pô-lo em prática e em exposição. 
Entretanto, sob negativa do prefeito, engavetou-se novamente a ideia.

 Anos se passaram, a gestão de Zomignani se encerrou antes do prazo, pois pôs-
-se a candidatar-se no legislativo estadual, deixando a prefeitura sob gerência de dois 
interinos⁴ até que novas eleições fossem estabelecidas na cidade.

 Entre os candidatos, o ex-diretor Municipal da Fazenda, professor Pedro Fáva-
ro, que durante seu cargo junto a Zomignani criou medidas contra corrupção interna 
e foi “responsável pelo saneamento das contas públicas” (RUIZ, et al, 1999, p. 90). 
Com uma proposta de cunho popular social, venceu as eleições em 1964 e se tornou 
prefeito da cidade.

 Vindo de origem humilde, sem muitos lucros na vida de contador ou docente e 
com grande senso de honestidade e justiça, o Professor, como era conhecido, daria 
início a um dos mandatos mais honrosos entre os executivos de Jundiaí, pois sabia 
ele que:

Primeiro por ser descendente de italianos. “Não posso decepcionar a 

colônia.” Depois, por ser filho de operário. “A cidade nunca foi admi-

nistrada por alguém de origem tão simples, sem posses, sem ligações. 

Se eu for um fracasso, nunca mais um trabalhador será eleito.” (RUIZ, 

et al, 1999, p. 98)

 Eleito com o apoio de Jango, em seu mandato como prefeito em plena ditadura 
militar (1964 – 1985), foi pressionado por parlamentares anti-Goulart, tendo sido instau-
rada a Comissão Especial de Inquérito (CEI) na cidade com o intuito de apurar irregu-

3 BORACINI, Oswaldo. Entrevista concedida à Wagner Pereira dos Santos. Paróquia São Sebastião, 
Caetetuba, Atibaia. 10 de agosto de 2009.

4 Mário de Miranda Chaves (1963) e Pedro Ribeiro (1963).
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laridades na administração municipal, mas sem sucesso, pois nada constava que fosse 
divergente na gestão de Fávaro.

 Entre os feitos de sua primeira gestão (1964 – 1969)⁵ estão a construção do Fó-
rum (Palácio da Justiça de Jundiaí), elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado, criação de viadutos (Sperandio Pellicciari e Joaquim Candelário de Freitas) 
oportunos para melhor locomoção na cidade, construção de 26 prédios escolares e da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí, além do seu principal objetivo, a construção da Esta-
ção de Tratamento de Água e Esgoto, cujo projeto foi “porta-bandeira” de sua campanha 
eleitoral no município e que foi a “mais significativa obra de sua administração” (RUIZ, 
et al, 1999, p. 105).

 Dentre tantos projetos e construções desenvolvidas, organizadas e gerenciadas 
por ele, havia uma que estava engavetada desde a gestão do prefeito Luiz Latorre 
(1952 - 1955), proposta por ele mesmo em seus tempos de vereador, trabalhando no 
legislativo local. 

 Lembrando-se da negativa de Zomignani a Stafuzza em relação ao museu, dialo-
gou com o padre sobre a incumbência de dar início ao projeto, datado em 15 de maio de 
1964. Prontamente, o sacerdote aceitou o desafio de coordenar a iniciativa e partiu de 
imediato ao campo, “reunindo dados, calculando possibilidades, pesquisando material, 
fichando nomes de especialistas e amadores, realizando a primeira reunião em 3 de 
dezembro.” (STAFUZZA, et al, 1967, p. 8).

3. OS PROPÓSITOS DO MUSEU

 Em suma, o museu tem como finalidade a manutenção da memória, exposição 
da história e reflexão da sociedade. Seja qual for o modelo museológico instaurado, os 
objetivos são basicamente os mesmos, independente do cunho que se quer destacar, 
afinal de contas, podemos fazer uma análise sistemática em qualquer âmbito ao visitar-
mos um museu e contemplarmos uma exposição.

Criado em 1946, o Conselho Internacional de Museus⁶ define museu como:

5 Posteriormente assumiu a prefeitura em um segundo mandato no executivo municipal entre os anos de 
1977 a 1983.

6 International Council of Museums (ICOM) é uma organização não governamental internacional, que se 
dedica a elaborar políticas comuns para os museus. Mantém relações formais com a UNESCO (Organi-
zação das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura) e é membro do Conselho Econômico e 
Social da ONU (Organização das Nações Unidas).
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“Uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da socieda-

de e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conser-

va, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de 

seu entrono, para educação e deleite da sociedade.”⁷

 Com parecer social e objetivando delinear a história de Jundiaí com um olhar 
mais crítico, atentando-se para documentos, buscando o conhecimento científico das 
espécies presentes em sua fauna e flora, vislumbrando o desenvolvimento artístico e a 
arrecadação de materiais que pudessem compor a narrativa histórica da cidade, bem 
como enaltecer a imagem do município pela região, assim se fez a criação do museu.

 O local escolhido como ponto estratégico causou grandes divergências entre a 
população, como descrito por Stafuzza, que sem “papas na língua” declarou: 

Indiscutivelmente, o local é o melhor possível. Na festa da Uva (Parque 

Carbonari), com muito espaço para estar, muitas árvores e muita sombra. 

Àqueles que acham que o museu deveria ser no centro da cidade, convi-

damo-los a visitar, por exemplo, os da Capital. Feita a tournée, compreen-

dida a finalidade, a necessidade de espaço, etc. voltem para Jundiaí re-

petir que na Festa da Uva é longe demais. (STAFUZZA, et al, 1967, p. 9)

 Contemplando o excerto de autoria do clérico, o museu foi levantado no Parque 
Comendador Antônio Carbonari, sendo inaugurado em 1965, contando com as pre-
senças de autoridades civis, militares e de Dom Agnello Rossi, então arcebispo de São 
Paulo e de extrema importância para o cenário político daquele período, uma vez que a 
fé católica estava presente na estrutura da cidade e também do país, tendo em vista o 
próprio responsável pelo museu, Padre Stafuzza.

 Haja vista a priorização de um conhecimento documental a respeito dos aconte-
cimentos que enraizaram a história da cidade, houvera impossibilidades para aquisição 
dos mesmos no primeiro momento, o que levou a necessidade de enfatizar “à princípio, 
a pesquisa científica e a montagem técnica do material recolhido em Jundiaí” (STAFU-
ZZA, et al, 1967, p. 8).

 Com objetivos claros e lúcidos em relação ao que deveria ser difundido pelo 
museu, estabeleceram, dentro de um plano organizacional de exposição, a divisão 

7 Icom-portugal.org
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de diferentes áreas de conhecimento, dentre elas, zoologia geral, enfocando a en-
tomologia⁸ majoritariamente jundiaiense; mineralogia; botânica geral; pinacoteca; 
história geral com perspectivas para a antropologia geral, a etnologia e o folclore, 
principalmente de Jundiaí.

 Embasando-se nessa ramificação de áreas pelas quais o museu se acarreta-
ria de expor e ensinar – visto o papel sócio-educacional museológico – havia no pro-
jeto inicial do coordenador e orientador da instituição, Padre Stafuzza, a pretensão 
de expansão estrutural e do acervo presentes, incluindo o desdobramento do museu 
em departamentos que teriam suas próprias acomodações em prédios próprios, a 
fim de elucidarem e agruparem materiais com o mesmo cunho científico e mesma 
finalidade especifica.

 Entusiasmado com os passos e projetos que difundia dentro do museu, Stafu-
zza, deixava claro o caráter popular que seria difundido por meio deste, explicitando a 
necessidade do envolvimento da população dentro das propostas propagadas, uma 
vez que “o Padre não só pretende, mas positivamente não quer fazer Museu sozinho.” 
(STAFUZZA, et al, 1967, p. 9).

 Para isso, além da participação popular, se fazia também obrigatória a boa von-
tade dos gestores legislativos e executivo da cidade, bem como de entusiastas e conhe-
cedores locais que pudessem colaborar fossem com materiais físicos ou mentais, desta 
forma, convocou:

Contamos muito mais com o entusiástico estímulo e confiança (que nos 

honra) das Autoridades municipais e seus esforçados auxiliares da Pre-

feitura, professores e intelectuais. (...) Todo cidadão que possui conhe-

cimentos, informações, objetos, material de Museu, deve entrar imedia-

tamente em contato com o Orientador. (STAFUZZA, et al, 1967, p. 9).

 Apesar de todo aparato com o qual o museu foi recebido e instalado na cidade, 
mesmo com as saudações e visitas feitas por excelentíssimas autoridades nacionais e 
internacionais do qual falaremos posteriormente e, ainda contando com os esforços de 
Stafuzza e do prefeito Fávaro, o Parque Carbonari já não acomodava o museu. Intrigas 
e divergências se multiplicavam e o que foi recebido com festa há três anos, agora, vol-
tava “às traças” e sem rumo definido.

8 Ramo da zoologia que estuda os insetos; insetologia.
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 O museu, antes condecorado e gloriado pela comunidade local e estrangeira, era 
tratado com desdém por parte da dita população culta que se fazia ignorante. Ouvia-se pe-
los cantos, durante a Festa da Uva de 1968: “Mande tirar quanto antes esta porcaria, senão 
mandamos jogar sobre caminhões e largamos por aí!” (STAFUZZA, et al, 1974, p. 9).

 Apesar do desfecho parecer triste, concomitante ao mesmo evento fez-se ouvir 
uma das frases mais ditas dentro do recinto: “Cadê o Museu?!” Ah, sim, o museu estava 
ali para quem quisesse vê-lo, peças e amostras presentes no acervo fizeram parte da 
decoração da festa e a encerraram com chave de ouro: “Um cabriolé original dá o adeus 
aos que saem desse pavilhão, onde também serão expostas Orquídeas de Jundiaí”.⁹  
(STAFUZZA, et al, 1974, p. 9).

 As dificuldades permaneceram e o acervo do museu foi encaixotado. Mas a eu-
foria e o resplandecer das luzes sob a aurora da esperança voltaram à tona quando o 
prefeito Fávaro, em seu último ano na primeira gestão municipal, anunciou que o museu 
de Jundiaí teria prédio próprio.

 Prontamente, Stafuzza se reunira com engenheiros e especialistas em museus 
para esboçarem a nova construção. Superando as expectativas, o projeto foi apresen-
tado ao prefeito que abriu, por meio do edital de 18 de julho de 1968, Concorrência Pú-
blica N.º 25/58 para execução das obras de construção do prédio destinado ao Museu 
Histórico e Cultural de Jundiaí.

