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AnáLiSe miCroBioLÓGiCA DA QuALiDADe DA áGuA minerAL 
ConSumiDA no ALto VALe Do itAJAÍ1

Andréia Pasqualini 2

Cláudia Martins Ledesma  3

Franciane Schoeninge 4

Adriano Dolzan 5

André Sabino Busarello 6

Reginaldo Otto Nau7

RESUMO

A água é uma substância abundante na Terra. Existe em vários lugares e formas. Sob um ponto de vista químico, a 
água é um líquido incolor e inodoro, composto de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Medir a qualidade 
da água não é tarefa fácil. Pelo fato de a água apresentar grande diversidade de características físicas, químicas e 
biológicas. Medir sua qualidade significa detectar estas características, bem como verificar a presença de substancias 
químicas e microorganismos indesejados (LINDER e FRANK, 2005). Segundo a Resolução – RDC nº. 274 de 22 de 
setembro de 2005, da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a água mineral natural é definida como 
água obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas. È caracterizada pelo conteúdo 
definido e constante de determinados sais minerais, oligoelementos e outros constituintes considerando as flutuações 
naturais.  Esta pesquisa tem por objetivo geral analisar a qualidade microbiológica da água mineral comercializada 
e destinada ao abastecimento do público do Alto Vale do Itajaí. Este trabalho é iniciado com pesquisa bibliográfica 
em material impresso em artigos, livros, dissertações e teses, assim como material digital disponível na internet. 
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apasqualini@unidavi.edu.br.

2 Cláudia Martins Ledesma. Professora do curso de Engenharia de Alimentos – FACITEC – UNIDAVI. E-mail: 
ledesma@unidavi.edu.br.

3 Franciane Schoeninge. Professora do curso de Química industrial de alimentos - FACITEC_ UNIDAVI. E-mail: 
franciane@unidavi.edu.br.

4 Adriano Dolzan. Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção da UNIDAVI, bolsista de Iniciação Científica 
do PGP/UNIDAVI. E-mail: adrianod@ibest.com.br.

5 André Sabino Busarello. Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção da UNIDAVI, bolsista de Iniciação 
Científica do PGP/UNIDAVI. E-mail: dibusa@ibest.com.br.

6 Reginaldo Otto Nau. Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção da UNIDAVI, bolsista de Iniciação 
Científica do PGP/UNIDAVI. E-mail: reginaldo@riosulense.com.br.

7 Reginaldo Otto Nau. Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção da UNIDAVI, bolsista de Iniciação 
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Serão coletadas amostras da água mineral consumidas no Alto Vale do Itajaí e realizados testes no laboratório de 
microbiologia da UNIDAVI, para determinação do número mais provável de coliformes fecais, seguindo a técnica 
dos tubos múltiplos, de acordo com a metodologia descrita na Instrução Normativa nº. 62, de 26 de agosto de 2003, 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Palavras-chave: Água, Qualidade, Microbiologia.

ABStrACt
Water is an abundant substance in the Earth. It is possible to find it in several places and forms. Under a chemical 
point of view, water is a colorless and scentless liquid, composed by two atoms of hydrogen and one of oxygen. 
Measuring the quality of water is not an easy task. Water presents a large diversity of physical characteristics, 
chemistries and biological. Measuring its quality means detect these characteristics, as well as to verify the presence 
of chemical substances and unwanted microorganisms (LINDER and FRANK, 2005). According to the Resolution – 
RDC #274, September 22nd, 2005, of ANVISA (National Agency of Sanitary Vigilance) the natural mineral water is 
defined as water obtained directly from natural sources or of the extraction of underground waters. It is characterized 
by the defined and constant content of certain salts minerals, oligoelements and other constituent ones considering 
the natural flotation.  The general objective of this research is to analyze the quality microbiologic of the mineral 
water sold and destined to the public of the Alto Vale do Itajaí. This work begins with bibliographical research 
in printed material in articles, books, dissertations and theses, as well as available digital material in the internet. 
Samples of the mineral water consumed on the Alto Vale do Itajaí will be collected and tests will be accomplished at 
the UNIDAVI microbiology laboratory, to  determine the most probable number of faecal coliforms, following the 
technique of the multiple tubes, in agreement with the methodology described on the Normative Instruction #62, of 
August 26th, 2003, of the Ministry of the Agriculture, cattle raising and Provisioning.    

Key-words: Microbiology, Quality, Water.

introDução

A água é uma substância abundante na Terra. Existe em vários lugares e formas: em sua 
maioria nos oceanos e nas calotas polares de nosso planeta, mas também em nuvens como a água 
de chuva, rios, etc. Não ocupa lugar fixo, está sempre em movimento em seu ciclo natural, cai do 
céu, brota da terra e escoa para ribeirões, é sugada pela terra, ou evapora.

O consumo de água mineral natural está diretamente relacionado a um estilo de vida 
saudável. Os consumidores compram estes produtos pela confiança de estarem adquirindo um 
produto de boa qualidade. 

Em um âmbito geral, a qualidade da água consumida por nós seres humanos é vital para 
a conservação de nossa saúde. 

No Brasil, os padrões de identidade e qualidade da água mineral e natural, são 
regulamentados pela RDC 54/00 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Apesar da 
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preocupação crescente com a qualidade da água para consumo humano, ainda são poucos os 
dados disponíveis no Brasil sobre a qualidade microbiológica das águas minerais. 

Dentro deste contexto esta pesquisa tem por objetivo avaliar a qualidade microbiológica 
de águas minerais de diferentes marcas comercializadas e destinadas ao abastecimento do público 
do Alto Vale do Itajaí. 

Neste sentido, será feita uma pesquisa sobre a água mineral, sua composição, bem como 
suas características microbiológicas. Será analisado se a qualidade da água mineral está de acordo 
com os padrões microbiológicos legais, quanto à presença de coliformes fecais. No final será 
apresentado um quadro sinótico dos resultados que ficará disponível à sociedade em geral. 

metoDoLoGiA

Como primeira etapa, esta pesquisa foi fundamentada a partir de uma forte revisão da 
literatura existente, coletando e organizando informações até então isoladas em nossa percepção, 
com enfoque na qualidade da água mineral segundo normas e a legislação vigente.

Os instrumentos e técnicas utilizados para a coleta e catalogação dos dados foram à 
pesquisa em material impresso em artigos, livros, dissertações e teses, e material digital disponível 
pela internet. 

Posteriormente serão coletadas amostras da água mineral consumida no Alto Vale do 
Itajaí e serão realizados testes laboratoriais, em duas marcas com 5 amostras de cada lote no 
laboratório de microbiologia da UNIDAVI, para determinação do número mais provável de 
coliformes fecais, seguindo a técnica dos tubos múltiplos, de acordo com a metodologia descrita 
na Instrução Normativa nº. 62, de 26 de agosto de 2003, do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento.

A técnica dos tubos múltiplos é um método de análise quantitativo que permite 
determinar o número mais provável (NMP) dos microrganismos alvo na amostra, através da 
distribuição de alíquotas em uma série de tubos contendo um meio de cultura diferencial para 
crescimento dos microrganismos alvo. A determinação do número de microrganismos é baseada 
no princípio de que, numa amostra líquida, as bactérias podem ser separadas por agitação, 
resultando numa suspensão em que as células estejam uniformemente distribuídas. A combinação 
de tubos com crescimento positivo ou negativo, após a incubação, permite estimar, por cálculo de 
probabilidade, a densidade original dos microrganismos na amostra.

Auxiliada por uma sólida revisão de literatura já pesquisada, os dados serão analisados na 
prática e serão confrontados com as bibliografias a fim de diagnosticar sua qualidade. 
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Após esta etapa será elaborado um quadro geral dos resultados e divulgados por meios de 
resumos, artigos e/ou outros meios de publicação a fim de deixar a sociedade em geral informada.

reSuLtADoS e DiSCuSSão

A capacidade do ser humano de alterar a natureza cresceu muito a partir da Revolução 
Industrial. Os impactos ambientais ocasionados por confrontos diretos ou indiretos entre o 
homem e a natureza têm criado ameaças para todas as formas de vida, devido à exploração 
dos recursos naturais e a poluição do meio em que vivemos como o terrestre, o atmosférico e o 
aquático.

Exemplos bem conhecidos de impacto ambiental são os desmatamentos, as queimadas, 
a “poluição das águas”, o buraco na camada de ozônio, descarte de resíduos das indústrias, entre 
outros.

Dentre os principais impactos ambientais, destaca-se a poluição do meio aquático, que 
é a alteração de suas características por quaisquer ações ou intervenções do homem. Apesar de 
abundante, o volume de água disponível para as atividades humanas é pequeno. 

Vista do espaço, a Terra parece o Planeta Água, pois esta cobre 75% da superfície terrestre, 
formando os oceanos, rios, lagos etc. No entanto, somente uma pequenina parte dessa água - da 
ordem de 113 trilhões de m3 - está à disposição da vida na Terra. Apesar de parecer um número 
muito grande, a Terra corre o risco de não mais dispor de água limpa, o que em última análise 
significa que a grande máquina viva pode parar (VIEIRA e ZAMPIERON, 2004, p. 01).

A água é uma substância abundante na Terra. Existe em vários lugares e formas: em 
sua maioria nos oceanos e nas calotas polares de nosso planeta, mas também em nuvens, água 
de chuva, rios, etc. Sob um ponto de vista químico, a água é um líquido incolor e inodoro, 
composto de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, sua fórmula química é H

2
O.

A água é extremamente importante para manter o ciclo de vida no planeta. A reserva 
aquática no planeta é constante, mas nem por isso devemos desperdiçá-la ou poluí-la, pois ela 
guarda uma variedade de características que interagem com a vida.

Apesar de “abundante”, 1.380.000 Km³ (ROMERO E SILVA, 2003), a água é o recurso 
mais ameaçado do planeta, tanto que a assembléia da ONU, proclamou a “Década de Ação 
Internacional Água para a Vida”, com início no dia 22 de março deste ano, para alertar o mundo 
sobre a grave situação da água doce no planeta.

No Brasil, a preocupação também se manifesta com o ato do Presidente da Republica 
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que instituiu a “Década Brasileira da Água”. Apesar de aparentemente abundante o volume de 
água disponível para as atividades humanas é pequeno, cerca de 2,7% de água doce, e o restante 
97,3% é água salgada.

A quantidade de água no planeta se mantêm invariável há bilhões de anos, porém, a água 
disponível para o uso está sendo severamente reduzida e os mananciais remanescentes seriamente 
ameaçados por esgotos e outros contaminantes (LINDER e FRANK, 2005, p. 61).

De acordo com Vieira e Zampieron (2004, p. 01):

A água nunca é pura na Natureza, pois nela estão dissolvidos gases, 
sais sólidos e íons. Dentro dessa complexa mistura, há uma coleção 
variada de vida vegetal e animal, desde o fito plâncton e o zooplâncton 
até a baleia azul (maior mamífero do planeta). Dentro dessa gama de 
variadas formas de vida, há organismos que dependem dela inclusive 
para completar seu ciclo de vida (como ocorre com os insetos). Enfim, 
a água é componente vital no sistema de sustentação da vida na Terra 
e por isso deve ser preservada, mas nem sempre isso acontece. A sua 
poluição impede a sobrevivência daqueles seres, causando também 
graves conseqüências aos seres humanos.

Os efeitos de um poluente no meio aquático depende do tipo, do caminho que este 
poluente percorre e do uso que se faz do corpo de água (LINDER e FRANK, 2005, p.01).

A alteração da qualidade da água é chamada de poluição, que é a alteração de suas 
características por quaisquer ações ou interferências, sejam naturais ou provocadas pelo homem 
(BRAGA, 2002,p.81).

Estas alterações podem produzir impactos estéticos, fisiológicos ou ecológicos. O conceito 
de poluição da água tem se tornado cada vez mais amplo em função de maiores exigências com 
relação à conservação e ao uso racional dos recursos hídricos (LINDER e FRANK, 2005,p.2).

Medir a qualidade da água não é tarefa fácil. Pelo fato de a água apresentar grande 
diversidade de características físicas, químicas e biológicas. Medir sua qualidade significa detectar 
estas características e ou sua alteração, bem como verificar a presença de substancias químicas e 
microorganismos indesejados (LINDER e FRANK, 2005,p.02).

A água é normalmente habitada por vários tipos de microorganismos de vida livre e não 
parasitária que dela extrai os elementos indispensáveis à sua sobrevivência. Ocasionalmente são 
aí introduzidos organismos patogênicos, que utilizando a água como veículo, constituem-se um 
perigo sanitário potencial.

Os microorganismos patogênicos são normalmente agrupados em bactérias, vírus e 
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helmintos (vermes). Estes são os diversos agentes causadores de doenças, denominados agentes 
etiológicos e para cada grupo existem famílias, gêneros e diversas espécies.

As vias de transmissão das doenças e infecções relacionadas com a água estão relacionadas 
também a condições inadequadas de higiene, contato com a água ou picada de inseto. Abaixo 
temos alguns exemplos de doenças/infecções:

•	 Cólera/V.Cholerae; 
•	 Febre tifóide/Salmonella tiphi;
•	 Hepatite A/Vírus A;
•	 Ascaridíase/Ascaris lumbricoides;
•	 Esquistossomose/Schistossoma Mansoni;
•	 Dengue/Aedes aegypti;
•	 Malária/Plasmodium sp.