 O projeto era pretensioso e seriam necessárias audácia e coragem para enfrenta-
-lo, afinal não seria fácil atingir os objetivos, tendo como base os pedidos do professor que 
assombravam até mesmo o Padre: “Ao que nos consta, será o melhor de todos os prédios 
de Museu do interior do Brasil. Honrará Jundiaí.” (STAFUZZA, et al, 1974, p. 10).

 Contudo, o excelentíssimo prefeito, Pedro Fávaro, terminou o seu mandato e não con-
seguiu concretizar o projeto que iniciara. O prefeito posterior a ele travou um impasse longín-
quo com o coordenador do museu que culminou mais uma vez no engavetamento do Museu.

4. DIFICULDADES E RENASCIMENTO DO MUSEU

 Durante a troca de mandatos na prefeitura municipal e diante do empasse eleitoreiro 
sobre qual seria o sucessor de Pedro Fávaro, Padre Stafuzza tratou de adiantar-se perante as 
incógnitas presentes, fazendo contatos junto aos candidatos para o cargo executivo da cidade.

9 Folha de São Paulo, 12 de janeiro de 1968
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 Reivindicou, por meio de carta ofício, a manutenção dos projetos iniciados na 
gestão anterior em relação ao museu, sendo evidente a necessidade de desencaixota-
mento do mesmo e posterior instalação física para as exposições.

 Tendo em vista os feitos de Fávaro, algumas das sete reivindicações de Stafuzza 
estavam basicamente ligadas ao desenvolvimento cultural da cidade de Jundiaí e, junto 
a isso, a preservação e valorização do museu como parte importante para pôr em práti-
ca esse ideário. Ademais, se fazia necessário dar continuidade ao processo de escolha 
do prédio próprio como se fez presente no ofício enviado por Stafuzza: “a construir de 
imediato o prédio do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, uma das glórias locais, con-
forme à magnífica planta e maquete, com concorrência já vencida para a construção”. 
(STAFUZZA, et al, 1974, p. 10).

 Mas, afinal de contas, quem foi responsável por assumir essas responsabilida-
des? O candidato eleito a prefeito, em 1969, excelentíssimo Walmor Barbosa Martins¹⁰, 
que havia acordado com Stafuzza que os pontos apresentados por ele eram aceitos 
integralmente, se responsabilizando por saudar os débitos assim firmados com o coor-
denador do museu.

 Todavia, ao assumir o cargo no executivo, não o fez conforme combinado an-
teriormente e, assim como o seu próprio vice, Dr. Tarcísio Germano Lemos, dissera: 
“engavetou o museu”.¹¹ 

 Mas, dentro desse contexto de postergação e de fuga da responsabilidade, a 
pressão aumentara sobre o prefeito que via a necessidade em reabrir o museu. Entre-
tanto, diante da demora em responder à concorrência, surge uma dúvida: onde colocar 
o museu?

 A situação que persistia em não melhorar, diante das interrogações que ficavam 
a respeito da estruturação do museu, foi se agravando e, aliado ao fato descrito, outro 
problema iniciara. Esse tinha nome, sobrenome familiar, histórico na cidade e até en-
dereço fixo residente. Serviu como leito para o império brasileiro e hospedagem para 
os principais de Jundiaí em seus momentos de lazer e negócios. Mas, apesar de toda 
pompa e circunstância, podia estar com seus dias contados.

10 Prefeito de Jundiaí entre os anos de 1969 à 1973 e 1989 à 1992.

11 Vice-Prefeito, dr. Tarcísio Germano Lemos: “Museu engavetado” (Jornal de Jundiaí, 27 de novembro de 
1971).
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 O Solar do Barão¹² estava protagonizando um grande empasse entre intelectu-
ais e a gestão pública municipal sobre sua manutenção ou demolição. De acordo com 
Stafuzza, o então prefeito, Walmor Barbosa, queria fazer uma rua que ligasse a praça 
Pedro de Toledo à rua Rangel Pestana com o objetivo de descongestionar o trânsito e 
para isso era necessária a demolição do solar. 

 Segundo o próprio Stafuzza, aliado às ideias do executivo, Tobias Muzaiel e sua 
equipe do Jornal de Jundiaí e da Rádio Difusora, patrocinaram o intuito e utilizaram dos 
meios de comunicação em seu poder para fazê-lo. Utilizando da ambiguidade presente 
no termo “tombar” – uma vez que tombar pode significar: inventariar, registrar em livro 
tombo; ou derrubar, deitar abaixo – publicaram artigo no Jornal, indagando: “Tomba ou 
não tomba o prédio velho?”.

 Desta forma, se formou longa discussão em torno do edifício histórico. A con-
clusão para o fato retratado podemos observar ao andarmos pelo centro de Jundiaí, a 
grande casa se mantém em pé há quase dois séculos e deve isso a postura e atitude 
rápida de dona Lúcia Falkenberg que encaminhou pedido de tombamento e assim se 
fez, em 1970.

 Até o final do mandato de Walmor Barbosa as resoluções não apareceram para 
o museu, fato esse noticiado e criticado por Stafuzza ao escrever:

Estrangularam assim, durante quatro anos, o mais versátil, profícuo e 

independente setor da CULTURA DE JUNDIAÌ.

(...) Não bastasse isso, o projeto de construção do prédio do MUSEU 

DE JUNIDAÍ, posto em concorrência pública N.º 25/58 em edital de 18 

de julho de 1968 pelo prefeito Pedro Fávaro, também foi para as urtigas. 

E é outra história sem fim! (STAFUZZA, et al, 1974, p. 15).

 Somente sob o mandato do prefeito Íbis Cruz (1973 – 1977), mais precisamente 
no ano de 1973, que o museu retomou o seu lugar físico e passou a ter novas expo-
sições. Mas, ao que tudo parece indicar, encontrou acomodação fixa somente com o 
retorno do primeiro prefeito que se atentou para essa necessidade da cidade, o “Profes-
sor”, prefeito Pedro Fávaro, que em seu segundo mandato, no ano de 1982, instalou o 
museu em um antigo marco histórico da cidade que, assim como o museu, passou por 
momentos tenebrosos e de grande incógnita, mas ao olharmos para a paisagem atual 

12 Residência do Barão de Jundiaí, Antônio de Queiroz Telles (2 de fevereiro de 1789 – 11 de outubro de 
1870).
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da cidade não conseguimos desvincular a imagem de um com o outro. Portanto, em 25 
de março de 1982, após reforma no Solar do Barão, o museu foi reaberto ao público em 
novo estabelecimento e, assim, permanece até os dias atuais.

 Vale ressaltar a contrariedade do posicionamento do Padre Stafuzza em relação 
a esse desfecho, uma vez que para ele: “usar, portanto, um Solar histórico como mu-
seu de outro material não tem sentido a não ser provisoriamente.” (STAFUZZA, et al, 
1974, p. 45). Ademais, vale memorando à Pedro Fávaro a respeito do empasse criado 
em relação ao Solar, uma vez que foi parte importante no processo de revitalização do 
mesmo, segundo o “Professor”:

Era uma vergonha passar na rua Barão e tinha que olhar para cima para 

ver se não caía uma telha ou pedaço de parede na nossa cabeça. Então 

ficou: derruba ou não derruba? Mas acho que tem razão a frase que 

diz: “O povo que não preserva sua memória está fadado ao insucesso”. 

Lutamos para que o Solar fosse recuperado, além do Solar, aqueles jar-

dins que deveriam servir muito bem a restauração.¹³ (FÁVARO, 1992).

5. REPERCUSSÃO DO MUSEU

 A criação do museu, por conseguinte, se tornou um marco regional de grande re-
percussão nacional e internacional. A idealização do projeto veio com adendo da revista 
“Museu de Jundiaí”, proposta vanguardista assim como o próprio museu.

 Através dessa publicação, que a priori deveria ser anual, houve uma populariza-
ção do que estava sendo feito na cidade e que poderia ser reproduzido em outros locais.
Foram escritas duas edições da referida, a primeira no ano de 1967 e o segundo volume 
no ano de 1974, ambos organizados e geridos pelo Padre Stafuzza que fez saber, na 
segunda edição, o motivo da demora para reprodução da mesma, sendo assim:

(...) por se achar no fim do mandato do suplicante Walmor Barbosa Mar-

tins – o Pe. Antonio Maria Stafuzza resolveu deixar para este quatriênio, 

mais ensolarado, a publicação que o leitor tem nas mãos. Mesmo por-

que, por motivos de ética, o Padre Antônio estaria impedido de dizer a 

verdade histórica, à sombra de Walmor. (STAFUZZA, 1974, p. 15).

13 FÁVARO, Pedro. Palestra: Administração pública em geral. Centro de estudos de política no município 
de Jundiaí: SP Vídeos-produções, 1992. 1 cassete sonoro.
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 A magazine relata todos os acontecimentos do museu sob a perspectiva de seu 
organizador, Padre Stafuzza. Retrata o inventário de todo o acervo, as aquisições, as 
doações, faz ressalvas importantes e condecorações às pessoas que auxiliaram com o 
projeto do museu, expõe mapas e documentos relevantes para a compreensão histórica 
da cidade, desde a forma de escrita do nome do munícipio (Jundiaí ou Nhadiaí) até a 
descrição dos primórdios da cidade, relatados documentalmente. 

 Foi utilizada como revista científica para publicação de artigos pessoais, seguin-
do o preceito básico e objetivado pelo museu que era a popularização do conhecimento.

 Dentro desse contexto, nota-se que na primeira edição da revista (1967) procurou-
-se delinear uma origem para cidade, fazendo-a conforme era característico em Jundiaí, 
naquele momento. Em um dos capítulos dessa edição, escreveu-se sobre os indígenas 
do Brasil pouco menos do que meia página, sem explicitar grandes informações ou apre-
sentar pesquisas aprofundadas, ao contrário do que se vê no capítulo referente aos imi-
grantes, por título: “Os italianos no mundo, no Brasil, em São Paulo e em Jundiaí”.

 Ao atentarmos para esse fato que passa desapercebido com facilidade, encon-
tramos uma vertente histórica escolhida pelo organizador do museu e da revista, que é 
a representação maciça dos italianos como figura central e de grande importância para 
o desenvolvimento da cidade, subjugando à eles tanto indígenas quanto escravizados 
ou negros, sendo os últimos nem levantados em apontamentos no decorrer da revista, 
uma grande falta de bom senso, uma vez que no momento em que foram editadas as 
edições do periódico já havia ocorrido um dos grandes marcos da cultura negra na ci-
dade, o clube 28 de setembro, criado em 1897, e que foi de suma importância para os 
movimentos negros na cidade, no período pós abolição.

 Escrito por Aldo Cipolato,¹⁴ o referido capítulo traz marcas de reconhecimento e 
enaltecimento da imagem dos imigrantes diante da formação e consolidação da cidade, 
vista afirmativa presente que ressalta essa posição ao escrever que “o bairro da Colônia 
é, em nossos dias, um dor orgulhos jundiaiense, consciente do futuro cada vez mais 
grandioso de sua terra, que não esquece a eficiente colaboração da colonização italia-
na.” (STAFUZZA, et al, 1967, p. 84).