A água pode ser boa e péssima para a saúde. De acordo com Miranda (2004,p. 01):

Um grande número de doenças chegam aos humanos por ingestão 
de água contaminada: cólera, disenteria amebiana, disenteria bacilar, 
febre tifóide e paratifóide, gastroenterite, giardise, hepatite infecciosa, 
leptospirose, paralisia infantil, salmonelose... Outras doenças chegam 
pelo simples contato com água contaminada: escabiose (doença 
parasitária cutânea conhecida como sarna), tracoma (mais freqüente 
nas zonas rurais), verminoses. Outras doenças têm na água um estágio 
do ciclo de vida de seus vetores, como esquistossomose, dengue, febre 
amarela, filariose e malária. A cólera, a febre tifóide e paratifóide são 
as doenças mais freqüentemente ocasionadas por águas contaminadas 
e penetram no organismo via cutâneo, mucosa ou oral.

Doenças entéricas causadas pelas bactérias coliformes são transmitidas quase 
exclusivamente pela contaminação fecal de água e alimentos. A transmissão através de águas 
contaminadas constitui uma das mais sérias fontes de infecção e foi responsável por grandes 
epidemias de doenças entéricas graves como febre tifóide e cólera, que periodicamente aparecia 
em todos os países até o início deste século. As infecções ocasionadas por contaminação por 
coliformes fecais são responsáveis por sintomas como diarréia, vômito, náuseas, dor de cabeça, 
câimbras e cólicas. Em pessoas com baixa imunidade, podem levar até a septicemia ou infecção 
generalizada.

O que agrupa infecções ao ser humano é o fato de agentes contaminantes encontrarem-se 
na água, sendo sua ingestão fator importante para a instalação das doenças diversas.
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Historicamente, a maioria das nossas preocupações sobre a pureza das águas tem sido 
relacionada com a transmissão de doenças. Portanto, foram desenvolvidos testes para determinar 
a segurança das águas, muitos destes testes também são aplicáveis em alimentos. 

Segundo a Resolução – RDC nº. 274 de 22 de setembro de 2005, da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) a água mineral natural é definida como água obtida diretamente 
de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas. É caracterizada pelo conteúdo definido 
e constante de determinados sais minerais, oligoelementos e outros constituintes considerando 
as flutuações naturais.  

Na fonte, poço ou local de surgência e na sua comercialização, a água mineral natural e 
a água natural não devem apresentar risco à saúde do consumidor (ausência de microrganismos 
patogênicos), e estar em conformidade com as características microbiológicas descritas no quadro 
abaixo (ANVISA 2000):

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA MINERAL

MICRORGANISMO
AMOSTRA 

INDICATIVA 
LIMITES

AMOSTRA REPRESENTATIVA

n c m M

E. coli ou coliforme 
(fecais) termotolerantes, 

em 100 mL
Ausência 5 0 -.- Ausência

Coliformes totais, em  
100 mL

<1,0 UFC; 
<1,1 NMP ou 

ausência
5 1

<1,0 UFC;  
<1,1 NMP ou 

ausência

2,0 UFC ou  
2,2 NMP

Enterococos, em 100 
mL

<1,0 UFC; 
<1,1 NMP ou 

ausência
5 1

<1,0 UFC;  
<1,1 NMP ou 

ausência

2,0 UFC ou  
2,2 NMP

Pseudomonas aerugi-
nosa, em 100 mL

<1,0 UFC; 
<1,1 NMP ou 

ausência
5 1

<1,0 UFC;  
<1,1 NMP ou 

ausência

2,0 UFC ou  
2,2 NMP

Clostrídios sulfito redu-
tores ou C. perfringens, 

em 100 mL

<1,0 UFC; 
<1,1 NMP ou 

ausência
5 1

<1,0 UFC;  
<1,1 NMP ou 

ausência

2,0 UFC ou  
2,2 NMP

QuADro 1 – Características microbiológicas da água mineral.
Fonte: ANVISA (2000).
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Onde:
n: é o número de unidades da amostra representativa a serem coletadas e anali-
sadas individualmente.  
c: é o número aceitável de unidades da amostra representativa que pode apresen-
tar resultado entre os valores “m” e “M”.  
m: é o limite inferior (mínimo) aceitável. É o valor que separa uma qualidade sat-
isfatória de uma qualidade marginal. Valores abaixo do limite “m” são desejáveis.  
M: é o limite superior (máximo) aceitável. Valores acima de “M” não são aceitos.  

O grupo dos coliformes totais incluem as bactérias na forma de bastonetes Gram negativos, 
não esporogênicos, anaeróbios facultativos, capazes de fermentar a lactose com produção de 
gás, em 24 a 48 horas a 35ºC. O grupo inclui 20 espécies, dentre as quais se encontram tanto 
bactérias originárias do trato gastrointestinal de humanos e outros animais de sangue quente, 
como também diversos gêneros e espécies de bactérias não entéricas, como Serratia e Aeromonas. 
Por essa razão, sua enumeração em água e alimentos é menos representativa, como indicação de 
contaminação fecal, do que a enumeração de coliformes fecais ou E.coli. Porém, sua presença 
é considerada uma indicação útil de contaminação pós-processo, evidenciando práticas de 
higiene e sanificação aquém dos padrões requeridos para o processamento (SILVA; JUNQUEIRA; 
SILVEIRA, 1997, p.54).

O grupo de coliformes fecais ou coliformes termotolerantes constituem os organismos 
típicos da microflora fecal, podendo a maioria ser encontrados em outros locais. A definição é a 
mesma de coliformes totais, porém, restringindo-se aos membros capazes de fermentar a lactose com 
produção de gás, em 24 a 48 horas a 44,5 – 45,5ºC. Esta temperatura de incubação elevada tem como 
objetivo evitar o crescimento de bactérias não fecais mais adaptadas a temperaturas mais baixas do 
meio ambiente. Por esse motivo, o teste de coliformes fecais torna-se mais seletivos para E. coli, e 
mais específico para determinação de contaminação de origem fecal. A espécie E. coli é considerada 
como sendo de origem unicamente fecal (SILVA; JUNQUEIRA; SILVEIRA, 2004,p.42).

A detecção e medida de bactérias coliformes têm sido efetuadas na água desde o fim do 
século xIx. A metodologia emprega um meio seletivo com inibidores de Gram + e capacidade de 
fermentação da lactose. 

A preparação do material de laboratório para utilização em análises microbiológicas 
envolve todas as atividades necessárias para garantir que os frascos, utensílios, instrumentos e 
vidrarias destinados ao contato com as amostras de alimentos, encontrem-se limpos, estéreis 
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e isentos de resíduos químicos e orgânicos, no momento das análises. (SILVA; JUNQUEIRA; 
SILVEIRA, 1997,p.56).

Esse trabalho envolve atividades de descontaminação, descarte de resíduos contaminados, 
lavagem, acondicionamento e esterilização.

Os testes para pureza de água utilizada atualmente, visam detectar organismos indicadores 
em particular. Estes organismos indicadores usuais podem ser as bactérias coliformes.

As análises efetuadas nas duas marcas de água possuem esta finalidade, e são apresentadas 
nos quadros abaixo.

RESULTADOS DE ANÁLISE DA AMOSTRA X

AMOSTRA
X

ANÁLISES RESULTADOS
VALOR MÁXIMO 

PERMITIDO

1 Coliformes fecais Ausência em 100mL Ausência em 100mL

2 Coliformes fecais Ausência em 100mL Ausência em 100mL

3 Coliformes fecais Ausência em 100mL Ausência em 100mL

4 Coliformes fecais Ausência em 100mL Ausência em 100mL

5 Coliformes fecais Ausência em 100mL Ausência em 100mL

QuADro 2 – resultado das análises de coliformes totais da marca X.
Fonte: Acervo do autor.

RESULTADOS DE ANÁLISE DA AMOSTRA Y

AMOSTRA
Y

ANÁLISES RESULTADOS
VALOR MÁXIMO 

PERMITIDO

1 Coliformes fecais Ausência em 100mL Ausência em 100mL

2 Coliformes fecais Ausência em 100mL Ausência em 100mL

3 Coliformes fecais Ausência em 100mL Ausência em 100mL

4 Coliformes fecais Ausência em 100mL Ausência em 100mL

5 Coliformes fecais Ausência em 100mL Ausência em 100mL

QuADro 3 – resultado das análises de coliformes totais da marca Y.
Fonte: Acervo do autor.
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Os resultados apresentados nos quadros 1 e 2 mostram ausência de Coliformes fecais nas 
duas amostras analisadas, o que denota que podemos consumir estes tipos de águas sem o perigo 
de termos problemas para nossa saúde. 

ConCLuSÕeS

Para os seres humanos a água é de extrema importância para seu ambiente de vida, e 
também para o desenvolvimento de muitas atividades econômicas. Muitos seres vivos utilizam 
os recursos da água e se mantêm vivos, outros vivem nela. Todos nós somos extremamente 
dependentes da água para sobrevivência e para manter as funções vitais de nossos organismos.

O que ficou claro com este trabalho é que as bactérias do grupo coliformes são 
consideradas os principais indicadores de contaminação fecal; coliformes fecais são bactérias 
patogênicas e sua presença na água não representa por si só, um perigo à saúde, mas indica a 
possível presença de outros organismos causadores de problemas à saúde.

Os resultados obtidos com as análises apresentaram ausência de coliformes fecais, 
caracterizando que as duas marcas analisadas naqueles lotes estão de acordo com a Portaria nº. 
518, de 25/03/2004 do ministério da Saúde, podendo assim ser consumidas.

A água “ in natura “ ainda não é a que podemos utilizar. Ela precisa de tratamento, o 
que envolve energia, mão-de-obra, instalações, produtos químicos, infra-estrutura da captação e 
distribuição. Isto faz com que a água se torne um bem de consumo, um produto que tem um 
valor. E, exatamente por isto, não pode ser desperdiçado. Não podemos jogar fora o que foi 
produzido. 

A educação e a conscientização da população são um caminho eficiente. Porém, trata-se 
de um processo extremamente lento e gradativo. Para resultados mais imediatos, é importante o 
emprego de ações fiscalizadoras, tais como, nas instalações internas dos imóveis.

Atualmente a atenção do homem deve ser voltada para a preservação dos meios naturais. 
As indústrias, universidades e a sociedade em geral devem desenvolver uma consciência ecológica 
através de movimentos sócio-ambientais, com o apoio de autoridades nacionais e internacionais.

Enfim, de acordo com os estudos realizados a solução imediata é que a população em 
geral se conscientize e preserve os poucos mananciais intactos que ainda restam, para dispormos 
de reservatórios de água potável, possibilitando que as próximas gerações possam sobreviver nos 
próximos milênios.
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RESUMO
Enfrentado a globalização e o agressivo mercado competitivo, nossas empresas vêem a necessidade de antes de 
qualquer coisa padronizar seus processos, produtos e serviços, buscando assim seu reconhecimento e diferenciação 
entre as demais organizações. Com vistas a isso, certas normas e diretrizes precisam ser seguidas, como por exemplo, 
as Normas ISO. Cabe então as empresas agregar valor e confiabilidade a seus produtos através de meios confiáveis 
de medição e gerenciamento destas medições, pois de acordo com CAMPOS “[...] não há qualidade sem lembrar da 
metrologia (1992)”, sendo assim, as empresas se vêem obrigadas a realizar suas medições com aparelhos próprio para 
tal uso, além de devidamente calibrados e/ou aferidos. Para que tal objetivo seja alcançado, existe do outro lado a 
necessidade de todo um aparato tecnológico que são os laboratórios de metrologia, credenciados a uma entidade 
maior, neste caso o INMETRO, através da RBC (Rede Brasileira de Calibração) que se destinam a assegurar que tais 
“medidas” e/ou “medições” sejam padrões de reconhecidas internacionalmente. Tal estrutura laboratorial apresenta 
certo investimento elevado inicial, porém altamente lucrativo, desde que o laboratório realmente esteja reconhecido 
por um órgão maior do País que lhe trará a confiabilidade desejada e também considerar o fato da necessidade cada 
vez maior pelo serviço de calibração de instrumentos de medição. 

Palavras-chave: globalização, confiabilidade, metrologia.

1 Especialista em Metodologia do Ensino da Matemática- UNIDAVI-Universidade Para o Desenvolvimento do 
Alto Vale do Itajaí; Especialista em Matemática e Estatística-UFLA-Universidade Federal de Lavras;

2 Graduando em Engenharia de Produção – UNIDAVI – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí – SC;

3 Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rio Grande - RS;
4 Mestrado em Ciência da Computação, UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina.
5 Graduando em Engenharia de Produção – UNIDAVI – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do 

Itajaí – SC;
6 Graduando em Engenharia de Produção – UNIDAVI – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do 

Itajaí – SC;



24

ABStrACt
Faced the globalizationnd the aggressive competitive market, our companies see the need of before any thing to 
standardize its processes, products and services, looking for like this its recognition and differentiation among 
the other organizations. With views to that, certain norms and guidelines need to be followed, I eat for example, 
the Normas ISO. It fits the companies then to join value and reliability to its products through reliable means of 
mensuration and gerenciy of these mensurations, because in agreement with CAMPOS “ [...] there is not quality 
without reminding of the metrology (1992)”, being like this, the companies one sees forced to accomplish its 
mensurations with own apparels for such an use, besides properly gauged and cablibrates. So that such an objective 
is reached, it exists on the other side the need of an entire technological apparatus that they are the metrology 
laboratories, credencing to a larger entity, in this case INMETRO, through RBC (Brazilian Net of Calibration) that 
are destined to assure that such “ measured “ e/ou “ mensurations “ are standard of having recognized internationally. 
Such it structures laboratorial it presents certain investment high initial, even so highly lucrative, since the laboratory 
is really recognized by a larger organ of the Country that will bring it the wanted reliability and also to consider the 
fact of the need every larger time for the service of calibration of mensuration instruments.   