 Outrossim, a revista servia como objeto de marketing para propagação do tra-
balho difundido e, assim, suas edições circularam por entre os apreciadores do museu, 

14 Jornalista jundiaiense de grande importância local, pelo desenvolvimento de obras intelectuais e de 
registros históricos da cidade.
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desde a classe mais popular até mesmo em contato com personalidades importantes 
e de relevante trabalho intelectual, religioso ou político. Fez saber, por meio dessa, a 
divulgação dos trabalhos realizados no museu até fora do âmbito nacional, recebendo 
condecorações de entidades internacionais, dentre as quais a “Universidade de Dallas, 
Texas, EE.UU, ofício solicitando remessa de um exemplar da revista editada pelo Mu-
seu de Jundiaí.” (STAFUZZA, et al, 1974, p. 15).

Assim como feito pelos norte-americanos, o museu também recebeu mensagens de 
organizações europeias, a exemplo, o Museu de História Natural Senckenberg¹⁵, lo-
calizado em Frankfurt na Alemanha, que explicitou satisfação ao conhecer os projetos 
idealizados em solo jundiaiense como prescreveram em resposta ao padre:

Agradecemos muito a sua colaboração em nos enviar um exemplar de “Mu-

seu de Jundiaí”, que tivemos grande interesse com conhecer. (...) Alegrar-

-nos-á muito a retribuição de novas publicações, outras informações e orien-

tação que do senhor pudermos receber. (STAFUZZA, et al, 1974, p. 7).

 Entre os visitantes que prestigiaram o Museu de Jundiaí esteve a “ilustríssima, 
oficial, do Dr. Henry Arphang Senghor, DD. Embaixador do Senegal” (STAFUZZA, et 
al, 1974, p. 8), que fora recebido pelo orientador do museu, pelo então prefeito Pedro 
Fávaro e pelo presidente da Câmara Municipal, Lázaro de Almeida.

 Muito apreciado por críticos e entusiastas, o museu recebeu elogios e congratu-
lações, sendo de extrema importância para o desenvolvimento e compartilhamento da 
cultura e da história de Jundiaí, bem como o reconhecimento e apreciação da mesma.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Tendo em vista o decorrer do artigo, notamos o quão difícil foi a elaboração do 
Museu de Jundiaí, bem como sua aceitação popular e seu aproveitamento dentro da 
sociedade local. Todavia, apesar das dificuldades apresentadas e das intempéries en-
contradas, o museu se consolidou como marco importante e de relevante significância 
como difusor de ideias e de documentação histórica da cidade.

 O vanguardismo, presente na execução do museu, se fez evidente e influenciou 
outros municípios a adotarem medidas similares, motivando o desenvolvimento cultural 
da região e do estado de São Paulo.

15 Natur-Museum und Forschungs-Institut Senckenberg, fundado em 1907.
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 Gestões e administrações passaram e deixaram seus marcos para a estrutura-
ção do MHCJ, sejam eles bons ou dignos de ressalvas, como no mandato de Pedro 
Fávaro. O que fica de aprendizado dentro desse contexto é o legado deixado por cada 
uma delas e a possibilidade de análise dos vestígios históricos, deixados para a não-re-
petição de erros e negligências que vimos e relatamos.

 Como guarda e reprodutor da memória, o museu é de suma importância para o 
conhecimento da história de Jundiaí e os documentos e materiais presentes no mesmo 
servem como base para a narrativa dos antepassados que em terra jundiaiense vive-
ram, bem como para entendimento de sua cultura e organização social, seja ela indíge-
na, africana, japonesa ou italiana.

 Assim como o museu, a revista Museu de Jundiaí deve ser enfocada, pois por 
meio dela houve uma divulgação dos exercícios presentes e executados pela instituição 
museológica, representando na região e quiçá em âmbito nacional um pioneirismo cul-
tural de retratação e expansão das ciências naturais, da arte e da história local.

 Ademais, o que nos resta como legado e herança da vanguarda apresentada e 
liderada por Padre Stafuzza e pelo Prefeito Fávaro, é a possibilidade de reestruturação 
do museu como ponto atrativo para o público local e regional, para realização de estudos 
e visitas culturais, tal como vem sendo feito por meio de gestões atuais que merecem 
ser estudadas afundo, tendo como base para essa afirmação o Centro de Memória de 
Jundiaí¹⁶, espaço para consulta de bibliografias e documentos. Dentro desse contexto, 
se faz também necessário o estudo da possibilidade de retorno às publicações científi-
cas, utilizando como base o projeto da revista do museu, implementado por Stafuzza, 
em 1967, e que está estagnado no tempo desde sua última edição, em 1974.
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RESUMO
Esse artigo apresenta atividades aplicadas em sala de aula como prática de ensino, no 
qual procurou-se resgatar algumas das canções tradicionais da infância brasileira, como 
Sambalelê, Maracangalha e Ai, Eu Entrei Na Roda, permitindo que os alunos conheces-
sem técnicas da educação musical através de brincadeiras e jogos educativos. Também 
foram relembradas algumas parlendas durante as brincadeiras. Os jogos escolhidos 
para o desenvolvimento desta prática de ensino foram o jogo de mão, jogo de copos e 
jogo de roda. Foi estudado como essas brincadeiras podem auxiliar o professor na edu-
cação musical e também foi pesquisada a origem destas canções e seu compositor. As 
técnicas musicais trabalhadas através dos jogos educativos foram a conscientização do 
pulso, o ritmo binário, a figura musical mínima, semínima e colcheia, a célula rítmica sin-
cope presente no samba. Foi despertada a sensibilidade musical, a percepção musical, 
a coordenação motora, além do desenvolvimento do trabalho em grupo.  

Palavras-chave: Prática de Ensino. Canções tradicionais da infância brasileira. Jogos 
Educativos.

ABSTRACT
This article presents activities applied in classroom as teaching practice that rescued 
some of the traditional songs of Brazilian childhood, such as Sambalelê, Maracangalha 
and Ai, Eu Entrei Na Roda, allowing students to learn music education techniques throu-
gh playing and educational games. In addition, some verses were remembered during 
the jokes. The games chosen to develop this teaching practice were the hand game, cup 
game and ciranda game. It was studied how these games can help the teacher at music 
education and the origin of these songs and their composer was researched. As for the 
musical techniques worked through the educational games, we have the awareness of 
the pulse, the binary rhythm, the minimal musical figure, quarter note and eighth note, 
the rhythmic syncope cell present in samba. Musical sensitivity, musical perception, mo-
tor coordination were awakened, in addition to the development of group work.

Keywords: Teaching Practice. Traditional songs of Brazilian childhood. Educational ga-
mes.

1. INTRODUÇÃO

 O objetivo deste trabalho foi apresentar, através de projeto de prática de en-
sino, as canções tradicionais da infância brasileira, mais especificamente as músicas 
Sambalelê, Maracangalha e Ai, Eu Entrei Na Roda, utilizando-se de brincadeiras e jo-
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gos educativos. Foi pesquisada a origem destas canções, como informações sobre seu 
compositor, o contexto histórico, ou seja, a época de sua composição, e se há alguma 
história por trás da criação de cada canção. Em seguida, foi desenvolvido o trabalho, 
apresentando as brincadeiras e jogos aplicados em cada canção, entre eles o jogo de 
mão, jogo de copos e jogo de roda. 

 O conteúdo musical da prática de ensino trabalhado com os alunos foi realizado 
por meio das brincadeiras e as atividades foram vocalizes, a percepção musical, o rit-
mo, a pulsação, a coordenação motora. Os alunos escolhidos para apresentação deste 
projeto foram os adolescentes frequentadores da ETEC – Escola Técnica Estadual, de 
Francisco Morato/SP – com faixa etária em torno de 15 e 16 anos, tanto do sexo mas-
culino quanto feminino.

 A apresentação dos alunos e docentes se deu de forma bastante dinâmica e 
descontraída, a fim de acolhê-los e fazê-los se sentir à vontade para participar das 
atividades, também relembrá-los das canções da infância, utilizando-se sempre das 
brincadeiras e dos jogos. Foi também despertada a criatividade dos alunos, através da 
percepção musical e da sensibilidade, conforme apresentado no capítulo específico a 
respeito da prática realizada na ETEC.

2. BRINCADEIRAS DA CULTURA TRADICIONAL DA INFÂNCIA BRASILEIRA

2.1. Jogos e Brincadeiras
 É brincando que se aprende. Todos em algum momento da vida já ouviram a 
frase ou, até mesmo, já passaram por este momento entre o brincar e o aprender. E 
nada melhor do que brincar e aprender através dos jogos educativos. Diferentemente 
dos jogos eletrônicos, de tabuleiros, de cartas, entre outros, os jogos realizados na aula 
de música têm um papel muito importante para o desenvolvimento dos alunos em que, 
ao contrário dos demais jogos mencionados, todos os participantes saem ganhando.

 Quase todos os seres humanos estão em contato com a música, seja direta ou in-
diretamente, ouvindo, cantando e dançando. Bebês e crianças interagem com os sons ou-
vidos no dia a dia de forma espontânea ou dirigida. Nesse sentido, Teca Alencar de Brito, 
disserta sobre a importância dos jogos musicais, cantigas e canções durante a infância:

(...) as cantigas de ninar, as canções de roda, as parlendas e todo tipo 

de jogo musical têm grande importância, pois é por meio das interações 

que se estabelecem que os bebês desenvolver um repertório que lhes 

permitirá comunicar-se pelos sons; os momentos de troca e comunica-
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ção sonoro-musicais favorecem o desenvolvimento afetivo e cognitivo, 

bem como a criação de vínculos fortes tanto com os adultos quanto com 

a música. (BRITO, 2003, p. 35). 

 Diferentemente do que algumas pessoas pensam, aula de música não é recre-
ação, apenas um momento em que se utiliza do divertimento para atingir um objetivo 
ou mesmo ensinar pontos importantes de teoria musical. Lembrando que a diversão é 
importante e faz parte da nossa vida social. Todos os jogos musicais utilizados na edu-
cação musical precisam de objetivos a serem atingidos, tais como desenvolvimento do 
ritmo, percepção, pulsação, canto, coordenação motora, entre outros. Implica também 
na formação do aluno como cidadão, pois é preciso respeitar regras, saber trabalhar 
em equipe, usar a criatividade, escutar o próximo, etc. Storms (1996 apud SILVA, 2015, 
p.16), disserta sobre os objetivos alcançados com a utilização dos jogos na música:
 

A participação em jogos musicais é uma oportunidade de desenvolver 

aptidões, capacidade de escuta e concentração, comunicação e traba-

lho em grupo. Jogar promove o autoconhecimento, ajuda a se pôr à 

vontade e vencer a timidez, cria sentimento de segurança e faz desa-

parecer o receio, além de ser uma forma de aprender a considerar os 

sentimentos e individualidades dos outros.