Key-words: globalization, reability, metrology.

introDução

Para que as empresas tenham de seus clientes a confiabilidade e credibilidade desejada, 
necessitam garantir através da qualidade tal objeto, que é assegurada através de algumas iniciativas 
dentro da organização, sendo umas delas, o uso de equipamentos de medição devidamente 
calibrados por laboratórios competentes e idôneos.  Nosso trabalho irá mostrar como isso pode 
ser alcançado, fazendo uma rápida viagem na historia da metrologia no Brasil e no mundo, 
alem de mostrar algumas diretrizes já traçadas em nível de Brasil para que possamos também ser 
reconhecido internacionalmente pelos serviços prestados. 

Buscamos também buscar e apresentar algo ainda sendo difundido no Brasil, que se fala 
da nova Norma ISO/IEC 17025, que trata realmente desse interesse anteriormente comentado, 
em que novos laboratórios, como os já existentes e o próprio Inmetro, precisam se enquadrar 
além dos meios para obter o reconhecimento e certificação junto ao Inmetro, e o escopo de um 
possível laboratório destinado a atender as principais demandas metrológicas da região.

A metroLoGiA e Seu ConteXto

Como sempre, e não diferente agora, a metrologia, definida com a “ciência da medição”7, 

7 Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia (VIM), 2. ed., Inmetro - CNI -SENAI, 
Brasília, 2000.
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sempre esteve ligada a evolução da sociedade, focada principalmente em prover confiabilidade, 
credibilidade, universabilidade e qualidade às medidas. Como estas medições estão presentes, 
direta ou indiretamente, em praticamente todos os processos de tomada de decisão, a abrangência 
da metrologia é imensa, envolvendo a indústria, o comércio, a saúde e o meio ambiente, para citar 
apenas algumas áreas8. Considerando tais fatos, intima-se que cerca de 4 a 6% do PIB nacional de 
paises industrializados sejam dedicados aos processos de medição9.

Nos últimos anos, a importância da metrologia no Brasil e no mundo cresceu 
significativamente devido, principalmente a cinco fatores:

- Elevada complexidade e sofisticação dos modernos processos industriais, intensivos em 
tecnologia e comprometidos com a qualidade e competitividade, requerendo medidas de alto 
refinamento e confiabilidade para um grande número de grandezas;

- Busca constante por inovação, como exigência permanente e crescente para a 
competitividade, propiciando o desenvolvimento de novos e melhores processos e produtos; 
melhores medidas podem levar a melhorias incrementais da qualidade, bem como a novas 
tecnologias, ambos importantes fatores de inovação;

- Crescente consciência da cidadania e o reconhecimento dos direitos do consumidor, 
amparados por leis, regulamentos e usos de costumes consagrados, abrangendo todos os setores;

- Recente aceleração da globalização, potencializando a demanda por metrologia, em 
virtude da grande necessidade de harmonização nas relações de troca, atualmente muito mais 
intensas, complexas e envolvendo grande número de grandezas;

- E em especial no Brasil, com a entrada de Agencias Reguladoras, intensificando a 
demanda por serviços metrológicos.

No Brasil, a importância da metrologia se deu nos anos 70, através da promulgação 
da Lei 5966, de 11 de dezembro de 1973. Após isso, fio criado então o Sistema Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO), que inclui o Conselho Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), cabendo a estes, traçar as 
políticas e diretrizes nacionais da metrologia, normalização e qualidade industrial. No mesmo 
dispositivo legal, foi criado o INMETRO, como órgão executivo das referidas políticas e diretrizes, 
ou seja, como o Instituto Nacional de Metrologia do Brasil. Dentro desse contexto, o Inmetro se 
estruturou e se desenvolveu segundo varias funções: instituto nacional de metrologia, responsável 
pelos padrões nacionais; órgão responsável pela metrologia legal do País; organismo credenciador 

8 FAVOR VERIFICAR ESTA NOTA DE RODAPÉ. NÃO CONSTA NO ORIGINAL 
9 National and Internacional Needs in Metrology – BIPM. Junho de 1998.
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de laboratórios; órgão articulador e estruturador de ações de avaliação de conformidade; e em 
outros casos, é ele que poderá designar outras instituições como responsáveis por determinados 
padrões nacionais.

Para se alcançar à credibilidade do sistema, algo de muita importância é a rastreabilidade 
das medições, que para tal podemos considerar o seguinte,

“[...] Propriedade do resultado de uma medição ou do valor de um 
padrão estar relacionado a referências estabelecidas, geralmente 
padrões nacionais ou internacionais, através de uma cadeia continua 
de comparações, todas tendo incertezas estabelecidas. (Vocabulário 
Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia (VIM), 
2ª edição, Inmetro - Cni -SenAi, Brasília, 2000)”.

O usuário de metrologia no Brasil, assim como em paises desenvolvidos, dispõe de vários 
caminhos para obter a rastreabilidade de suas medições, sendo a mais confiável a realizada em 
laboratórios credenciados ao Inmetro, e para tanto, o mesmo dispõem de patrões de medição 
reconhecidos internacionalmente, sendo que, caso este não dispuser de determinado padrão, 
poderá o mesmo fazer o encaminhamento a outro órgão, seja este nacional ou não.

Para que a área metrológica brasileira pudesse avançar da mesma velocidade que o resto do 
mundo vinha caminhando, foi necessário um forte planejamento para o alcance de tais objetivos.

“Em 1998, realizou-se um trabalho de articulação e planejamento 
que resultou no “Plano Nacional de Metrologia - PNM”, envolvendo 
conceitos, diretrizes e ações para a metrologia brasileira, no período de 
1998-2002, expressos em dois documentos: o “Documento Síntese” e 
o “Sumário Executivo”. Posteriormente, alguns dos referidos conceitos 
e diretrizes foram reformulados pelo Comitê Brasileiro de Metrologia 
(CBM) e aprovado pelo CONMETRO. De qualquer forma, em sua 
grande maioria, as ações recomendadas foram concretizadas. (Documento 
Síntese do PNM e Documentos de Referência – Inmetro, 1998).

Além disso, muitas outras idéias surgiram após o primeiro PNM, surgindo assim após 
o ano de 2002, outro plano com o titulo de “Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira 
2003-2007”, aprovado na 24 Reunião do CBM, em 29 de janeiro de 200310, a fim de suprir as 
lacunas deixadas no anterior. Os novos objetivos agora eram:

- organizar e harmonizar a visão e os conceitos sobre a metrologia e seu papel no Brasil;
- identificar necessidades e problemas dos diversos atores responsáveis direta ou 

indiretamente pelas atividades metrológicas no País;

10 Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira 2003-2007, Comitê Brasileiro de Metrologia, Inmetro, 2003.
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- estabelecer diretrizes estratégicas pra as ações dos principais atores envolvidos com a 
metrologia no Brasil, para o período de 2003 a 2007, e servir de base para a formulação de seus 
planos, nos diferentes níveis e áreas da metrologia;

- harmonizar posteriormente os referidos planos, à luz das diretrizes estratégicas 
resultantes da discussão no novo Plano Nacional de Metrologia, com vigência de 2003 a 2007.

Para que tais objetivos fossem alcançados, foram determinados os seguintes focos:
- O Inmetro como Instituto Nacional de Metrologia no Brasil;
- A Metrologia Legal;
- A Estrutura Nacional de Garantia da Confiabilidade das Medições;
- A Educação e a Metrologia.

iSo/ieC 17025: A noVA normA pArA LABorAtÓrioS De enSAio e 
CALiBrAção

O processo de padronização das atividades dos laboratórios de ensaio e calibração, em 
âmbito internacional, teve inicio com a publicação em 1978 da ISO/IEC Guia 25, revisada 
posteriormente em 1993, nascendo após esta e EM 45001 em razão a não aceitação da anterior 
na Europa.

Segundo Bicho (1999), “[...] tanto a ISO Guia 25 com a EM 45001 continham aspectos 
cujos níveis de detalhamento eram insuficientes para permitir uma aplicação/interpretação 
consistente e sem ambigüidades [...].” 

Para suprir essas lacunas, a ISO iniciou em 1995 os trabalhos de revisão da ISO/IEC 
Guia 25 atreves do Working Group 10 (WG 10) da ISO/CASCO (Committee on Conformity 
Assessment)1110, resultando na norma ISO/IEC 17025 – Requisitos gerais para a competência de 
laboratórios de ensaio e calibração, oficialmente datada de 15 de dezembro de 1999 e publicada 
no internacionalmente no inicio do ano de 2000, sendo publicado no Brasil através da ABNT/
NBR/ISO/IEC 17025 em janeiro de 2001.

“A ISO/IEC 17025 foi produzida como resultado de ampla experiência 
da implementação da ISO Guia 25 e da EM 45001, que são canceladas 
e substituídas de modo a serem utilizados textos idênticos nos níveis 
internacional e regional. Ela estabelece os critérios para aqueles 
laboratórios que desejam demonstrar sua competência técnica, que 

11 Revista Metrologia Instrumentação – Laboratórios & Controle de Processos, Ano I, nº 5, abril de 2001.
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possuem sistema de qualidade efetivo e que são capazes de produzir 
resultados tecnicamente validos [...].” (BICHO, 2001).

Resultaram assim os principais objetivos da 17025 que deveriam de ser seguidos tanto 
pelos novos laboratórios como também pelos já existentes:

- estabelecer um padrão internacional e único para atestar a competência dos laboratórios 
para realizarem ensaios e/ou calibrações, incluindo amostragem. Tal padrão facilita o 
estabelecimento de acordos de reconhecimento mútuo entre os organismos de credenciamento 
nacionais;

- facilitar a interpretação e a aplicação dos requisitos, evitando ao máximo opiniões 
divergentes e conflitantes;

Extensão do escopo em relação a ISO Guia 25, abrangendo também amostragem e 
desenvolvimento de novos métodos;

- estabelecer uma relação mais estreita, clara e sem ambigüidade com a ISO 9001 e 9002.

ACreDitAção e CertiFiCAção

A acreditação pelo Inmetro é de caráter voluntário e representa o reconhecimento formal 
da competência de um laboratório ou organização para desenvolver tarefas especificas, segundo 
requisitos estabelecidos.

A Coordenação Geral de Credenciamento atua na acreditação de organismos de 
certificação, de inspeção, de verificação de desempenho de produto, de treinamento, de pessoal e 
também acredita laboratórios de calibração e de ensaio.

A acreditação e/ou certificação de um laboratório é baseada na norma comentada 
anteriormente, a Norma ISO/IEC 17025, de acordo com diretrizes estabelecidas pela International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) ou segundo os códigos de BPL.1211

A mesma é aberta a qualquer laboratório que realize serviços de calibração e/ou calibração, 
em atendimento a própria demanda interna ou de terceiros, independente ou vinculado a outra 
organização, pública ou privada, nacional ou estrangeira, independente de seu porte e área de 
atuação, sendo que o laboratório recebera a concessão para determinada gama de serviços, bem 
como, incluindo faixas e melhores capacidades de medição.

12 Critérios para o Credenciamento de Laboratórios de Ensaio segundo os principio BPL – Boas Praticas de 
Laboratório, Inmetro, Brasília, 2001.
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Para os interessados, o Inmetro disponibiliza através de sua pagina na Internet 1312, 
formulários e lista de documentos necessários para tal encaminhamento, sendo estes baseados 
na Norma ISO/IEC 17025. É aconselhável que o interessado verifique as condições de seu 
laboratório em função das informações obtidas antes de solicitar formalmente a Acreditação. 

O reconhecimento do laboratório junto ao Inmetro só vem a somar vantagens tanto em 
nível das organizações como também, se estendo até o consumido final:

Para as organizações:
- Disponibiliza valioso recurso através de um grupo de avaliadores da conformidade, 

independentes e tecnicamente competentes;
- Fornece um processo de avaliação único, transparente e reproduzível com o qual se 

evita a utilização de recursos próprios, se elimina o custo da reavaliação e se reforça a coerência;
- Reforça a confiança do publico nos serviços prestados;
- Fomenta os esquemas confiáveis de auto-regulação de próprio mercado, incrementando-

se a competência e a inovação.
Para os usuários:
- Possibilita a tomadas de decisões acertadas, diminuindo o risco da tomada de decisões 

com base em avaliações incorretas, e o que é pior, ter um produto rejeitado pelo comprador 
que não aceita avaliações não acreditadas; garantir a aceitação internacional dos produtos sem a 
necessidade de repetições das avaliações realizadas.

- Para os consumidores finais:
- Inspira confiança no provedor ao garantir que o produto tem sido avaliado por um 

organismo independente e competente; aumenta a liberdade de escolha e fomenta o mercado 
livre, porém confiável.

eStruturA LABorAtoriAL

O mercado tem exigido das organizações produtos e serviços com qualidade cada vez 
maior, por preços cada vez menores.

Uma alternativa para enfrentar essas pressões pode ser a certificação, uma das modalidades 
de avaliação da conformidade, ferramenta capaz de aumentar a competitividade das organizações.

Por isso, conforme verificamos em análises anteriores, a área metrológica vem crescendo 

13 Consultar a Pagina do Inmetro através do site <www.inmetro.gov.br>.
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sustentavelmente, bem como os serviços metrológicos têm sido cada vez mais exigidos pelas 
indústrias em seus mais diversos segmentos. Os laboratórios têm por atribuições a análise 
metrológica de em instrumento, calibração e ensaio. No caso de laboratórios de calibração, são 
emitidos de certificados de calibração do instrumento verificado, que serve como registro, este 
que é de extrema necessidade para auditorias da qualidade, o qual também identifica a situação 
do equipamento em sua utilização.

A composição do laboratório para análise metrológico pode ser dividida assim:
- Estrutura física;
- Equipamentos necessários;
- Capacitação Técnica necessária;
- Requisitos legais e de qualidade.

eStruturA FÍSiCA:

Sala construída em alvenaria com pelo menos 30 m² em local não muito ruidoso, 
acoplada de duas salas menores com pelo menos 10m² cada, para recebimento dos equipamentos 
e clientes, ambas com boa iluminação, conforme esboço abaixo:
 

FiGurA 1-  Layout.
Fonte: Acervo do autor.
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eQuipAmentoS:

04 – Mesas de ferro com tampo de granito ou aço inoxidável pré-aplainado;
03 – Cadeiras giratórias;
01 -- Jogo de chave Philips e L;
01 – Computador de no mínimo 80Gb, 256 MB, 2.6 GHz; com impressora a laser;
01 – Conjunto de blocos padrões para calibração de paquímetros em cerâmica, até 300 mm;
01 – Régua de aço graduada até 1000 mm;
01 - Conjunto de pesos padrões até 30 kg em inox;
01 – Paquímetro Digital de 0 – 300 mm;
01- Trena de fita de aço de 0 – 5 m;

CApACitAção tÉCniCA:

Para realização de calibração e manutenção técnica de equipamentos de medição, 
segundo a NBR ISO/IEC 17025 voltada para laboratórios de ensaio e calibração, o executor deve 
ter formação técnica em metrologia. A Fundação Certi - Florianópolis, que é hoje no Brasil uma 
das referências em metrologia, possibilita estes cursos, bem como, forma profissionais nesta área 
em nível de especialização superior.

reQuiSitoS LeGAiS De QuALiDADe:

Um sistema brasileiro para avaliação da conformidade surgiu em 1973, quando foram 
instituídos o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO) 
e o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), de 
forma a criar uma infra-estrutura de serviços tecnológicos capaz de avaliar e certificar, a qualidade 
de produtos, serviços, sistemas e pessoal.

O Sistema Brasileiro de Certificação (SBC) é o sistema reconhecido pelo país que possui 
regras próprias e procedimentos de gestão para realizar a avaliação da conformidade, aprovados 
pelo CONMETRO.

O órgão executivo do SINMETRO, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (INMETRO), tem por competência executar a política de metrologia legal, 
científica e industrial e de avaliação da conformidade de produtos, serviços e processos.
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O SINMETRO foi criado para aproveitar todo potencial público e privado nacional que 
esteja envolvido em suas áreas de abrangência. Nesse sentido, as entidades que exercem atividades 
relacionadas à metrologia, normalização e qualidade industrial são integrantes do Sistema. 

A Avaliação da Conformidade é um exame sistemático do grau de atendimento por parte 
de um produto, processo ou serviço aos requisitos especificados. 

É um poderoso instrumento para o desenvolvimento industrial e proteção ao consumidor 
e pode ser realizada através de auditorias, ensaios ou inspeções.

Criada em 1980 e constituída por laboratórios credenciados pelo INMETRO, a RBC 
congrega competências técnicas e capacitações vinculadas a indústrias, universidades e institutos 
tecnológicos, habilitados para a realização de serviços de calibração.

O credenciamento dos laboratórios de calibração é a confirmação da capacidade técnica e 
operacional do laboratório. A concessão do credenciamento atribuído pelo INMETRO efetua-se 
em conformidade com os procedimentos internacionais que constam nos requisitos da norma 
ISO/IEC 17025.

A RBC utiliza padrões metrológicos rastreáveis as referências metrológicas mundiais, 
estabelecendo vínculo com as unidades do Sistema Internacional de Unidades e constituindo 
a base técnica imprescindível ao livre comércio entre as áreas econômicas preconizado nos 
mercados globalizados.

Qtde. DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

04 Mesas de ferro com tampo de granito R$ 1.600,00 R$ 6.400,00

03 Cadeiras giratórias R$ 234,00 R$ 702,00

01 Jogo de chave Philips R$ 20,00 R$ 20,00

01 Computador de no mínimo 80Gb, 256 MB, 
2.6 GHz; com impressora a laser R$ 1.550,00 R$ 1.550,00

01 Conjunto de blocos padrões para calibração 
de paquímetros em cerâmica, até 300 mm; R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

01  Régua de aço graduada até 1000 mm; R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

01 Conjunto de pesos padrões até 30 kg em inox; R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

01 Paquímetro Digital de 0 – 300 m R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

01 Trena de fita de aço de 0 - m R$ 40,00 R$ 40,00
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01 Serviço de consultoria de para certificação do 
laboratório (100 horas) R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

01 Treinamento de formação de um metrologista R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

01 Certificação da qualidade junto ao 
INMETRO R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

01 Estagiário de Engenharia de Produção R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

01 Metrologista R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

TOTAL R$ 45.412,00

QuADro 1 – orçAmento.
Fonte: Acervo do autor.

ConSiDerAçÕeS FinAiS

Este trabalho se preocupou em mostrar a importância, bem com a possibilidade, para 
nossa região em especial, da necessidade de um laboratório metrológico destinado à calibração 
dos instrumentos de medição utilizados por empresas de nossa região, garantindo a qualidade de 
seus produtos e serviços. 

Considerando o fato de que tal laboratório estaria sendo abrigado nas dependências de 
nossa Universidade, buscamos também assim, a inserção da UNIDAVI no contexto tecnológico, 
científico e industrial, em âmbito regional, estadual e nacional tornando-se referência na prestação 
de serviços.

E antes de qualquer coisa, procuramos mostrar não somente a situação ascendente 
favorável em que se encontra o ramo metrológico no Brasil, mas também, procuramos já deixar 
certos caminhos a serem traçados para que possamos estar fazendo parte também dessa historia, 
não como simples espectadores.

Mencionamos ainda, algo comentado no artigo publicado pelo Inmetro em 2003, sobre 
as Diretrizes para a metrologia no Brasil, onde “Nunca é demais lembrar o esforço feito pelo País 
para desenvolver sua ciência e sua tecnologia nos últimos anos.

Dele resultou uma crescente participação na produção acadêmica mundial, que deu ao 
Brasil um lugar de destaque entre as nações na área de ciência básica. No entanto, essa base 
cientifica e tecnológica ainda não foi plenamente aproveitada no setor industrial, onde a inovação 
continua sendo a exceção, e não a regra. [...]”, e talvez ai esteja nosso papel enquanto difusores do 
conhecimento, buscando estreitar a distancia entre Universidade e setor produtivo.
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uSo De teCnoLoGiAS HAnDHeLD no ControLe De 
proDução: enFoQue nAS inDÚStriAS reGionAiS

Prof. Msc. Juliano Tonizetti. Brignoli 1

Luigi Bertaco Cristofolini 2

RESUMO
Desenvolveu-se um questionário para ser aplicado em algumas empresas da região para que se tivesse uma base 
de como está a atual fase tecnológica das empresas no âmbito de seu controle de produção. Apesar de algumas 
dificuldades de cooperação das mesmas, com os resultados obtidos dos questionários foi possível ter uma noção 
da situação das mesmas. Com estas estatísticas foi sugerido um modelo de infra-estrutura tecnológica que pode 
tornar muito mais rápida o processo de controle de produção e processos das indústrias da região. Este modelo 
propõe tanto os requisitos funcionais quanto os requisitos não-funcionais envolvidos nos sistemas utilizados. 
Como o foco principal no estudo foi à utilização de handhelds e tecnologias portáteis para a coleta de dados, 
uma das ferramentas utilizadas para facilitar esta tarefa foi à utilização de rede sem fio fazendo com que o coletor 
comunique-se diretamente com o servidor sem que seja necessário transportar os dados a partir de um terminal fixo. 
Estas modificações podem tornar mais ágeis o controle de estoque das indústrias da região fazendo-as assim mais 
competitivas no cenário regional, estadual e até mesmo nacional.

Palavras-chave: Handhelds, controle de produção, wireless, infra-estrutura tecnológica.

ABStrACt
It has developed a questionnaire to be applied to some companies in the region to which they had a basis in the 
making as is the current technology of companies under its control of production. Despite some difficulties in their 
cooperation with the results of the questionnaires were unable to get a sense of the situation the same. With these 
statistics suggested was a model of technological infrastructure that can make much faster the process of controlling 
production processes and the industries in the region. This model offers both the functional requirements as non-
functional requirements involved in the systems used. As the main focus in the study was the use of handheld and 
portable technologies for data collection, one of the tools used to facilitate this task was to use wireless network so 
that the collector communicates directly with the server without the necessary to transport the data from a fixed 
terminal. These changes may make it more agile control of the stock of the industries in the region thus making them 
more competitive on the regional scene, state and even national levels.

Keywords: Handhelds, control of production, wireless, technological infrastructure.

1 Orientador, professor da Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI), mestre em 
Ciências da Computação;

2 Acadêmico do Curso de Sistemas de Informação.
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introDução

Este trabalho tem como objetivo ampliar a visão das empresas da região em relação à 
implantação de tecnologias em suas áreas de produção, assim como em toda a empresa para que o 
controle de produção seja apurado com maior velocidade e com a menor chance de erro possível 
utilizando sistemas portáteis como um diferencial na etapa de coleta de dados.

Será abordado o modelo de infra-estrutura tecnológica para o Controle de Produção e/ou 
Processo formando requisitos não-funcionais de um sistema de informação que na maioria dos projetos 
são esquecidos ou ignorados pelo fato de não parecerem tão importantes quanto realmente são.

Muitas indústrias têm dificuldades em controlar sua produção por terem estes setores 
distantes da sede ou por terem um chão de fábrica muito extenso o que dificulta a utilização de 
terminais fixos nestas instalações pela falta de comodidade que traria ou pelo alto custo de ter 
vários terminais em locais necessários. Além do que, fazer o levantamento com “papel e caneta” 
torna o processo lento tanto para coleta quanto para a inserção dos dados no sistema.

Com estas dificuldades, as indústrias têm uma demora muito grande no controle de 
seus estoques e produção o que pode torná-las menos competitivas no mercado de trabalho 
a nível nacional e até mesmo estadual, necessitando de mais pessoas envolvidas nestas etapas 
de controle aumentando assim o valor agregado de seus produtos e dificultando ainda mais a 
competitividade citada anteriormente.

Acredita-se que para as empresas da região poderem competir no cenário estadual e até 
nacional necessitam de um fortalecimento tecnológico. Este fortalecimento seria a utilização de 
Sistemas de Informação e de modelo de infra-estrutura tecnológica que pode ser necessário para 
o sucesso da empresa. Pois, através deste sistema, o empresário possuiria uma maior capacidade 
para controlar sua produção, visualizando de maneira mais facilitada, as áreas com baixa 
produtividade ou muita perda de material. 

Este estudo propõe a utilizar tecnologias portáteis para auxiliar as empresas no controle 
do seu estoque, indicando toda a infra-estrutura para que isto seja possível e eficaz para estas 
empresas, auxiliando assim no processo de decisão de seus gestores em relação a seus setores de 
produção e/ou processo.
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reViSão BiBLioGráFiCA

Sistemas de informação

Segundo a Wikipédia (Acesso em 10/11/2006), Sistema de Informação é a expressão 
utilizada para descrever um sistema automatizado (que pode ser denominado como Sistema 
de Informação Computadorizado), ou mesmo manual, que abrange pessoas, máquinas, e/ou 
métodos organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar dados que representam 
informação para o usuário.

A função de um Sistema de Informação deve abranger o controle do fluxo de dados 
gerados e distribuidos por redes de computadores dentro de uma empresa, indústria, etc. 
Também tem como responsabilidade abranger a organização e o planejamento de processamento, 
recuperação, disponibilização e armazenamento das informações. E consequentemente envolve 
também funções como suporte a usuários e infra- estrutura tecnológica.

Os Sistemas de Informação atuais possuem algumas características, como diz Rezende 
(2002): 

o Grande volume de dados e informação; 

o Complexidade de processamentos; 

o Muitos clientes e/ou usuários envolvidos; 

o Contexto abrangente, mutável e dinâmico; 

o Interligação de diversas técnicas e tecnologias; 

o Suporte a tomada de decisões empresariais; 

o Auxílio na qualidade, produtividade e competitividade organizacional. 

   Assim os Sistemas de Informação precisam ser modelados adequadamente, considerando 
os tópicos acima, para atender aos objetivos de forma eficaz e eficiente.

Todo o trabalho que os programadores terão ao criar um sistema será recompensado 
pelos benefícios que este adicionará a empresa, como cita Rezende (2002): 

o Suporte à tomada de decisões profícuas; 

o Valor agregado ao produto (bens e serviços); 

o Melhor serviço e vantagens competitivas. 

o Auxílio na inteligência empresarial da organização; 
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o Produtos de melhor qualidade; 

o Oportunidade de negócios e aumento da rentabilidade; 

o Mais segurança nas informações, menos erros, mais precisão; 

o Aperfeiçoamento nos sistemas, eficiência, eficácia, efetividade, produtividade; 

o Carga de trabalho reduzida; 

o Redução de custos e desperdícios; 

o Controle das operações, etc. 