 Neste trabalho em específico, os jogos utilizados foram o jogo de mão, jogo de roda 
e jogo de copos, porém qualquer jogo a ser escolhido irá aproximar o participante da música, 
fará, ainda, com que fique familiarizado com os materiais sonoros utilizados na brincadeira.

 Através dos jogos, em especial, o jogo de mãos, jogo de copos e jogo de roda 
que foram utilizados nesta prática de ensino, é possível explorar diversas brincadeiras 
cantadas e parlendas. São atividades que facilitam o ensino da aprendizagem musical e 
permitem que os próprios alunos reinventem as brincadeiras de diversas formas, explo-
rando sonoridades percussivas com o corpo, elaborando acompanhamentos rítmicos, 
musicalizando parlendas conhecidas desde a infância e experimentando novas manei-
ras de brincar, cantar e tocar, interiorizando a música.

 É necessário estabelecer a faixa etária a quem a brincadeira se destina, enten-
dendo que não são práticas exclusivas das crianças. Em qualquer idade é possível 
brincar, atribuir significados próprios e transformar os jogos, apropriar-se de diferentes 
formas de brincar e fazer música coletivamente. Cada professor, cada aluno ou grupo 
interagirá de forma diferente com as canções, dependendo dos seus interesses, conhe-
cimentos prévios e habilidades musicais que já possui.
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2.2. Parlendas e Canções da Infância
2.2.1. Parlendas
 Parlendas são pequenos versos que podem ser inseridos nas brincadeiras e jo-
gos de forma lúdica. Uma das características que os versos podem apresentar entre si 
é a rima, mas não necessariamente é preciso rimar para ser considerada uma parlenda. 
Assim como as canções tradicionais da infância brasileira, as parlendas são passadas de 
forma oral pelos avós, pais ou até mesmo pelos professores para seus alunos. Podemos 
encontrar algumas diferenças entre elas, isso vai depender de região para região. Um 
exemplo claro é o da parlenda: “Hoje é domingo, pede cachimbo.  Cachimbo é de barro, 

dá no jarro. O jarro é fino, dá no sino. O sino é de ouro, dá no touro. O touro é valente, dá 

na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo!”

 No arranjo elaborado pelo grupo para a música Sambalelê, utilizamos algumas 
parlendas e criamos um jogo de mão, a exemplo de: “Batatinha quando nasce se espar-
rama pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração”. Por se tratar de algo 
passado por gerações, elas sofrem algumas alterações e também não é possível saber 
ou afirmar quem as criou. Mas não se pode negar que as parlendas são de grande valia 
e contribuem no desenvolvimento dos alunos, aplicadas nos jogos educativos.

 Ainda segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, (RC-
NEI, vol. 3, 1998, p. 71): “As rondas ou brincadeiras de roda integram poesia, música e 
dança. No Brasil, receberam influências de várias culturas, especialmente, da lusitana, 
africana, ameríndia, espanhola e francesa”.

1.2.2. Canções da Infância: Sambalelê, Maracangalha e Ai, Eu Entrei Na Roda

 Três canções foram selecionadas para apresentação desta prática de ensino, 
sendo “Sambalelê”, “Maracangalha” e “Ai, Eu Entrei Na Roda”, associando a cada uma 
delas um jogo diferente com o objetivo de ensinar algum ponto de teoria musical.

 Primeiramente, quanto à canção Sambalelê, não é possível afirmar quem é o seu 
compositor. Segundo a FUNARTE – Fundação Nacional das Artes – esta canção é uma 
das mais populares e conhecidas canções folclóricas brasileiras, inclusive, faz parte do 
Projeto Música Coral do Brasil, obra publicada originalmente na coleção Arranjos Corais 
de Música Folclórica Brasileira com arranjo de David Araújo. É uma cantiga de roda pos-
sivelmente de origem europeia, mas com influência africana. Como as outras cantigas, 
é transmitida de geração a geração e envolve jogos e brincadeiras.

 Não se sabe ao certo nem em que década teria surgido o Sambalelê, mas, nos 
anos de 1932 a 1936, a canção já era bastante conhecida por Heitor Villa-Lobos e vi-
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rou integrante do seu projeto de educação musical, chamado Guia Prático. A canção 
Sambalelê é um samba de roda tradicional do nosso país, costuma ter variações na 
letra principalmente no refrão e em alguns livros, como no livro Brincando de Roda, de 
Iris Costa Novaes, a canção possui mais um verso. A versão utilizada nesta prática de 
ensino é a apresentada por Teca Alencar de Brito, no livro Música na Educação Infantil.

 Também foi utilizada neste trabalho a canção Maracangalha, de Dorival Caym-
mi, com a finalidade de que os alunos, no caso específico os adolescentes da ETEC, 
conhecessem nossos compositores brasileiros. Há várias canções brasileiras que no 
início seus compositores não tinham a intenção de criar uma música infantil, mas, na 
realidade, a música se aproxima do universo das crianças quer seja pela letra, pela 
melodia ou por ambas. Um outro exemplo é a música Canto Do Povo De Um Lugar, de 
Caetano Veloso.

 Maracangalha é sugestão, novamente, de Teca Alencar de Brito, no livro Música 
na Educação Infantil. Esta canção foi composta pelo compositor baiano Dorival Caym-
mi, em 1955, gravada em 1956 e em pouco tempo já estava na boca do povo, princi-
palmente, nos carnavais. Mas as pessoas se perguntavam o que era Maracangalha e 
onde ficava. Quanto a estes questionamentos, em 1957, a Revista do Rádio entrevistou 
Dorival Caymmi, cuja reportagem recebeu o título “Caymmi revela os Segredos de Ma-
racangalha”, conforme divulgação na página do Instituto Antônio Carlos Jobim.

 Segundo as respostas do cantor na entrevista, ele fez o samba sem nunca ter 
visitado Maracangalha, se inspirou apenas na beleza da palavra e Anália não existia 
de verdade, não passando de ficção sua. Quanto ao chapéu de palha, seria hábito 
dos trabalhadores daquela cidade usá-lo como um costume do Norte. Maracangalha é 
atualmente um dos distritos de São Sebastião do Passe, na Bahia. Atualmente, fica na 
região metropolitana de Salvador, mas na época da composição da canção, só era pos-
sível chegar ao local por meio de Maria Fumaça ou de jipe, abrindo caminho pela mata. 
Segundo os moradores do distrito, há cerca de 200 anos, quando ciganos acampavam 
ali em suas andanças pelo sertão, ao prepararem os animais, gritavam uns para os ou-
tros: “Amarra a cangalha!”. Os pretos escravos deturpavam a palavra para zombar dos 
ciganos e gritavam: “Maracangalha!”. Na década de 1920, surgiu oficialmente o distrito 
de Maracangalha com a cana de açúcar sendo cultivada naquele local, principalmente, 
pela Usina Cinco Rios.

 E por fim, para ser aplicado um jogo de roda foi escolhida a canção Ai, Eu En-
trei Na Roda. Trata-se de uma cantiga de roda, ou seja, uma ciranda, também popular 
nas canções brasileiras, também de domínio público. Também há variações na letra da 
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música, de acordo com a região do país, com mais ou menos versos. Para o desenvol-
vimento desta prática, a canção foi retirada do livro Brincando de Roda, de Iris Costa 
Novaes, que possui originalmente quatro versos e um refrão, sendo que para os alunos 
cantamos apenas os dois primeiros versos e o refrão.

3. DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DE ENSINO

 A prática de ensino foi realizada na ETEC – Escola Técnica Estadual, de Fran-
cisco Morato/SP – com 10 adolescentes na faixa etária de 15 a 16 anos, cujo tema da 
aula foi “Brincadeiras da Cultura Tradicional da Infância Brasileira”. O jogo de mão foi 
utilizado na canção Sambalelê, o jogo de copos na canção Maracangalha, e o jogo de 
roda na canção Ai, Eu Entrei Na Roda.

 De forma geral, foram trabalhadas: a) a conscientização do pulso (ou pulsação) 
que é o elemento primário do ritmo, sempre constante e repetitivo; b) o ritmo que é a or-
ganização dos tempos dentro de um compasso, alternando, ainda, sons fracos e fortes. 
O ritmo utilizado foi o binário (2/4) que tem um tempo forte e um fraco dentro de cada 
compasso, a célula rítmica síncope (a nota se inicia no tempo fraco e termina no tempo 
forte) no corpo da canção e na introdução da canção, Sambalelê, foi trabalhado o con-
tratempo (a palma no tempo fraco); c) foram utilizados vocalizes (são exercícios vocais 
cantados com vogais ou sílabas que ajudam a educar o ouvido), a fim de internalizar 
o ritmo da canção; d) foi desenvolvida a coordenação motora que é a capacidade de 
sincronizar os movimentos usando cérebro, músculos e articulações ao fazer a percus-
são corporal e cantar a música ao mesmo tempo; e) despertada a utilização do próprio 
corpo para produção de música; f) foi desenvolvida a percepção musical (capacidade 
de perceber e identificar as ondas sonoras como parte de uma linguagem musical, iden-
tificando os sons e sua altura, timbre, afinação, ritmo, melodia, harmonia, intensidade, 
etc.) ao fazer os sons com o próprio corpo marcando o ritmo; g) além de desenvolver o 
trabalho em grupo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os objetivos traçados no plano de aula foram alcançados com bastante êxito. 
A aula fez com que os alunos relembrassem as canções da infância e as cantigas de 
roda Sambalelê e Ai, Eu Entrei Na Roda. Outros que não tiveram contato com essas 
canções, despertaram o interesse em aprendê-las e conhecê-las. Vários alunos se inte-
ressaram pela composição Maracangalha e pelo seu compositor baiano, Dorival Caym-
mi, e despertaram o interesse em pesquisar por outras composições suas. A escolha e 
criação dos jogos utilizados – jogo de mão, jogo de copos e jogo de roda – foi um misto 
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de diversão e aprendizado tanto para os professores na preparação da aula quanto para 
os alunos durante as atividades. 

 Em resumo, os alunos participaram com grande apreço de cada atividade reali-
zada. Todos mostraram interesse e, a partir daí, formaram opiniões e foram surpreendi-
dos ao resgatarem canções simples, juntamente com brincadeiras ofuscadas atualmen-
te pelo avanço tecnológico e puderam interiorizar a beleza das canções. Alguns alunos 
tiveram dificuldades em executar o jogo de mão e de copos, porém os professores se 
misturaram aos alunos e de forma mais descontraída, em grupo, passaram a se ajudar 
e melhorar o desenvolvimento.

 Foi uma experiência enriquecedora, pois através da sensibilização musical os 
alunos relembraram brincadeiras da infância, ensinadas por pais, avós e professores ao 
mesmo tempo em que aprenderam técnicas musicais, como o pulso e o ritmo. Por outro 
lado, é importante a conscientização do professor de que cada aluno tem seu tempo de 
aprendizagem e concentração, devendo ser respeitado, mas isso pode ser desenvolvi-
do e melhorado através dos jogos, envolvendo o brincar. 

 Com as brincadeiras, os alunos aprenderam a pulsação de cada uma das can-
ções e o ritmo samba, tão característico do Brasil, brincaram em roda que é um jogo 
saudável e que às vezes só se é lembrado em festas juninas, conheceram o próprio 
corpo, utilizando-o como um instrumento desde a voz (fazendo vocalizes) até a per-
cussão corporal, conheceram o compositor brasileiro Dorival Caymmi, aprenderam a 
fazer música de forma divertida e com objeto tão simples que é o copo plástico, tam-
bém se interessaram pelos instrumentos musicais utilizados em aula: o ganzá, a flauta 
doce, o violão e o baixolão. É de extrema importância que essas práticas estejam 
presentes nas escolas para manter viva essa cultura para as próximas gerações. 
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RESUMO
Este estudo propõe uma análise do uso da tecnologia em algumas obras visionárias da 
literatura, chamando a atenção para a importância em perceber como obras, relativa-
mente antigas, retrataram cenários, os quais a humanidade vive hoje (e alguns ainda 
nem vivem). Até onde esses avanços afetam a sociedade e quando podem ser identi-
ficados, são pontos propostos através da observação de trechos destas grandes obras 
literárias, produções de renomados escritores que compuseram a construção desse 
estudo.

Palavras-chave: literatura, tecnologia, análise, sociedade.

ABSTRACT
This study proposes an analysis of the use of technology in some visionary works of lite-
rature, drawing attention to the importance of realizing how relatively old works portrayed 
scenarios in which humanity lives today (and some don’t even live yet). How far these 
advances does affect society and when they can be identified are points proposed throu-
gh the observation of excerpts from these great literary works, productions of renowned 
writers who composed the construction of this study.

Keywords: literature, technology, analysis, society. 

1. INTRODUÇÃO

 Embora muitas pessoas repassem a ideia de que ler é algo extremamente impor-
tante, dentre elas nem todas, realmente, cultivam esse hábito, essa prática. 

 De acordo com o dicionário Michaelis, ler é “percorrer com a visão o que está escrito, 

interpretando os sinais gráficos e/ou linguísticos”. Diante desse conceito, pode-se dizer que 
a leitura está presente quase que o tempo todo ao nosso redor, seja em um outdoor, em 
uma placa na estrada, em um adesivo colado no vidro de um carro com uma frase motiva-
dora ou engraçada, a fachada de uma loja, etc. A nossa vida está rodeada de sinais gráficos, 
prontos para serem decodificados, compreendidos e eficazes em seus propósitos.

 Levando em consideração a definição literal do verbo ler, a maioria dos indiví-
duos, atualmente, desenvolveu essa capacidade e a exerce com frequência. Contudo, 
existe um conceito muito mais amplo para essa pequena palavra e é, sobretudo, nele 
que o trabalho, a seguir, irá referir-se. 
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Ler não significa apenas passar por algo escrito, ou fazer a versão oral 

do escrito. Ler significa muito mais do que decodificar. Ler significa ser 

questionado pelo mundo e por si mesmo, significa buscar respostas 

que podem ser encontradas na escrita, mas que para isso, é preciso ter 

acesso a essa escrita; significa um processo de interação entre texto e 

leitor. Ler significa construir uma resposta que integra conhecimentos 

prévios a novos conhecimentos que o texto escrito proporciona. A leitura 

é, portanto, um ato; um meio de interrogação para o qual não tolera a 

amputação de nenhum de seus aspectos. Ler é, essencialmente, criar 

significados. (FIRMINO, Célia, 2006, p. 3)

 Quando um indivíduo passa a ler através dessa lente significativa, transcenden-
do a decodificação, um universo novo se forma perante ele. Diante dessa infinidade de 
informações, conceitos e pesquisas, existe uma área que se une à literatura de forma 
que resultem em verdadeiras “profecias”: a tecnologia.

 Quando, em 1950, o visionário Assis Chateaubriand trouxe os primeiros apare-
lhos televisivos para o Brasil, sobrepondo o rádio que reinou por décadas, não imagina-
va que, em 68 anos, o mundo viveria um verdadeiro “boom” tecnológico. São inegáveis 
os benefícios que esse avanço trouxe para humanidade, principalmente, ao considerar 
a evolução da medicina com diagnósticos mais rápidos e precisos, os meios de comu-
nicação oferecendo acesso ilimitado às informações em tempo real, entre tantos outros 
campos beneficiados.

 Responsáveis por renovar as esperanças e expectativas sociais em suas pro-
jeções sobre o futuro, os novos avanços vêm sendo encarados como ferramentas ca-
pazes de suplantar qualquer problema com o qual pode-se deparar e/ou criar, contudo 
se faz necessário um olhar mais atento, perante as incertezas de sua aplicabilidade. 
Ex: acesso ilimitado na vida das pessoas, não somente ditando seu comportamento, 
opinião, mas possuindo total controle de um planeta em que as vidas estão 24 horas 
vigiadas por satélites, drones, câmeras, tudo isso dirigido e controlado por um pequeno 
grupo detentor do poder.

 Isso pode até ser considerado, ainda, uma novidade nos dias de hoje, porém 
autores visionários, como Aldous Huxley, Arthur Clark, George Orwell, Lois Lowys e tan-
tos outros, já esboçaram há décadas, em suas obras literárias, todos exercendo papéis 
quase proféticos, não só da realidade vigente como um possível futuro não distante.
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Diante de tudo isso, o trabalho a seguir tem como principal objetivo apresentar uma 
análise sobre o uso da tecnologia na sociedade, retratada pela literatura. Para esse fim, 
foram realizadas leituras e análises de duas obras, as quais possuem as características 
necessárias para o assunto tratado.

2. A LITERATURA

 Caminhando com o conceito de leitura, está também a Literatura com suas pos-
sibilidades infinitas, na qual é possível viajar o mundo sem sair do lugar. Em uma das 
suas definições no dicionário, a Literatura é vista como “a arte de compor escritos, em 
prosa ou em verso, de acordo com determinados princípios teóricos ou práticos”. É 
também o conjunto de obras literárias de um país, um gênero, uma época, que por seu 
estilo apresenta uma forma de expressar ideias de interesse universal.  No ensaio “O 
Direito à Literatura”, de Antônio Cândido, a Literatura é um direito humano, o qual é re-
tratado em obras literárias que são apreciadas por seus leitores. 
 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as cria-

ções de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma 

sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclo-

re, lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção 

escrita das grandes civilizações. Vista deste modo, a literatura aparece 

claramente como manifestação universal de todos os homens em todos 

os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto 

é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fa-

bulação. (CANDIDO 2004: 16)

 Ao longo da história, a tecnologia vem influenciando a era moderna no que cons-
titui o sujeito moderno e seus avanços, os quais fazem parte de um sistema social e 
cultural da sociedade que forma e também pode deformar, são os chamados sujeitos 
tecnológicos.  A sociedade moderna tem a tecnologia como um guia e isso gera uma 
verdadeira revolução no modo como as pessoas se relacionam com o mundo. Essa 
constante influência pode moldar pensamentos e a própria consciência humana. Com-
preende-se a tecnologia como parte de um processo da evolução social. “Pode-se dizer 
que a primeira revolução tecnológica ocorreu, nos primórdios da humanidade, com a 
habilidade de se comunicar através das pinturas em cavernas, o que permitiu que a hu-
manidade começasse a gravar registros/informações” (LAWSAW, 1991, p. 29). Assim, 
surgiu uma forma de concepção de linguagem, além da oralidade. O surgimento da 
escrita desencadeou, também, a cultura literária e é na Literatura que avanços tecno-
lógicos podem ser apresentados, antes mesmos de existirem na realidade. Entende-se 
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a literatura como parte da construção do ser humano que pode ser alterada e/ou mo-
dificada e carrega consigo uma relação de possibilidades com o texto literário e como 
resultado, as escolhas feitas a partir de um universo amplo, cultural e histórico.

 Como pode ser observado, as obras apresentadas, a seguir, expressam as ques-
tões aqui discutidas e colaboram na construção da análise e no debate sobre a influên-
cia e o uso da tecnologia na sociedade, retratada pela literatura.

3. LIVRO: ADMIRÁVEL MUNDO NOVO de ALDOUS HUXLEY
Resumo da obra

 Pai, mãe, filhos, família, amor, tudo isso está ultrapassado e chega a ser motivo 
de constrangimento mencionar essas palavras profanas. A tecnologia avançou absurda-
mente e agora até a raça humana é produzida em massa. Como assim? Uma “fábrica 
de gente”? Exatamente! Com um nome mais rebuscado como “Centro de Incubação e 
Condicionamento”. 

 A história se passa no século VII d.F (depois de Ford, referência a Henry Ford, 
criador da produção em série que revolucionou as indústrias no século XX). Desde fecun-
dados, os seres humanos são condicionados genética, biológica e psicologicamente para 
seguirem um governo autoritário. A sociedade é dividida em castas, as quais são Alfa, 
Beta, Gama, Delta e Ípsilon, exatamente nessa ordem de “importância social”. Quando 
crianças, são submetidas às horas de sono, ouvindo o que lhes é imposto como verdade 
absoluta para que acreditem, fielmente, que a realidade em que vivem é única e imutável.

 Cada casta trabalha nas atribuições que lhe está à altura e não questiona, são 
condicionadas a aceitarem sua condição social e nunca ousar pensar em mudar. 

 Os relacionamentos são puramente fonte de prazer. Não existe amor, nem fide-
lidade. As crianças são induzidas a lidarem com a sexualidade desde muito cedo como 
algo comum. As mulheres ensinadas a realizarem com muita cautela seu tratamento 
para não engravidarem, em hipótese alguma. 

 Praticamente, todos os problemas podem ser resolvidos através do Soma, um 
tipo de droga sem nenhum efeito colateral aparente que todas as castas usam e são 
induzidas a usar para o estresse, cansaço, falta de sono, entre muitas outras coisas.