   Dessa forma, mediante a todos esses benefícios, fica clara a necessidade de nossas 
empresas regionais aderirem os Sistemas de Informação para a manipulação de seus dados.

Engenharia de Produção

A engenharia de produção se dedica ao projeto de gerência de sistemas que envolvam 
pessoas, materiais, equipamentos e o ambiente segundo a ABEPRO (Acesso em 10/11/2006).

O engenheiro de produção tem como ciência específica de conhecimento os processos 
gerenciais, a implantação de sistemas informatizados para a supervisão de empresas, o uso de 
artifícios para melhoria da eficiência das corporações e o emprego de sistemas de controle dos 
processos da empresa. Tudo o que se refere às atividades básicas de uma empresa tais como 
esquematizar as compras, planejar e delinear a produção e planejar e programar a distribuição 
dos produtos faz parte das atribuições típicas do engenheiro de produção.

Engenharia de produção pode ser utilizada em diversos setores da economia, como por 
exemplo, segundo a ABEPRO (Acesso em 10/11/2006):

• Indústrias de automóvel, eletrodomésticos, de equipamentos, enfim, setores que 
fabricam algum tipo de produto;

• Empresas de serviços tais como: empresas de transporte aéreo, transporte marítimo, 
construção, consultoria em qualidade, hospitais, consultoria em geral e cursos, etc;

• Instituições e empresas públicas tais como: Correios, Petrobras, Agência Nacional de 
Energia, Agência Nacional de Petróleo, BNDEs, etc;

• Empresas privadas de petróleo, usinas de açúcar, empresas de telefonia, agroindústrias, 
indústrias de alimentos, bancos (parte operacional), seguradoras e fundos de pensão;

• Bancos de investimento (na análise de investimentos).
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planejamento e Controle de produção

Qualquer empresa precisa planejar a sua produção, assim como ter o controle total sobre 
ela, sendo assim o planejamento e controle de produção é o  responsável pelas decisões táticas 
e operacionais, referente a questões básicas como: o que produzir e comprar; quanto produzir e 
comprar; quando produzir e comprar; com que recursos produzir.

Nortegubisian (2002) cita algumas metodologias ou técnicas usadas no planejamento e 
controle de produção:

• Just In Time (JIT): técnica japonesa, cujos fundamentos são a produção de uma 
quantidade certa, no momento certo e entrega no prazo certo;

• Manufacturing Resources Planning (MRPII): técnica que se baseia no cumprimento 
de prazo e no mínimo estoque, utilizando a lógica da programação para trás, ou seja, somente 
começando trabalhos quando necessário;

• Teoria das Restrições (TOC): técnica que prioriza a identificação do gargalo e utiliza a 
lógica Tambor-Pulmão-Corda;

• Outras técnicas, tais como programação com capacidade finita, programação com base 
em heurísticas e uso de simulação em computador.

O sucesso de uma empresa depende, dentre outras características, da eficiência na qual ela 
produz seus bens e serviços, sendo o custo deles alterado pela eficiência na qual são produzidos. 
Dessa forma, os sistemas de administração de produção, são considerados o coração dos processos 
produtivos, no qual as empresas estão sempre à procura do seu aperfeiçoamento.

tecnologias Handheld

Handhelds, de acordo com Palmland (Acesso em 13/08/06), são pequenos computadores 
que não utilizam sistema operacional Windows 95/98/NT, podem ter o tamanho de uma fita de 
vídeo ou até superar o tamanho de um notebook. A principal diferença entre handhelds e palms 
é a forma de escrita, enquanto handhelds possuem teclado, os palm possuem escrita via caneta 
touch screen.

A utilização de handhelds em empresas abre um enorme leque de possibilidades, como, 
por exemplo, podemos espalhar vários deles em uma indústria e conectá-los via rede wi-fi, 
criando vários terminais. Exatamente o que fizeram na Schimtz Werke, de acordo com Zetes 
(Acesso em: 13/08/06), a empresa, grande produtora de ecrãs solares, sistemas de obscurecimento 



40

e têxteis de decoração, atualmente possui 21 células de rede que cobrem à vontade o alcance de 
funcionalidade dos aparelhos móveis finais, e fornecem a comunicação via rádio para a seção 
em questão. Diz Mike Wieland responsável da informática na seção de produção de Schimtz 
Werke, apud Zetes (Acesso em: 13/08/2006): “Graças à introdução das mais recentes tecnologias, 
conseguimos manter a qualidade e a produção na nossa empresa ao mais alto nível”. 

Um outro exemplo da utilização de handhelds seria o sistema Frango. De acordo com 
Agro-info (Acesso em: 13/08/06), empresa fabricante, com todas as informações, que vão desde 
o nascimento dos pintinhos, passando por sua nutrição, abate até o frete, centralizadas, setores 
como compra de medicamentos/insumos, fábrica de ração, equipes de apanha, frentistas, 
programação de incubatórios, gerentes de produção, técnicos de campo, e entre outros podem ter 
acesso, quando desejado, das informações de produção.  

Devemos aproveitar essas tecnologias também para as indústrias regionais, o que as 
tornarão mais competitivas para o mercado, trazendo consigo outros benefícios como a criação 
de novos empregos e o desenvolvimento da região.

A seguir alguns modelos de handhelds:

Dolphin 7900 Coletor de Dados
(com wireless).

Dolphin 9500 Coletor de Dados
 (com wireless)



41

Hoje com a tecnologia wi-fi em plena expansão, a utilização de equipamentos portáteis 
que se comunicam diretamente com o servidor, o controle se torna muito mais eficiente. Sem que 
seja preciso descarregar os dados coletados em uma estação fixa, os gestores podem acompanhar 
em tempo real o processo de controle. Reduzindo assim também o custo da implantação de 
terminais para estas descargas de dados.

Tecnologias Smartphones 

Os Smartpones se tornam hoje uma ferramenta cada vez mais útil para as empresas de 
qualquer porte ou setor, por juntarem o telefone celular com um poder de processamento capaz 
de agilizar tarefas em que podemos dispensar o uso de um computador. Um dos pontos mais 
fortes dos smartphones é a capacidade de enviar e receber e-mails.

O uso deste tipo de aparelho é indicado, no propósito deste trabalho, principalmente 
para empresas em que sua produção não é no mesmo local do processamento de dados da 
indústria, podendo assim, reunir todas as informações e enviá-las à distância para o servidor 
através de aplicativos desenvolvidos para este fim.

A seguir alguns modelos de Smartphones:

Treo 680 Palmone
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HTC 710 

Nokia E61i

Com a tecnologia 3G que está sendo implantada em todo território nacional, o uso deste 
equipamento para transmissão de dados será cada vez mais aproveitado tornando assim muito 
mais eficiente às operações que até pouco tempo dependiam de estações fixas para manipulação 
de dados.
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A importância da análise de requisitos não-funcionais num Sistema de Computação

Com a crescente demanda de software e hardware, muitas empresas desenvolvedoras de 
sistemas e projetos de redes, acabam esquecendo dos requisitos não-funcionais dos seus projetos, 
que são todos os requisitos do sistema que ao serem implantados não modificam nenhuma 
funcionalidade do sistema, mas que são de extrema importância, pois tratam de assuntos como  
segurança, velocidade, consistência de dados, homologação de hardware e etc.

Prazos apertados e concorrência acirrada fazem com que estas empresas desenvolvedoras 
acabem não dando a devida atenção a testes de segurança, procura de inconsistência de dados, 
testes com base de dados grande, utilização por vários usuários simultaneamente, diversos tipos 
de hardware e etc. Apenas realizam testes dos requisitos funcionais que são as funções que o 
usuário executa no sistema, o que é um teste muito superficial comparado a complexidade do 
sistema como um todo.

metoDoLoGiA DA propoStA

O primeiro passo do projeto foi a obtenção de dados num diagnóstico da situação 
atual de algumas empresas da região para saber se já utilizam alguma tecnologia parecida com a 
proposta deste trabalho. Estes dados foram obtidos através de formulários disponibilizados por 
e-mail para as empresas que aceitaram contribuir com o projeto.

O questionário foi enviado para sete empresas da região que aceitaram sob a condição de 
que não fosse divulgado o nome das mesmas. Destas empresas, cinco responderam o questionário 
para que fosse utilizado como base de estatística.

Logo abaixo está o formulário com as questões que foram enviadas as empresas:

Pergunta Resposta Obs.

1. Qual método utilizado para coleta de 
dados para o controle da produção?

(  ) Blocos e/ou Planilhas
(  ) Notebooks
(  ) Terminal fixo
(  ) outros (especificar em OBS)

2. Que software é usado para o 
processamento destes dados coletados?

(  ) Excel
(  ) Software próprio
(  ) outros (especificar em OBS)
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3. De que forma os dados coletados 
são inseridos nos softwares que faz o 
processamento?

(  ) Manualmente
(  ) Automaticamente (ao mesmo 
tempo que é coletado)
(  ) É utilizado o mesmo software 
      para coleta e processamento dos 
dados.
(  ) Via conexão externa (USB, 
      Rede, Porta Serial, etc)
(  ) outros (especificar em OBS)

4. Qual o tamanho da produção?(diária)

(  ) Menos de 1000 unidades
(  ) Entre 1001 e 5000 unidades 
(  ) Entre 5001 e 50000 unidades
(  ) Mais de 50000 unidades 

5. Qual o tempo médio gasto para coleta 
dos dados?

(  ) Menos de uma hora
(  ) Entre 1 e 3 horas
(  ) Entre 3 e 5 horas
(  ) Durante todo tempo de 
      produção

6. Qual o tempo médio gasto para passar 
os dados coletados para o software que faz 
o processamento?

(  ) Menos de uma hora
(  ) Entre 1 e 3 horas
(  ) Entre 3 e 5 horas
(  ) Durante todo tempo de coleta

7. Qual o tempo médio gasto pelo software 
para processar os dados coletados?

(  ) Instantaneamente
(  ) Menos de uma hora
(  ) Entre 1 e 3 horas
(  ) Entre 3 e 5 horas
(  ) Mais de 5 horas

8. A empresa pretende fazer algum 
upgrade na área de TI nos próximos 
meses?

(Se sim especifique em OBS)

9. Qual o tipo de Sistema operacional 
utilizado?

(  ) Windows
(  ) Linux (especificar distribuição em 
OBS)
(  ) Mac
(  ) Outros (especificar em OBS)

10.Qual o tamanho da Empresa? (especifique em OBS)
11. Qual o ramo de atividade? (especifique em OBS)

Com este questionário foi possível identificar a situação atual das empresas da região, 
como também, suas necessidades e pontos onde é possível melhorar. Os gráficos a seguir ilustram 
as respostas obtidas com o questionário.
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1. Qual método utilizado para coleta de dados para o controle da produção?

Blocos e/ ou planílias

Notebooks

Terminal fixo

Outro

O gráfico mostra que as empresas utilizam essencialmente planilhas eletrônicas. Há 
pouca disposição de terminais fixos.

2. Que software é usado para o processamento destes dados coletados?

Excel

Software próprio

Outro

É notável que as empresas utilizam softwares personalizados para tarefas específicas no 
âmbito da gestão de informações.

3. De que forma os dados coletados são inseridos no software que faz o processamento?

Manualmente

Automaticamente

Mesmo software de coleta

Conexão externa

Outro

A coleta de dados e sua inserção nos sistemas são realizadas totalmente da forma manual. 
Isso mostra o tempo que é despendido com tarefas de alimentação de dados nos sistemas.
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4. Qual o tamanho da produção? (diária)

Até 1.000 un

1.001 até 5.000 un

5.001 até 50.000 un

Mais de 50.000 un

A pesquisa mostrou que metade das empresas tem uma produção maior que 50.000 
unidades e a outra metade está fragmentada em quantidades de produções bem menores.

5. Qual o tempo médio gasto para coleta dos dados?

Menos de 1 h

de 1 a 3 h

de 3 a 5 h

Durante todo tempo de
produção

É notável que a maioria das empresas apresenta um tempo significativo de 1 hora para a 
realização da coleta de dados.

6. Qual o tempo médio gasto para passar os dados coletados para o software que faz o 
processamento?

Menos de 1 h

de 1 a 3 h

de 3 a 5 h

Durante todo tempo de coleta

A faixa de tempo predominante para a alimentação dos sistemas com os dados coletados 
é de 1 a 3 horas.
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7. Qual o tempo médio gasto pelo software para processar os dados coletados?

Instantaneamente

de 1 a 3 h

de 3 a 5 h

mais de 5 h

A partir do momento que os dados são descarregados nos sistemas, este processa de 
maneira instantânea. Assim, o gargalo está justamente na forma e tempo de coleta de dados.

8. A empresa pretende fazer algum upgrade na área de TI nos próximos meses?

Sim

Não

A maioria das empresas não mostra interesse ou necessidade da realização de UpGrade 
em seus sistemas, pelo menos, em curto prazo.

9. Qual o tipo de Sistema operacional utilizado?

Windows

Linux

Mac

Outro
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É notável que o Sistema Operacional predominante nas organizações é o Microsoft 
Windows, seguido de uma parcela bem menor daqueles que já aderiram ao software livre.

10. Qual o tamanho da Empresa?

Pequena

Média

Grande

A maioria das empresas é de magnitude pequena.