 Essa realidade “perfeita” Huxleiana sofre algumas mudanças quando Bernard 
Marx, um Alfa Mais que, apesar de fazer parte da melhor casta, não concorda com o 
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que vê e questiona muitas coisas e Lenina, uma garota seguidora do sistema, abso-
lutamente alienada e alvo da paixão de Bernard, visitam uma reserva de “selvagens”, 
nome dado ao grupo de pessoas que resistiram ao sistema e vivem, precariamente, a 
realidade que já não existe, longe de toda tecnologia.

 Nesse lugar, eles conhecem John, um jovem rapaz amante da leitura e sua mãe, 
Linda, uma Beta que acidentalmente foi parar na reserva e se descobriu grávida. Por 
conservar alguns hábitos de sua antiga e tão saudosa realidade, Linda não era muito 
bem vista pelos moradores da reserva, em consequência, seu filho também não e am-
bos sofriam por isso. Sentia extrema vergonha por ter dado à luz a John e também sen-
tia imensa saudade da limpeza, das roupas, dos banhos, dos privilégios que possuía.

 Bernard e Lenina levam mãe e filho para Londres e após alguns contratempos, 
Linda se rende ao Soma para gozar da tranquilidade que há anos não sentia, mas de-
vido ao uso contínuo e em grandes quantidades que faziam-na permanecer longe da 
realidade, seu corpo não resistiu. John então isola-se, assustado e inconformado com 
aquele mundo tão frio e desumano, no qual não encontrara nada de admirável.
 
4. LIVRO: 1984 de GEORGE OWELL 
Resumo da obra

 A obra narrada em terceira pessoa, 1984, publicada em 1949, tem como prota-
gonista Winston, pertencente ao Partido Externo, classe social intermediária ao Núcleo 
do Partido, a mais privilegiada, e aos “proletas”, a mais desfavorecida e predominante. 
Todos vivem aprisionados na engrenagem totalitária de uma sociedade completamente 
dominada pelo Estado. Oceania é uma superpotência controlada que vive em guerra 
com outras duas, Eurásia e Lestásia. 

 Nessa organização social, tudo é feito coletivamente, mas cada qual vive sozi-
nho. Ninguém escapa à vigilância do governo através de tele telas, em todos os lugares. 
Chamado de Grande Irmão, um líder, uma espécie de “olho que tudo vê”, controla minu-
ciosamente a vida das pessoas.

 O trabalho de Winston é reescrever jornais e documentos antigos de forma a 
apoiar o partido no poder. Não há leis no Estado, apenas a ordem categórica de obedi-
ência. O poder é mantido, principalmente, através da propaganda. Winston odeia seu 
trabalho e contesta o sistema juntamente com Julia, uma mulher com o mesmo espírito 
crítico de Winston. Ambos formam o par romântico do livro e também os líderes de uma 
revolta secreta contra o Partido. No entanto, a alegria do casal acaba quando são des-
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mascarados e presos. Não suportando as pressões do interrogatório, denunciam um ao 
outro, sofrendo as consequências da traição ao Grande Irmão.

5. ANÁLISE DAS OBRAS

 Aldous Huxley, um verdadeiro profeta, por ter escrito, ou melhor, previsto tama-
nha realidade que para a época seria, praticamente, impossível de imaginar, não se 
distancia de George Orwell, o qual descreve a hierarquização das classes sociais, a 
opressão e violência do governo, a alienação do povo e a distorção da verdade como 
forma de controle.

 O romance extremamente atual e futurista de Huxley (escrito há mais de 80 
anos), critica a evolução descontrolada da tecnologia e a alienação que esta causa ou 
pode causar no ser humano, dialogando totalmente com a crítica de Orwell ao tipo de 
governo totalitário, dominador, o qual manipula e deturpa a verdade de forma que pare-
ça única, imutável e inquestionável.

 Em Admirável Mundo Novo, o sistema de governo autoritário mostra que não é 
preciso usar de força ou violência para controlar as pessoas se essas já nasceram e 
cresceram com as mentes aprisionadas, acreditando em uma verdade que lhes fora e 
continua sendo imposta desde o primeiro momento de vida. 

 Assim como Wiston Smith, em 1984, era responsável por deturpar a verdade, 
apagando abusos governamentais do passado como se nunca tivessem existido e ma-
nipulando a verdade para alienar e controlar o povo, os trabalhadores do centro de 
condicionamento, de Huxley, eram responsáveis por garantir que o nascimento e cresci-
mento dos indivíduos fosse repleto de estímulos e doutrinação para um único fim: gerar 
pessoas alienadas que trabalhassem sem questionar sua realidade ou o funcionamento 
do sistema a sua volta.

 George Orwell, assim como Huxley, também critica a evolução absurda da tecno-
logia ao citar as “tele telas” – aparelhos instalados nas casas, ruas e salas de trabalho, 
que captavam toda forma de movimento, som e expressão – tecnologia, essa, que per-
mitia ao Grande Irmão ter o controle de tudo e todos. 

 Em suas obras, totalmente interligadas, Aldous Huxley e George Orwell, pro-
põem uma reflexão aos seus leitores: ferramentas facilitadoras da vida cotidiana podem 
ser boas até certo ponto, desde que não invada a essência humana, caso contrário, 
podem transformar-se em uma prisão, em toda literalidade da palavra.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A inter-relação das tecnologias com a literatura adquiriu uma dimensão muito sig-
nificativa nos últimos anos. Parte da sociedade atual, principalmente, as gerações mais 
jovens têm o seu comportamento e posição na sociedade ditados e possibilitados pela 
tecnologia, quase vivem uma vida dupla, real e virtual, num conflito de quem sou, como 
vivo e como gostaria de viver e, ainda, de como gostaria que os outros me vissem.

 Com as análises apresentadas, é possível concluir que a interferência dos avanços 
tecnológicos na vida das pessoas, apesar de possuir o seu lado muito positivo como foi 
retratado de início, também desencadeou uma série de problemas não existentes antes 
da “super tecnologia” que, hoje, se tornou responsável pela renovação das esperanças e 
expectativas sociais, determinantes numa projeção futura quando se vê nela uma ferra-
menta, capaz de suplantar qualquer adversidade com a qual se depara ou cria.  

 É inegável que, atualmente, a gama de informações oferecidas pela mídia, por 
todos os seus meios: internet, TV, rádio, revistas, livros, é imensa e diversificada, não 
podendo ser vista, tão somente, como influência negativa, uma vez que permite uma 
acessibilidade à informação, antes desconhecida. Ao retratar esses avanços em obras 
literárias, se faz necessário uma reflexão sobre cada conteúdo oferecido e as percep-
ções das intenções dos produtores desse conteúdo, a fim de trazer para si apenas o que 
for colaborativo para a construção de sua personalidade diante de sua reflexão pessoal.

 Que seja feita uma boa análise perante as obras apresentadas, as quais expri-
mem tão bem a influência desses meios para o ser humano, de modo que proporcione 
um olhar atento ao papel da tecnologia na vida das pessoas e na discussão que ela 
pode propor através da Literatura.

REFERÊNCIAS

CANDIDO, Antonio. O Direito à Literatura e outros ensaios. Coimbra: Angelus No-
vus, 2004.

KIRCHOF, Edgard Roberto; BEM, Isabella Vieira de; O Impacto da Tecnologia Sobre 
a Literatura Contemporânea. Texto Digital. Florianópolis: ano 2, n. 2, Dezembro 2006.

LAWSON, Andrew J. Cave art. Buckinghamshire: Shire Publications. Londres, 1991. 

HUXLEY, Aldous. Admirável Mundo Novo. Abril Cultural. São Paulo, 1982.



321

ORWELL, George. 1984. Editora: Companhia das Letras, 2009. Disponível em: https://
www.ebiografia.com/george_orwell/ - acesso 17/10/2019.

FIRMINO, Célia. A leitura em questão: Foucambert pela leiturização social. Intera-
tividade. Andradina (SP), v.1, n. 2, 2006.



322

1. INTRODUÇÃO

 Segundo o que foi noticiado em todos os jornais do mundo, a primeira morte 
por coronavírus no mundo foi oficialmente registrada no dia 11 de janeiro em Wuhan 
na China, que fez com que começassem em dezembro os alertas de uma pneumonia 
detectada no país oriental.

  A Organização Mundial da Saúde foi avisada apenas em 31 de dezembro e a 
doença se alastrou tão rapidamente que um mês após a notificação da primeira morte 
já tínhamos 25 países com casos confirmados da doença e em pouco tempo o surto se 
transformou numa pandemia tomando todo o planeta, com um aumento exponencial 
dos casos de infecção. 

 Conforme notificou Johns Hopkins University (2020)  na primeira semana do mês 
de abril, poucos meses depois do início da epidemia na China, em dezembro de 2019, 
já foram reportados mais de 1,5 milhão de casos e 85 mil mortes no mundo.

2. COVID- 19 NO BRASIL

 No Brasil o coronavírus encontrou um enorme portão de entrada na data festiva 
do feriado de carnaval brasileiro, afetando totalmente o calendário de toda a atividade 
econômica do país e o ensino sofreu drásticas mudanças fazendo com que nossas insti-
tuições de ensino paralisassem o calendário escolar repensando totalmente o conteúdo 
pedagógico e sua respectiva carga horária migrando para o ensino remoto, uma nova 
modalidade que ainda era desconhecida por todos, mas que obrigou todas as institui-
ções de ensino planejarem a toque de caixa novas estratégias para transmissão das 
aulas de maneira que professores e alunos não tivessem contato presencial, esse novo 
formato se chama ensino remoto.

 Considerando que a transmissão do covi 19 é uma transmissão direta, de pessoa 
para pessoa e que ocorre principalmente pelo contato direto ou por gotículas espalha-
das pela tosse ou espirro de um indivíduo infectado (Rothan , Byrareddy 2020), o com-
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bate à disseminação da COVID-19, segundo Lai, et al, 2020 engloca: “preconiza lavar 
as mãos frequentemente, evitar abraços, beijos e apertos de mãos e adotar medidas de 
afastamento social, como quarentena”.

 Considerando esse cenário de pandemia e da necessidade de isolamento social, 
este trabalho tem o objetivo gerar reflexões sobre  a experiência de implementação de 
estratégias na crise de covid 19 em uma instituição de ensino. 