11. Qual o ramo de atividade?
Dentre as empresas que contribuíram para a estatística do projeto, temos envolvido os 

setores de fabricação de papelão, confecção e fabricação de fixadores.
Analisando os resultados estatísticos da pequena amostra recolhida, pode-se perceber 

que as indústrias da região ainda têm que se desenvolver bastante tecnologicamente, pois estão 
perdendo muito tempo com seu controle de produção, que no presente, está ficando com o custo 
cada vez mais acessível e pode ser instalada com maior facilidade.

A infra-estrutura utilizada para este modelo de projeto envolve várias áreas de Tecnologia 
de Informação como redes, softwares e equipamentos coletores de dados, além dos requisitos não-
funcionais do projeto como segurança, testes de desempenho, espelhamento de dados, backups 
e etc.

Abaixo podemos analisar uma proposta de infra-estrutura de rede possível de utilizar para 
o controle de produção utilizando dispositivos portáteis para a coleta de dados com comunicação 
direta com o servidor:
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Neste caso o servidor recebe diretamente dos dispositivos portáteis os dados recolhidos, 
passando antes por um firewall para que possam ser bloqueados quaisquer dados maliciosos que 
possam ter entrado na rede de algum modo. Neste diagrama, podemos observar também à parte 
da rede cabeada onde serão usadas as demais funções do sistema como consultas e manutenção 
de dados das demais áreas da empresa.

Para o servidor indica-se o uso de um sistema operacional freeware baseado em Linux, 
pois além da economia do software a economia do hardware sem perder desempenho é notável 
dependendo da escolha da distribuição. Outra vantagem é a possibilidade do controle detalhado 
de segurança que alguns servidores Linux possuem.

Esta máquina não precisa ter placa de vídeo, pois o Linux quando utilizado em modo 
texto não precisa de hardware para este fim, com uma quantia razoável de memória RAM e HDs 
SATA o servidor já estará bem preparado para manter o sistema com um ótimo desempenho. 
Nunca esquecendo o espelhamento de disco, para aumentar a segurança contra qualquer dano 
que possa acontecer ao HD principal e sempre fazendo backup também.

Outro item que deve ser estudado com atenção é a rede em que tudo deverá atender 
às normas técnicas para que haja um desempenho sempre como esperado diminuindo assim 
possíveis falhas na comunicação dos dispositivos com o servidor.
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No modelo proposto, os dispositivos portáteis devem ter obrigatoriamente suporte à 
tecnologia wireless para poder fazer esta comunicação a distancia com o servidor sem necessitar 
a utilização de qualquer terminal para a transferência de dados.

ConSiDerAçÕeS FinAiS

Para o projeto ser realmente finalizado deveria-se ter sido implantado em alguma empresa 
e ter seu desempenho analisado e documentado para facilitar a visibilidade da grande vantagem 
que isto pode ser competitivamente em uma empresa de produção. Este estudo da aplicação pode 
ficar para outro projeto no futuro caso outra pessoa tenha interesse em continuar o assunto.

Apesar de o projeto ter um resultado razoável, houve algumas dificuldades em realizar 
os levantamentos estatísticos por parte das indústrias da região. Muitas das empresas procuradas 
se negaram a cooperar para não expor o seu funcionamento, duas destas ainda aceitaram, mas 
não responderam o questionário, deixando assim a estatística pouco confiável. As empresas que 
participaram respondendo as questões solicitaram apenas que seus nomes não fossem divulgados 
para não desrespeitar as normas das mesmas.

Esta não cooperação por parte das empresas, de certo modo, prejudicou os resultados 
estatísticos esperados para que fosse possível atender aos objetivos iniciais da pesquisa.

Apesar disto, com este projeto foi possível visualizar uma forma mais rápida para o 
controle de produção do que as empresas utilizam hoje em dia. Mesmo com as facilidades e baixo 
custo da tecnologia que se torna cada dia mais indispensável para a sobrevivência de qualquer 
empresa independente do seu tamanho ou do setor em que atue, as empresas estão demorando a 
se desenvolverem tecnologicamente.
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RESUMO
O interesse pelo tema abordado na presente pesquisa surgiu a partir da percepção da ausência de um website que 
divulgue de forma clara e completa informações turísticas dos municípios do Alto Vale do Itajaí. Foram consultados 
diversos sites de Internet à procura de informações sobre o turismo no Alto Vale do Itajaí. Consegui-se pouca 
informação. Apenas algumas das Prefeituras possuem informações turísticas de suas cidades na Internet. Partiu-se 
então atrás de uma coleta de dados e informações de forma ampla e minuciosa sobre os atrativos da região. A 
pesquisa direcionou-se o foco para características culturais, gastronômicas, históricas, lazer, esporte, hospedagem e 
entretenimento. Além de pesquisa de dados dos municípios, foram levantados alguns orçamentos de empresas para 
ter uma idéia de custo de criação e manutenção de um website. O presente estudo teve como objetivo levantar dados 
suficientes para posteriormente realizar-se a construção de um website do Alto Vale do Itajaí, que divulgue as cidades 
e seus atrativos com o intuito de utilizar a ferramenta da Internet para auxiliar o desenvolvimento desta região.

Palavras-chave: Portal de Eventos e turismo regional, webmarketing, administração de sistemas de informação.

ABStrACt
The interest in the subject matter discussed in this search came from the perception of the lack of a website to 
disseminate a clear and comprehensive tourist information from the municipalities of the Alto Vale do Itajaí. 
We consulted several Internet sites looking for information on tourism in the Alto Vale do Itajaí. Have up little 
information. Only some of the Prefecture of tourist information of their cities on the Internet. Starting up then 
behind a collection of data and information on a wide and thorough on the attractions of the region. The research 
directed to be the focus for cultural, gastronomic, historical, recreational, sports, lodging and entertainment. In 
addition to research data from the municipalities, were raised budgets of some companies to get an idea of cost of 
creating and maintaining a website. This study aims to raise enough data to take place after the construction of 
a website of the Alto Vale do Itajaí, which discloses the cities and their attractions in order to use the tool of the 
Internet to help the development of this region.

Keywords: Website of events and regional tourism, webmarketing, management information systems.

1 Projeto de Iniciação Científica - Artigo 170.
2 Professor do Curso de Sistemas de Informação. 
3 Alunos do Cursos de Sistemas de Informação.
4 Aluna do Curso de Administração – Marketing.
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introDução

Apesar de encontramos suas raízes ao longo da história da humanidade, o Marketing é 
um campo de estudo novo se comparado com os demais campos do saber. O estudo do mercado 
surgiu da necessidade dos industriais de administrar a nova sociedade. Nessa época o Marketing 
surge apenas como ferramenta de logística e produtividade, mesmo porque os clientes não 
tinham qualquer poder de barganha. Somente a partir da segunda guerra mundial, mercadólogos 
começaram a pensar e discutir sobre formas de atrair e negociar com os clientes devido ao 
aumento da concorrência.

Na década de 40 foram feitos os primeiros estudos sobre Marketing, sobre a aplicação 
da psicologia na propaganda e sobre as Leis de gravitação no varejo. Alguns autores diziam 
que nunca seria possível o desenvolvimento de uma teoria mercadológica, pois a consideravam 
praticamente uma forma de arte, já outros começavam a admitir que a teoria mercadológica tinha 
forte tendência a se tornar uma ciência.

Foi na década de 50 que o lançamento do livro “A Prática da Administração” de Peter 
Drucker, faz com que o Marketing se torne uma força poderosa a quem os administradores 
passaram a considerar. Em 1960 houve a primeira mudança no cenário do Marketing, foi 
quando Theodore Levitt, considerado o pai do Marketing, publicou seu artigo revelando a grande 
importância da satisfação dos clientes, foi a transformação no mundo dos negócios. “O vender a 
qualquer custo deu lugar a satisfação garantida.”

A década de 70 é marcada pelo surgimento de diretorias e departamentos de Marketing 
nas grandes empresas e posteriormente em outros setores da atividade humana, como organizações 
civis, entidades religiosas e partidos políticos. O Marketing deixa de ser uma boa idéia e passa ser 
uma necessidade de sobrevivência.

Na década de 80 o foco do Marketing volta-se para o cliente. Tom Peters e Bob Waterman 
inauguram a era dos gurus do Marketing com o lançamento do livro “Em Busca da Excelência”. 
Esse período levou o Marketing às massas, ou seja, as pequenas e médias empresas e a todo tipo de 
profissional. Talvez por isso e também por uma necessidade mercadológica o Marketing passou 
ser uma preocupação direta da alta direção de todas as mega-corporações, não estando mais 
restrita a uma diretoria ou departamento.

A década de 90 provocou grande impacto no mundo do Marketing devido aos avanços 
tecnológicos do período. O comércio eletrônico foi uma revolução na logística, distribuição e 
formas de pagamento. Foi com inovações como o CRM (Customer Relationship Management) 
e o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) que tornou-se possível uma gestão de 
relacionamentos com clientes  em larga escala. Além disso, a Internet chegou como uma nova 
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ferramenta de comunicação. Outra tendência da década foi a preocupação das empresas com o 
bem-estar da sociedade, onde a responsabilidade social tornou-se numa vantagem competitiva.

A virada do milênio assistiu a segmentação da televisão a cabo, a popularidade da telefonia 
celular e a democratização dos meios de comunicação especialmente via Internet. A World Wibe Web já 
estava madura o suficiente e nos primeiros anos desta década surgiram uma infinidade de pesquisas e 
publicações sobre o webmarketing e o comércio eletrônico. Isso revolucionou tanto a logística como a 
oferta de produtos, e o cliente passou a ter informações e poder de barganha nunca antes vistos.

O objetivo deste estudo é avaliar os pontos turísticos, estruturas hoteleiras e restaurantes 
dos principais municípios do Alto Vale do Itajaí, através de observação e coleta de dados para 
propor a criação de um site contendo todas as informações necessárias para o crescimento turís-
ticos em nossa região.

Santa Catarina é um estado repleto de riquezas naturais. Situada no Sul do país possuí 
paraísos tropicais no litoral e frio e neve nas montanhas. Cultura e patrimônio históricos com 
origens européias. Infelizmente o turismo em Santa Catarina é praticamente voltado para o litoral 
e para a serra, regiões como a do Alto Vale do Itajaí estão desconhecidas por falta de divulgação de 
seus atrativos turísticos. Rico em belezas naturais oferece o que há de melhor quando se trata de 
turismo aventura, gastronomia, cultura européia, hospitalidade e belezas naturais.

Portanto, o Alto Vale do Itajaí tem potencial turístico, mas a falta de divulgação faz com 
que esta região deixe de ser explorada e  houve a percepção de uma deficiência quanto ao turismo 
no Alto Vale do Itajaí. O estudo foi realizado com o intuito de mapear e divulgar detalhadamente 
os atrativos turísticos das principais cidades desta região do estado.

A importância do estudo de um caso real para os acadêmicos está na oportunidade 
que lhe é oferecida de fazer uma comparação entre os problemas analisados na academia e os 
problemas do mercado, e também poder aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso 
na empresa que lhe deu oportunidade de realizar seu estágio proporcionando benefícios a mesma 
e dependendo da relevância de sua pesquisa, pode surgir sua vaga no mercado de trabalho.

Os objetivos foram avaliar e propor melhorias nos sites vinculados as ações turísticas dos 
principais municípios do Alto Vale do Itajaí e propor o desenvolvimento de um site turístico para 
o núcleo de turismo da UNIDAVI (Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí), 
contendo os principais municípios do Alto Vale do Itajaí que já possuam desenvolvimento turístico. 

MARKETING

Segundo Cides “marketing é o conjunto de atividades que fazem com que sua empresa 
venda mais com maior lucratividade.” (CIDES, 1997, p.10)
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Para Churchill “marketing é o processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento 
de preços, promoção e distribuição de idéias, produtos e serviços a fim de criar trocas que 
satisfaçam metas individuais e organizacionais.” (CHURCHILL, 2003, p.4)

Já Kotler define marketing como “a arte e a ciência de escolher os mercados-alvo e de 
conquistar, reter e cultivar clientes, por meio da criação, comunicação e fornecimento de valor 
superior para os clientes.” (KOTLER, 2003)

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades 
concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação 
dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar 
determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando 
sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações 
causam no bem-estar da sociedade”. (LAS CASAS, 1997, p.26)

Segundo WESTWOOD (1996), Marketing é a ação de bens ou serviços que correspondam 
às necessidades dos clientes. Marketing envolve descobrir o que o cliente quer, criar ou adaptar 
um produto que corresponda ao que o cliente deseja e, ao mesmo tempo, fazer com que a empresa 
tenha lucro. Um Marketing de sucesso exige ter o produto certo no lugar certo, certificando-se 
de que o cliente esteja bem informado sobre o produto. O Marketing envolve as capacidades da 
empresa, as exigências dos clientes e o ambiente de marketing.

Segundo Costa (1987, p.20) o marketing pode ser encarado como a solução mais adequada 
para os diversos problemas de comercialização e se firma como uma de importância vital para as 
empresas mais modernas do mercado.

De acordo com Pride e Ferrell (2001, p. 8) a finalidade do marketing é oferecer produtos/
serviços satisfazendo as necessidades dos clientes através de um conjunto de atividades que 
permita que a empresa também alcance seus objetivos e suas metas.

Para Rebouças (1998) “a finalidade do marketing é criar oportunidades de lucros, e 
oferecer idéias sempre melhores, que ampliem a vantagem competitiva da empresa no mercado”.