 Com a necessidade do isolamento social, as aulas presenciais no Brasil foram sus-
pensas. As instituições de ensino precisaram se adequar para que as aulas continuassem 
de forma não presencial. Nesse contexto, as aulas remotas foram se tornando uma opção 
viável. É necessário esclarecer que o ensino remoto não é a mesma coisa que o ensino à 
distância, pois o mesmo pode se dar de várias formas, nele podemos adotar várias outras 
estratégias fazendo uso de plataformas como o WhatsApp, televisão, YouTube, Zoom, 
Google Meet, Hangouts, Webex Meet, Teams, Skype, pode o professor enviar tarefas 
por e-mail, pode-se publicar conteúdos em blogs, sites criados para essa finalidade, etc. 
Ou seja, todas as formas possíveis e imagináveis que sirvam para atender no cenário da 
pandemia. Já a educação à distância (EAD) é estrutural, ela pode ser de boa qualidade ou 
não, mas ela foi estruturada, pensada e planejada para ser dessa forma e ter esse nome, 
com planejamento pedagógico, com acesso para todos os alunos, avaliações já previstas 
em seu planejamento, e tantas outras facilidades que conferem uma qualidade pensada 
para funcionar no ensino à distância, o que é bem diferente do ensino remoto. O EAD utili-
za-se dos  ambientes virtuais, que são definidos segundo Santos (2009) como  ambientes 
virtuais de aprendizagem  são ambientes que envolvem não só um conjunto de interfaces 
para socialização de informação, de conteúdos de ensino e aprendizagem, mas também, 
e, sobretudo, as interfaces de comunicação síncronas e assíncronas. 

 Ensino à Distância (EAD) vem evoluindo à medida que as Tecnologias de  Infor-
mação  e  Comunicação  (TIC)  vem  se  aprimorando, em 1995 foi criada  a  Secretaria  
de  Educação  à  Distância  do  Ministério  da Educação, tendo  seu  apogeu  a  partir  
de  2017 (Schimiguel, Fernandes, Okano, 2020).
 
 No   mercado de ensino, o Ensino à Distância representa   uma   tendência inevi-
tável,  pois  de  acordo  com  o  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Educacionais  (Inep) 
citado  por Mendes (2019):

houve  um  crescimento  de  375,2%  das  matrículas  de  graduação  no  

período  que compreende  2007  a  2017,  ao  passo  que  na  modalidade  

presencial,  foi  apenas  de 33,8%”. Na educação superior, o EAD é uma 
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realidade viável, e esses números devem  dobrar  até  o  fim  de  2024,  

quando  o  EAD  chegará  a  50%  dos  alunos  matriculados  no Brasil 

inteiro (Mendes, 2019).

3. O ENSINO REMOTO

 As estratégias de ensino remoto, por mais bem planejadas que sejam, têm limi-
tações, mas a instituição, quer seja de ensino superior ou não, têm que atender todos 
seus alunos vencendo os desafios que forem aparecendo ao longo do processo, ade-
quando o mesmo a realidade de sua respectiva comunidade escolar frente à pandemia.
Atualmente as instituições de ensino enfrentam uma situação em que se deparam com 
alunos de variadas realidades sociais, porém é papel da Instituição de ensino é não me-
dir esforços nessa empreitada afim de evitar a ampliação de desigualdades no processo 
de ensino aprendizagem. Nesse novo formato remoto do ensino somente alcançamos 
esse objetivo quando se entende que os recursos tecnológicos são diferentes entre os 
muitos perfis socioeconômicos da comunidade escolar em questão, também é neces-
sário considerar aqueles que já têm um desempenho acima da média, pois certamente 
ficarão em vantagem no uso das soluções tecnológicas utilizadas. 

 O Ministério da Educação (2020) em sua “PROPOSTA DE PARECER SOBRE 
REORGANIZAÇÃO DOS CALENDÁRIOS ESCOLARES E REALIZAÇÃO DE ATIVIDA-
DES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA 
COVID-19” escreveu em considerações finais do mesmo que 

“As orientações para realização de atividades pedagógicas não presen-

ciais para reorganização dos calendários escolares neste momento de-

vem ser consideradas como sugestões; nessa hora, a inovação e criati-

vidade das redes, escolas, professores e estudantes podem apresentar 

soluções mais adequadas. O que deve ser levado em consideração é o 

atendimento dos objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento das 

competências e habilidades a serem alcançados pelos estudantes em 

circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia.” 

 Os gestores de instituições de ensino sabem que não existe uma solução perfei-
ta para esse momento, ou seja, aquilo que se idealiza, que todas as escolas deveriam 
estar preparadas, com todos os alunos tendo aulas à distância, com professores intera-
gindo num cenário perfeito ou pelo menos perto do ideal, sabe-se que isso não existe 
em lugar nenhum do mundo, mas temos que ter nesse momento bem claro em nossas 
mentes que hoje todos estão vivenciando um momento na educação que não é possível 
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ofertar um ensino de qualidade, como no modo presencial ou no modo EAD, porém as 
escolas estão tentando se organizar, umas mais, outras menos, pois não existe uma 
receita  para fazer um ensino remoto com estrutura e qualidade conforme  sempre fize-
mos em nossas salas de aulas presenciais, usufruindo de toda infraestrutura física de 
uma escola e é assim que todas as instituições de ensino (infantil, fundamental, médio, 
superior e técnico) estão se desdobrando de maneira descomunal para fazer funcionar 
a toque de caixa (foi assim que iniciamos em março) o ensino remoto adequado para 
esse momento da pandemia. 

 A pandemia trouxe à educação um grande desafio e que a maioria das escolas 
brasileiras não estavam preparadas para fazer o modelo de ensino presencial de ma-
neira on-line. Esses modelos da televisão aberta (rede pública) por exemplo, ou até 
mesmo o uso do rádio, e tantas tecnologias (particulares) usadas na disponibilização de 
conteúdos e tarefas para os alunos na verdade refletem que as instituições de ensino 
pressupõem que permanecendo conteudistas estão atendendo à contento nossos alu-
nos, mas na verdade o importante é sempre manter o aluno engajado em atividades que 
também promovam uma interação pelo menos próxima do que tínhamos antes da pan-
demia, não esquecendo que existe e sempre existirá muita variação entre as diferentes 
comunidades escolares brasileiras, principalmente no que tange à experiência prévia de 
uso dessas tecnologias utilizadas nesse formato.

 Então gestores do ensino ao escolherem quais estratégias de ensino remoto de-
vem aplicar, têm que levar em consideração vários fatores como infraestrutura de rede, 
link de dados e quais dispositivos serão utilizados nas transmissões, a experiência que 
cada professor tem no uso dessas ferramentas digitais, mas o mais importante na com-
binação dessas ferramentas, pois não há nenhuma receita ou estratégia pré existente 
que una tudo isso com igualdade e ao mesmo tempo seja justo com todos os alunos 
matriculados na instituição.

 O gestor do ensino deve ter um olhar que considere todas as estratégias, mas 
principalmente considere que sua equipe diretiva pedagógica/acadêmica coordene e 
articule diferentes estratégias afim de garantir que todos os alunos recebam o conteúdo 
e todas as atividades propostas.

 O gestor de instituições de ensino infantil, fundamental, médio e superior, deve 
trabalhar o fortalecimento do vínculo escolar/acadêmico no atual cenário de distancia-
mento social que estamos vivendo, os alunos sentem muita falta da escola e o convívio 
com seus amigos e principalmente da atenção do professor, então o professor tem que 
viabilizar essa convivência usando de diferentes formas de contato remoto para que não 
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percam esse contato com seus alunos, isso pode se dar por e-mail, pode ser um grupo 
de WhatsApp,  pode ser um telefonema, uma vídeo chamada ou qualquer outra forma 
que proporcione essa interação e até mesmo manutenção da amizade de professores 
e alunos, portanto acredito que o gestor tem papel fundamental na orientação de sua 
equipe acadêmica/pedagógica orientando que os professores atuem com flexibilidade e 
ética quanto a forma de tratar os alunos.
   
 A nova experiência do ensino remoto, evidencia problemas que foram descobertos 
pelo formato de educação remota, podendo ser elencado em:  primeiro: o uso da tecnologia 
pode aumentar a desigualdade social que já existe, isso quer dizer que dependendo do 
indivíduo, se ele está numa instituição de ensino pública ou privada, ou de classes sócio-e-
conômicas muito contrapostas, há uma diferença no uso da internet para o entretenimento e 
o uso da internet para questões com finalidades educacionais e essa diferença cultural pode 
aumentar conforme o acesso que se tem à informação e o tipo de informação escolhida. 
O segundo ponto é que esse mesmo indivíduo ainda usa muita tecnologia e tem acesso à 
internet para entretenimento e lazer, e não para fins educacionais, ele até pesquisa alguma 
informação ou notícia, mas ele não incorporou isso como atividade pedagógica ou como 
uma atividade educacional de produção e de conhecimento. E o terceiro ponto é que o pro-
fessor também não adota a tecnologia na sua prática pedagógica/acadêmica, apesar de ele 
incentivar o aluno a buscar tecnologias, a buscar assuntos na Internet, então observei que 
esse indivíduo não acessa a internet na escola/faculdade, observei também que as institui-
ções de ensino deveriam promover a inclusão digital e o uso qualificado da internet, mas na 
realidade entendi que todos estamos perdendo uma grande chance de tornar a educação 
mais igualitária entre as diferentes classes sócio-econômicas.

 Há uma outra questão que também é bem importante, a do acesso ao dispositivo 
que se usa para acessar a internet e que permite esse acesso ao mundo virtual, que é 
o smartphone, que entrega esse fácil acesso para todos, mas quando você à acessa do 
seu dispositivo smartphone, o mesmo permite alguns tipos de atividade, mas não todas, 
por exemplo a leitura de textos longos na tela pequena do celular se torna muito difícil, 
ou mesmo a produção de textos maiores, essas são atividades que se tornam inviáveis 
ou muito dificultosas num celular.

 Esses diferentes equipamentos com diferentes tamanhos de telas fazem uma 
diferença ainda maior quando a tecnologia tem que ser utilizada para fins educacionais 
no processo ensino/aprendizagem. 

 Após essa necessidade de adaptação, observa-se que os professores têm se 
esforçado e revisto suas práticas docentes, em pró da evolução de seus discentes, os 
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docentes percebem que a vida acadêmica nunca mais será a mesma após o término da 
quarentena; sendo necessário rever  suas  estratégias,  utilizar  as  TICs  de  maneira  
mais  efetiva,  até  como  uma  maneira de manter sua empregabilidade (Schimiguel, 
Fernandes, Okano, 2020).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As próximas gerações não devem ser meros consumidores de tecnologias cria-
das com algoritmos que eles desconhecerão, é importante que eles aprendam e que 
eles tenham  condições e habilidades para que criem tecnologias. Sabe-se que esse 
assunto foi amplamente discutido na implantação da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) que aconteceu no nosso país e que eu e minha equipe diretiva tivemos que im-
plantar em nossa escola. E uma das competências fala exclusivamente de tecnologia, 
porém na minha opinião não mostra de forma clara como que as escolas devem inserir 
esse tema (tecnologia) nos currículos, o que eu quero dizer é que a tecnologia deveria 
ser trabalhada igualmente em todas instituições de ensino, independente da classe so-
cial ou região onde está esse indivíduo.