De acordo com Godinho e Figueiredo (2007) “o marketing no turismo tem como papel 
principal assegurar que as expectativas geradas pelos turistas sejam satisfatórias ao se deparar com 
os produtos e serviços ofertados pelo setor turístico.”5

Para Petrocchi (2004, p.35) o Marketing no setor turístico é aquele voltado para o 

5 GODINHO, Luiz Antonio de Carvalho; FIGUEIREDO, Kenia Silva. Marketing de Relacionamento: Uma 
Ferramenta Voltada para as Operadoras e Agências de Turismo (2007). Disponível em: http://www.
portaldomarketing.com.br/Artigos acesso em: 30 de junho de 2008.
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marketing de serviços, sendo, pois é essencial para a eficácia do turismo. Marketing turístico é 
uma ferramenta responsável para prosperidade de toda a coletividade de um destino turístico.

Petrocchi (2004, p35) também afirma que a finalidade do marketing é gerar condições 
de lucro e ações comerciais eficazes, sempre melhorando e buscando inovações que ampliem a 
vantagem competitiva do destino no difícil mercado do turismo.

TURISMO

Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002, p. 7) definem turismo como uma ciência, arte 
e negócio onde se atraem visitantes e que realiza-se o transporte e hospedagem dos mesmos, 
procurando atender cuidadosamente suas necessidades e satisfazer seus desejos.

Para Campos (1998, p. 9) turismo é um setor de atividade profissional onde é necessário 
um profissional com habilidade para desenvolver e gerenciar  serviços necessários a sua execução, 
além de importante fator de desenvolvimento econômico, em escala nacional e internacional.

O turismo é um composto de atividades, serviços e setores que 
proporcionam uma experiência de viagem: estabelecimento de 
transporte, hospedagem, alimentação, compras, entretenimento, locais 
para atividades e outros serviços de hospitalidade disponíveis para 
indivíduos ou grupos que estejam viajando para longe de onde vivem. 
Ele engloba todos os prestadores de serviços a visitantes e correlatos. 
(GOELDNER, RITCHIE E MCINTOSH, 2002, p. 7)

Ignarra (2003, p.11) descreve que a Organização Mundial do Turismo (OMT) define 
turismo como “...o turismo engloba as atividades das pessoas que viajam e permanecem em 
lugares fora de seu ambiente usual durante não mais do que um ano consecutivo, por prazer, 
negócios ou outros fins”

Conforme descreve Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002, p.36) os principais benefícios 
do turismo são:

•	Oferece oportunidades de empregos, tanto especializado quanto não-especializado, 
porque é um setor de mão-de-obra intensa;

•	Gera uma oferta necessária de moeda estrangeira;
•	Aumenta a renda;
•	Incrementa o Produto Interno Bruto;
•	Pode ser construído e infra-estrutura existente;
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•	Desenvolve uma infra-estrutura que irá ajudar no desenvolvimento da indústria e 
do comércio locais;

•	Pode ser desenvolvido a partir de produtos e recursos locais;
•	Ajuda a diversificar a economia;
•	Tende a ser uma das atividades de desenvolvimento econômico mais compatíveis em 

uma área, complementando outras;
•	Distribui o desenvolvimento;
•	Tem um auto impacto multiplicador;
•	Aumenta as receitas do governo;
•	Amplia os horizontes educacionais e culturais e melhora os sentimentos de 

autovalorização;
•	Melhora a qualidade de vida, relacionada com renda e padrões de vida mais altos;
•	Reforça a preservação do patrimônio e da tradição;
•	Justifica a proteção e as melhorias ambientais;
•	O interesse dos visitantes nas manifestações propicia empregos para artistas, músicos 

e outros, contribuindo, assim, para a cultura;
•	Gera a criação de instalações turísticas e recreacionais que podem ser utilizadas pela 

população local;
•	Diminui barreiras lingüísticas, sócio-culturais, de classe, raciais, políticas e religiosas;
•	Cria uma imagem favorável para o destino turístico, em termos mundiais;
•	Promove uma comunidade global;
•	Promove compreensão e paz internacionais.

mArKetinG turÍStiCo e mArKetinG internet - WeBmArKetinG

O turismo é o maior dos movimentos da história da humanidade e se caracteriza por 
sua taxa de crescimento constante. Ele corresponde a uma série de necessidades humanas, como 
espaço, movimento, bem-estar, expansão e repouso, tudo isso longe das tarefas do dia-a-dia.

De acordo com Jost Krippendorf marketing turístico é “a adaptação sistemática e 
coordenada da política das empresas de turismo, tanto privada como do Estado, no plano local, 
regional, nacional e internacional, visando à satisfação das necessidades de determinados grupos 
de consumidores, obtendo, com isso, um lucro apropriado.”
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Segundo Feijó “Jost Krippendorf é o estudioso que primeiro desenvolveu e lançou os 
fundamentos do Marketing turístico, que embora acompanhem os conceitos do Marketing 
tradicional (bens tangíveis), se baseou nas singularidades do produto, que se original na sua 
intangibilidade.”

Um dos termos mais populares dentre vários utilizados para descrever as atividades do 
marketing e as transações da Internet é o comércio eletrônico (e-commerce) que é definido por 
Pride e Ferrel (2001, p. 452) como “o compartilhamento de informações de negócios, a manutenção 
de relações comerciais e a condução de transações de negócios por redes de telecomunicações”.

Reedy (2001, p.26) define marketing eletrônico como “todas as atividades on-line ou 
eletrônicas que facilitam a produção e a comercialização de produtos ou serviços para satisfazer 
os desejos e as necessidades do consumidor”.

Segundo Lindgren (2001, p.466) “comércio eletrônico inclui todas as atividades de uma 
empresa que utilizam internet para auxiliar na troca de produtos. O termo inclui atividades 
comerciais entre fabricantes, intermediários e consumidores finais”.

De acordo com Chleba (2000, p.17), há milhares de anos os nossos antepassados 
aprenderam a controlar a natureza e criaram técnicas para tirar dela o seu sustento. Para cada 
técnica inventada eles criavam uma nova tecnologia. Foi assim que, para a técnica da caça, o 
homem construiu a clava, o arco e a flecha e passaram a ser da tecnologias da caça.

Chleba (2000, p.17) também diz que vivemos agora a era da informação. Nossa visão, 
nossos padrões e nossa técnica baseiam-se na troca de informações. Para dar conta dessa nova 
técnica, o homem criou a tecnologia digital, oferecendo a possibilidade de armazenar e distribuir 
informações de forma ágil.
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Figura 1– razões pelas quais os consumidores utilizam a internet.
Fonte: Sandhusen (2003, p.485).
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Diante dessa realidade muitas empresas começaram a desenvolver estratégias de marketing 
utilizando a tecnologia digital.

Segundo Chleba (2000, p.19) com o avanço da tecnologia possibilitou o crescimento 
de novos tipos de negócios, trazendo riscos e oportunidades. O planejamento estratégico das 
empresas deve ver como as forças do marketing podem influenciar o seu negócio, tanto no 
presente como no futuro.

Segue as grandes forças do marketing digital:
•	Interatividade: é uma exigência crescente dos clientes. Deve ser percebida como 

a possibilidade de o usuário encontrar a informação ou facilidade desejada. A 
providência de interatividade é estudar antecipadamente o seu público-alvo. 
Conhecendo seu público pode-se suprir as necessidades de informação e oferecer 
outras facilidade desejadas.

•	Personalização: apesar de parecer paradoxo, o atendimento em massa pode ser 
personalizado, através dele é possível oferecer uma prestação de serviço aos clientes 
com excelente qualidade e com custos operacionais baixos. Um grande exemplo 
é a empresa Fedex, por meio de seu site ela possibilita que o cliente rastreie sua 
encomenda e controla o prazo de entrega no destino, isso é possível através de um 
código associado a encomenda.

•	Globalização: a Internet interliga instantaneamente o mundo dos negócios, além 
de distribuir informações em segundos, a rede mundial permite o surgimento de 
veículos globais. O fato importante é que pessoas de qualquer lugar do mundo 
podem acessar o mesmo veículo de comunicação. Mas a força da globalização 
não se restringe a mídia, sendo que, as empresas podem construir marcas globais e 
conquistar mercados internacionais, não precisando ter operação no local.

•	Integração: o relacionamento entre empresas está cada vez mais integrado pela 
transferência de dados via redes privadas e via internet. Com o surgimento da 
internet as empresas podem operar com custos mais baixos, pois seus sistemas estão 
interligados.

•	Aproximação: a tecnologia permite a divulgação e serviços com grande volume 
informativo, imagem, vídeo e áudio, possibilitando venda on-line. Em alguns setores 
isso possibilita a venda direta ao consumidor sem utilização de intermediários.

•	Convergência: a partir do momento em que se tornou possível a representação 
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digital de imagens, vídeo e som, além de texto, um novo horizonte abriu-se para o de 
entretenimento, informação, equipamentos eletrônicos e serviços de comunicação. 
Estamos entrando na era da convergência, o computador e a televisão irão se 
transformar em somente um eletrodoméstico, criando um meio de comunicação 
completamente diferente dos atuais.

•	Democratização da informação: em nenhum tempo a informação pôde ser 
disponibilizada em grandes volumes, com distribuição barata, rapidez em atualizações 
e mecanismos de pesquisas poderosos. O Universo Online tem milhões de páginas 
de informações e pode ter acesso a esse conteúdo gratuitamente ou pagando um 
valor menor que o preço de um livro.

metoDoLoGiA

Para que a pesquisa fosse realizada foi feito um levantamento de dados utilizando o 
método de pesquisa classificado como método exploratório, com o objetivo de se obter uma 
análise quantitativa com relação as variáveis observadas.

A pesquisa tem caráter exploratório, pois tem como objetivo fazer um levantamento de 
dados dos pontos turísticos dos principais municípios do Alto Vale do Itajaí. Foi optado pela 
pesquisa quantitativa de caráter exploratório por se tratar de um levantamento de dados onde são 
envolvidos números, ou seja, quantidades diferentes de produtos com diferentes características 
para que seja possível um controle mais eficiente dos estoques desta organização.

O local e população de abrangência desta pesquisa são os pontos turísticos, hospedagem, 
gastronomia e lazer dos municípios de Rio do Sul, Ibirama, Presidente Getúlio e Salete.

Segundo Andrade (2002, p.19) “são finalidades da pesquisa exploratória, proporcionar 
maiores informações sobre o assunto que se vai investigar; facilitar a delimitação do tema da 
pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo 
tipo de enfoque para assunto. Por meio da pesquisa exploratória, avalia-se a possibilidade de 
desenvolver um bom trabalho, estabelecendo-se os critérios a serem adotados, os métodos e as 
técnicas adequadas”.

Segundo Gil (1995, p.45) as pesquisas exploratórias “tem como objetivo proporcionar 
maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explicito ou a construir hipóteses. 
Pode-se dizer que essas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a 
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descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite 
a consideração dos mais variados aspectos relativos a um fato estudado”.

A coleta de dados no estudo de caso é feita mediante o concurso dos mais diversos 
procedimentos. Os mais usuais são: a observação, a análise de documentos, a entrevista e a 
história de vida. Geralmente utiliza-se mais de um procedimento.

Ao contrário do que ocorre com os levantamentos e os estudos experimentais ou quase 
experimentais, para o estudo de caso não de pose falar em etapas que devem ser observadas num 
processo de análises e interpretação dos dados. Isto tende a provocar duas situações distintas, 
mas igualmente desfavoráveis para a pesquisa. A primeira consiste me finalizar a pesquisa com a 
simples apresentação dos dados coletados. A segunda consiste em partir dos dados diretamente 
para a interpretação, ou seja, para a procura dos mais amplos significados que os dados possam 
ter. Esta última situação tende a ser bastante problemática, pois no estudo de caso é freqüente o 
pesquisador chegar a uma falsa sensação de certeza de suas conclusões.

reSuLtADoS oBtiDoS

Vamos partir do pressuposto de que um turista da região norte do Brasil assistiu uma 
reportagem em um jornal de nível nacional sobre o Alto Vale do Itajaí. Nesta reportagem 
destacaram-se algumas informações sobre cultura, gastronomia, pontos turísticos e entretenimento. 
Esta reportagem por sua vez, desperta um interesse muito grande neste individuo em conhecer tal 
região. Como uma das maiores ferramentas de informação do mundo é a Internet, este curioso 
utiliza-se deste instrumento para adquirir mais informações sobre a região para uma possível 
viagem a turismo.

Ao realizar esta pesquisa não obteve muito sucesso, pois, infelizmente não existe um site 
específico onde o turista possa ter informações detalhadas sobre quais municípios pertencem a 
essa região detalhando ainda quais os pontos turísticos e tudo em termos de lazer ou ainda um 
possível roteiro turístico que cada município oferece.

O que existe sobre o turismo no Alto Vale do Itajaí disposto na Internet, consta nos 
sites das Prefeituras. Os sites mais completos são os da Prefeitura de Ibirama (www.ibirama.
sc.gov.br), o da Prefeitura de Presidente Getúlio, (www.presidentegetulio.com.br), que são muito 
semelhantes, o da Prefeitura de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br) que fornece outro site de 
acesso, onde fornece todas as informações para turismo e lazer além de eventos na cidade (www.
kegelfest.com.br) e da Prefeitura de Salete (www.portalsalete.com.br).
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Os demais sites de Prefeituras pesquisados são incompletos ou não divulgam nada sobre 
o turismo do município. Sites como o da Prefeitura de Atalanta (www.atalanta.sc.gov.br), não 
fornece informações sobre hospedagem e restaurantes, por exemplo.