 O CIEB (Centro De Inovação Para A Educação) fez um trabalho muito bom nes-
se sentido, com base na Base Nacional Comum Curricular e a partir dela, convidou 
alguns especialistas para confeccionar um currículo de referência que explica sobre 
como trabalhar esses conceitos no dia a dia da escola ajudando o professor com esses 
temas, dentre eles, a tecnologia para ajuda-los e também para ajudar os gestores das 
Secretarias de Educação, respondendo essa pergunta que é uma grande dúvida, “como 
é que eu trabalho?”, esse currículo têm 3 eixos centrais, 10 conceitos principais e 143 
habilidades e o diferencial dele é que além de mostrar o que deve ser ensinado também 
é um conjunto de sugestões de práticas pedagógicas na sala de aula que o professor 
pode utilizar e materiais de referências open source (abertos) que o professor pode uti-
lizar para trabalhar esses conceitos. Esses termos precisam ser trabalhados, pois  têm 
um impacto muito grande na vida cotidiana de muitas crianças e jovens e ainda poucos 
profissionais do ensino sabem como fazê-lo.

 Essa nova experiência nos trás muitas dúvidas que certamente só teremos as 
respostas depois de algum tempo, mas dentre tantas perguntas, uma me deixa espe-
cialmente curioso, como é que nossos professores vão preparar esse indivíduo, quer 
seja ele um adulto, um jovem ou uma criança a conhecer, entender, compreender que 
com essas tecnologias ele tem que desenvolver habilidades e competências necessá-
rias para criar novas formas de como aprender e de inclusive criar as tecnologias que 
ainda teremos? 
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RESUMO
Este estudo sobre liderança teve como objetivo analisar o papel da liderança e a impor-
tância do líder nas organizações. Trata-se de um levantamento bibliográfico. Consta-
tou-se a importância do líder nas empresas, enfatizando-se as principais características 
de um bom líder. O líder deve trabalhar o desempenho de sua equipe, assim como sua 
motivação e organização dos processos.

Palavras chaves: Liderança, empresa, líder.

ABSTRACT:
This study on leadership aimed to analyze the role of leadership and the importance of 
the leader in organizations. This is a bibliographic survey. It was found the importance 
of the leader in companies, emphasizing the main characteristics of a good leader. The 
leader must work on the performance of his team, as well as his motivation and organi-
zation of the processes.

Key words: Leadership, company, leader.

1. INTRODUÇÃO

 A liderança é uma incógnita que muitos não entendem sua função, até que ponto 
devo liderar? Ou, em que momento devo passar essa tarefa? Perguntas que muitas 
das vezes, não são compreendidas, seja por parte do líder, ou do subordinado. Muitas 
empresas sofrem com esse erro de gestão e por mais simples que seja não conseguem 
gerir a ideia de mudar suas atitudes.

 De certa forma o Líder seja ele um CEO, Diretor, Gerente tem suas responsabili-
dades nas quais geram muito peso e preocupação, sabendo ele que qualquer que seja 
sua decisão, pode desencadear muitos problemas, prejuízos, etc.

 Então, entender que cada líder, tem sua gestão e que em um determinado mo-
mento deverá passar esse bastão, ou seja descentralizar as operações. Cada líder do 
seu departamento e num todo possa gerir novas possibilidades, pensamentos, diferen-
ças, mas que no final o grupo consiga resultados eficazes.

“James Hunter, autor do livro “O Monge e o executivo”, define liderança como a habi-
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lidade de influenciar pessoas a trabalhar entusiasticamente para atingir objetivos es-
tabelecidos em prol do bem comum. Ou seja, o papel da liderança é fundamental nas 
corporações bem sucedidas.”

 O líder centralizador é aquele que toma para si toda a responsabilidade e tam-
bém todas a decisões, ele entende que precisa estar em todos os departamentos e que 
sua opinião se não for a última, não haverá êxito. 

 Líderes assim, muitas das vezes podem causar divergência dentro das empre-
sas, seja elas emocionais, no âmbito profissional, ou até mesmo em decisões mal to-
madas. Empresas que sofrem com essa situação, tende ter profissionais desmotivados, 
sem interesse no trabalho, sem perspectiva de sucesso, pois muitas vezes sua opinião 
não tem valia e o desinteresse acaba tomando o profissional.

 Mas por que o líder deve decentralizar? A liderança de uma empresa é composta 
por várias opiniões, quando o líder descentraliza, automaticamente abre a oportunida-
des para novas ideias, motivando assim seus subordinados.

 O presente estudo tem  o objetivo de analisar o papel da liderança e a importân-
cia do líder nas organizações. 

2. MÉTODO

 Trata-se de um levantamento bibliográfico, realizado nas principais bases de da-
dos. Foram considerados artigos publicados na integra, na língua portuguesa, no perío-
do de 2015 a 2020. Para a busca dos artigos, foi utilizado as seguintes palavras chaves: 
Liderança, empresa, líder. Os registros encontrados foram analisados e classificados de 
acordo com as principais temáticas encontradas. 

3. DESENVOLVIMENTO

 Dentro das organizações, o  líder possui um papel fundamental na motivação e 
no planejamento de estratégias para que as  equipes de trabalho  alcancem os objetivos 
estratégicos da empresa. O líder é a pessoa na organização que tem visão, é ele quem 
conduz as pessoas e as organizações em direções que sozinhas não seguiriam (Men-
donça Júnior, 2013). 

 A liderança é considerada como uma arte que mobiliza os outros para que quei-
ram lutar por aspirações compartilhadas; o que constitui um conceito no qual se destaca 
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a palavra “querer”, pois o que leva as pessoas a fazerem alguma coisa não é uma tarefa 
relativamente simples. Para se sentir a real essência da liderança, pergunta-se: O que 
é necessário para que os indivíduos queiram se engajar em uma organização de forma 
“voluntária”? Observa-se o que é necessário para que os indivíduos tenham um desem-
penho de alto nível? O que você̂ pode fazer para que as pessoas permaneçam leais 
à organização? Existe uma diferença entre obter apoio e ordenar, com os verdadeiros 
líderes mantendo a credibilidade em consequência de suas ações, no momento em que 
as pessoas são  desafiadas, inspiradas, permitidas, guiadas e encorajadas (KOUZES e 
POSNER, 1997). 

 Para Bennis (1996, p. 78), “a presença do líder é importante para a eficácia das 
organizações, para as frequentes turbulências e mudanças do ambiente e para a inte-
gridade das instituições”. 

 Maximiano (2000) enfatiza que: 

Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o comporta-

mento e a mentalidade de outras pessoas. Proximidade física ou atem-

poral ano é importante nessa definição. Um cientista pode ser influen-

ciado por um colega de profissão que nunca viu ou mesmo que viveu 

em outra época. Da mesma forma, líderes religiosos são capazes de 

influenciar adeptos que estão muito longe e que têm pouquíssima chan-

ce de vê̂-los pessoalmente. (MAXIMIANO, 2000, p. 326) 

 A liderança e a motivação são indispensáveis para o desenvolvimento das ativi-
dades na organização. 

 Segundo Robbins (2002 apud SOUZA, 2010, p. 6) as qualidades que são carac-
terísticas de bons líderes são: 

Integridade: qualidade que faz com que as pessoas confiem em você̂; En-

tusiasmo: é uma característica geral dos líderes; Calor: uma personalida-

de quente e contagiante; Calma: transmite calma para os subordinados; 

firme apesar de justo: a combinação de firmeza ou exigências e justiça. 

 Também deve-se considerar que para acompanhar as mudanças que estão 
ocorrendo com cada vez mais frequência no cenário empresarial, o líder do futuro deve 
observar todos os problemas que ocorrem ao seu redor e interpretar os seus significa-
dos. O líder também deve ser um bom ouvinte quando outros lhe dão ideias, ter empatia 
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com o grupo e também respeitar este grupo quando estes apresentarem dificuldades 
em lidar com mudanças. (Robbins 2002).

 O marechal Montgomery (apud LACOMBE; HEILBORN, 2003, p. 351) afirmam 
que os líderes eficazes devem ser capazes de 

ver com clareza os seus objetivos e se esforçar para alcançá-los; tomar 

decisões e ter calma na hora da crise; verificar o cumprimento das ordens; 

julgar as pessoas e fazer com que as pessoas certas ocupem os lugares 

certos nos momentos certos; compreender que a diversidade das pessoas 

traz força para a equipe; visualizar o sistema como um todo, ver o conjunto. 

 Um bom líder deve se colocar no lugar do seu liderado, ou seja, deve ter empatia. 
Segundo Macedo, Rodrigues e Johann (2007, p.101) 

ter empatia é procurar entender o que a outra pessoa está vivendo, 

imaginar-se em seu lugar para melhor captar sua experiência. Mostrar 

ao outro que ele estã sendo ouvido e entendido estimula a cooperação, 

pois ele passa a perceber que seus sentimentos estão sendo levados 

em consideração. Responder com empatia não significa necessaria-

mente concordar com o que o outro está dizendo 

 Salienta-se também que a liderança deve trabalhar a motivação de sua equipe. A 
motivação e a liderança, mesmo possuindo tantas diferenças, andam juntas, pois um líder 
precisa ter motivação para influenciar sua equipe nas tomadas de decisões (CRUZ, 2012).

 Cabe ressaltar que os líderes têm características diferentes. Um bom líder, além 
de possuir essas características, pode ser estudado em três grupos, que Maximiano 
(2000, p. 400) define como: 

- Traços de personalidade: consiste em focalizar a personalidade dos líderes. Um 
exemplo de traços da personalidade de um líder são a iniciativa nas relações pesso-
ais e o senso de identidade pessoal. 
- Motivações do líder: consiste em focalizar as motivações dos líderes. Um exemplo 
disso, e a necessidade de poder. 
- Habilidades pessoais: focaliza a liderança como habilidade que pode ser desenvol-
vida. Um exemplo claro é a habilidade que um líder tem para ser comunicar e atrair 
pessoas. 
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 Segundo CRUZ (2012), nas organizações, a liderança, surge para desenvolver o 
capital intelectual das pessoas através da exploração do trabalho em equipe. Os líderes 
necessitam motivar o capital intelectual das pessoas para receber o retorno em relação 
aos desenvolvimentos dos trabalhos. A liderança e a motivação são indispensáveis para 
o desenvolvimento das atividades na organização. 

4. CONSIDERAÇOES FINAIS

 Pode-se constatar a necessidade das empresas de ter um boa liderança e con-
sequentemente um bom líder. Um líder eficaz trará benefícios o otimizará sua equipe, 
processos, organização e resultados. Existe diversas características que um líder pode 
ter, cabe a empresa incentivar que a liderança exerça seu papel da melhor forma possí-
vel, conforme missão e estratégias adotadas pela empresa.
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