Todos os sites existentes das Prefeituras do Alto Vale do Itajaí podem ser encontrados no 
site da AMAVI – Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (www.amavi.org.br). A AMAVI 
é um órgão de extrema importância para os municípios da região, pois, auxilia os municípios em 
diversas situações, sendo uma delas o turismo. Infelizmente um órgão de tal importância para 
o Alto Vale do Itajaí não contém informações turísticas dos municípios pertencentes à região.

Desta forma fica evidente a necessidade de criação de um site com informações turísticas 
dos principais municípios em desenvolvimento na área. 

Através de um levantamento de dados, foram identificados os municípios de Rio do 
Sul, Ibirama, Presidente Getúlio, Salete e Atalanta, como os municípios que mais se destacam no 
cenário turístico  do Alto Vale do Itajaí.

A seguir descrevem-se informações dos municípios citados acima:

rio Do SuL

A História da colonização de Rio do Sul iniciou-se com as picadas abertas pelo engenheiro 
Emilio Odebrecht para a construção da estrada Blumenau/Curitibanos, e recebeu novo impulso 
com a chegada de Francisco Frankenberger, em 1892. Chamada inicialmente de Bela Aliança, a 
localidade emancipou-se em 1912 e transformou-se em município em 1930, desmembrando-se 
de Blumenau. Situada no Alto Vale do Itajaí, Rio do Sul integra a Rota das Compras, recebendo 
milhares de turistas nos centros de venda das inúmeras fábricas da cidade. Entre os Atrativos 
Turísticos de Rio do Sul estão a Ponte dos Arcos e a catedral.

A Ponte dos Arcos: Construída em 1930 para a antiga Estrada de Ferro de Santa Catarina 
e o Projeto 4 Cantos importante para o desenvolvimento sustentável do turismo. O projeto 
organiza 4 roteiros de Turismo Rural, sendo eles: Albertina, Bela Aliança, Itoupava e Valada São 
Paulo com passeios todos os sábados e domingos, sendo que cada final de semana é um dos 4 
(quatro) roteiros.

A Sociedade Esportiva e Recreativa Albertinense: o Salão Albertina é o local de festividades, 
esporte e muita história. Um local rústico onde acontecem as Festas Típicas de Reis e Rainhas, 
onde a comunidade joga Bolão e mostra a história através de seus quadros e troféus.
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Figura 2 – Catedral São João Batrista e ponte dos Arcos.
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio do Sul.

Artesanato Sonho Meu possui todos os tipos de velas temáticas, para Natal, Festas de 
Aniversário, Casamentos e outros. Trabalho de qualidade para decoração de qualquer ambiente.

Figura 3 –Sociedade esportiva e recreativa Abertinense e Artesanato Sonho meu
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio do Sul

A cidade também destaca-se pela produção de mel, onde é possível conhecer todo 
o processamento. Atualmente conta com 85 colméias e faz parte da ARAMEL – Associação 
Riosulense de Apicultores.
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Figura 4 – Queijos Höller  e Bolos, Cucas e Bolachas da Dona Lenita.
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio do Sul.

Queijos Höller: lugar familiar com produzem queijos, queijinho, nata, manteiga, queijo 
fundido, geléias de banana, de amora e carambola. Lá se conhece o modo de produção e pode 
comprar esses alimentos coloniais com sabor diferenciado.

Bolos, cucas e bolachas da Dona Leonita: desde de 1998 dona Leonita faz bolos em uma 
pequena casa construída ao lado de sua residência. São duas repartições, uma é a cozinha e a outra 
é onde os doces são armazenados para serem vendidos na feira.

O Sítio Brasil Cabloco é uma casa germânica construída em 1932, onde são ministradas 
palestras e convívio com a natureza. Áreas verdes para atividade de campo. Experimente conhecer 
a produção de artesanato em cerâmica e as técnicas de manejo de plantas e recuperação de solo.

Centro Agropecuário Municipal Dorval Batista é um lugar típico rural, onde o verde, as 
flores, as construções da propriedade e a tranqüilidade são características. Uma queda d’água com 
05 (cinco) metros, uma cascata com queda de 15 (quinze) metros e uma cachoeira com 20 (vinte) 
metros de altura e uma trilha de acesso compõem os atrativos naturais do local. É ambiente onde 
se desenvolvem projetos em parceria com a Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul.
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Figura 5 – Sítio Brasil Cabloco  e Centro Agropecuário municipal Dorval Batista.
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio do Sul.

Figura 6 – pesque e pague nascente e tremtur.
Fonte: Acervo dos Autores

Pesque e Pague Nascente: o Renato e toda sua família investiram em sua propriedade 
com o objetivo de propiciar ao seu cliente o melhor, para isso oferecem um ambiente rural com 9 
(nove) lagoas para pescar, área de lazer, um restaurante rústico onde é servido caldo de peixe, filé 
de tilápia frito, pão caseiro, nata colonial e muita salada.

TREMTUR: a fundação TREMTUR é composta por voluntários que estão valorizando a 
época da colonização do município. Na antiga Estação Ferroviária Matador, é possível entrar em 
contato com o passado e ter a emoção de ouvir o apito do trem e de poder andar na locomotiva.

Apiário Bella Alliança: o apiário propicia ao visitante conhecer colméias, produção de 
mel por floradas e todo o processo de beneficiamento. achaça Artesanal: local onde é produzido 
cachaça, licor e conhaque artesanalmente. Você poderá conhecer toda a produção e degustar a 
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bebida nacional. O bar Germânico é um ambiente familiar onde o turista pode sentir-se em casa, 
degustando de uma gostosa comida típica alemã feita em forno à lenha ou pastel caseiro feito 
na hora.

Figura 7 – portal da entrada da Cachaça Artesanal  e Bar Germânico.
Fonte: Acervo dos Autores.

O Pesque e Pague Rainha do Vale do Sr. Bernardo e sua família integram a rota recebendo 
o turista que gosta de pescar e depois por opção, é possível comer o peixe feito na hora, seja frito, 
assado ou caldo.

Figura 8 – pesque e pague rainha do Vale e Cachoeira da magia.
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio do Sul.

Cachoeira da Magia: é uma das mais belas paisagens de nosso município, com cerca de 
35 metros de altura, é possível caminhar até seu pé e se refrescar em sua água.

Queijos Bella Alliança: queijos produzidos artesanalmente do tipo prato e minas frescal. 
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É interessante conhecer o modo de produção dos queijos, também é possível fazer as trilhas, 
passear a cavalo e tomar um delicioso café colonial.

No bairro Itoupava existre o Vinho Capitel San Roc: produção artesanal de vinhos. 
Degustação e conhecimento sobre as propriedades do vinho e também Frutas e Verduras Saudáveis: 
a família produz alimentos saudáveis, ou seja, livres de qualquer química. Os Valiati implantaram 
a técnica para produção de frutas e verduras biodinâmicas. “Os preparados” (remédios naturais 
para controle de pragas) são comprados no Rio Grande do Sul. A família é a única produtora de 
Santa Catarina com diversidade de cultura na produção biodinâmica.

Figura 9 – Vinho Capitel San roc  eFrutas e Verduras orgânicas.
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio do Sul.

Grupo Folclórico Trentino Santa Felicitá: Apresentação do Coral Italiano. Canta e dança 
com os integrantes do coral. Na sede também é servido café colonial.

Figura 10 – Grupo Folclórico trentino  e parque Aquático terra nostra.
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio do Sul.



69

O Parque Aquático Terra Nostra: é um parque com piscinas adulto e infantil, tobogan, 
restaurante, banheiros e campo de futebol suíço. Seu diferencial é a água que vem de uma área 
preservada na encosta da Serra Canoas, no local ainda é possível fazer uma trilha em meio à mata 
preservada.

A Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição foi fundada de 1952, a Imaculada Conceição 
é a primeira igreja do bairro. Os moradores que vieram de Trento na Itália, haviam construído 
inicialmente um “Capitel”. Para os italianos “Capitel” é o nome dado a uma pequenina capela 
construída na frente das casas, dentro dela era colocado um santo de devoção da família.

Recanto Cachoeira dos Índios: uma área de 30 hectares, tem como principal atrativo 
uma queda d’água de 60 metros, onde é possível chegar através de uma trilha e se refrescar em 
uma piscina natural ao pé da cachoeira. O local possui restaurante onde a família Marchi oferece 
comida típica italiana. O lugar ainda tem piscinas adulta e infantil, área de camping, quiosques 
com churrasqueiras e campo de futebol suíço.

Figura 11 – igreja nossa Senhora imaculada Conceição e recanto Cachoeira dos Índios.
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio do Sul.

Na Valada São Paulo destaca-se a Associação de Caça, Pesca e Tiro e Conservação do Alto 
Vale do Itajaí: o tiro ao prato é um esporte praticado na Valada São Paulo desde 06 de dezembro de 
1989, quando foi fundada a associação. Até hoje a sede recebe os sócios toda quarta-feira para treinos 
e confraternizações. No local é possível observar os trinos de Tiro ao Prato, além de almoçar comida 
típica italiana e a tarde saborear um gostoso café colonial oferecido pela Famiglia Trentina.

O Cammino Del Viño é uma propriedades onde a produção de vinho artesanal é 
característica, a bebida que nos traz saúde pode ser degustada, enquanto se conhece o processo de 
produção, depois comprar uma garrafa de vinho será um prazer. Produtores: Família Molinari, 
Aldenor Censi, Getulio Moretto, Irinei Vicentin, Milton Pandini, Dario Bagatolli e José Magnani.
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Figura 12 – Associação de Caça, pesca e tiro e Conservação do Alto Vale do itajaí  e Lingüiças Batisti.
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio do Sul.

Nas Lingüiças Batisti a família trabalha a 5 anos na produção de embutidos, seu principal 
produto é a lingüiça, que serve como acompanhamento a uma boa taça de vinho. Em sua 
propriedade é possível acompanhar o modo de produção, degustar e depois comprar o produto 
que é diferenciado por ser colonial.

No Sítio Kobrasul a família Bracelos tem em seu sítio um ambiente saudável, bem 
arborizado, uma casa com arquitetura rústica, seu principal atrativo é o haras.

Artesanato em Teares: tapetes, almofadas, bolsa, mantas para sofá, jogos americanos, 
cortinas, cachecóis e xales são alguns dos itens fabricados pela artesão Carmem Passero. A sala de 
sua casa é o seu local de trabalho. Já na entrada há grande quantidade de matéria-prima usada por 
Carmem, uma pessoa muito simpática e criativa. Ela confecciona os artesanatos há cinco anos.

Figura 13 – Artesanato de teares  e parque das Cachoeiras.
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio do Sul.
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Parque das Cachoeiras: o local oferece infra-estrutura de banheiros e local para alimentação. 
Suas piscinas de águas vindas da nascente abrem o caminho pela trilha até a cachoeira que tem 
40 metros de queda d’água.

Entre as opções de hospedagem em Rio do Sul destacam-se:

•	 Hotéis Pamplona, localizado na Rodovia BR 470  Km 141, 6079 – Canto Galo – Fone 
(47) 3525-0983

•	 Eduardo’s Hotel, localizado na Alameda Aristiliano Ramos, 1320 – Santana – Fone 
(47) 3521-0694

•	 Hotel Demarchi, localizdo na Rpdpvia BR 470 KM 140, 5894 – Canta Galo – Fone 
(47) 3525-1125

•	 Hotel Ferrari, localizado na Alameda Aristiliano Ramos, 768 – Jardim América – Fone 
(47) 3521-0262

•	 Hotel das Flores, localizado na Alameda Aristiliano Ramos, 986 – Jardim América – 
Fone (47) 3521-4847

•	 Hotel Meneghetti, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 15 – Centro – Fone 
(47) 3521-3098

•	 Novo Hotel do Tinho, localizado na rua Dom Bosco, 1436 – Jardim América – Fone(47) 
3525-1037

•	 Hotel Aliança Express, localizado na rua Bulcão Viana, 167 – Jardim América – Fone 
(47) 3531-5900 – www.aliancaexpress.com.br

•	 Hotel Riosulense, localizado na Alameda Aristiliano Ramos, 348 – Centro – Fone (47) 
3521-0044

•	 Hotel Mauri, localizado na rua General Osório, 78 – Jardim América – Fone (47) 
3521-0768

•	 Hotel Schreiber, localizado na rua Prefeito Wenceslau, 460 – Canoas – Fone (47) 3521-
2219

•	 Hotel Real, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 814 – Centro – Fone (47) 
3521-1370

•	 Pousada do Nono, localizada na Serra Canoas – Fone (47) 8814-9946 – www.
pousadadonono.com.br

As Opções de restaurantes são:
•	 Papos e Churrascos, localizado na Alameda Aristiliano Ramos, 1160 – Centro – Fone 

(47) 3522-2242
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•	 Churrascaria São João, localizado no Centro Comercial Vitor Ohf na Avenida 
Governador Ivo Silveira, 555 – Sala 10 – Canta Galo – Fone (47) 3525-0007

•	 Restaurante Concórdia, localizado na rua Abraham Lincolm, 320 – Jardim América – 
Fone (47) 3521-1471

•	 Restaurante Rouxinol, localizado na rua Carlos Gomes, 46 – Centro – Fone (47) 3521-0906
•	 Restaurante Imperatriz, localizado na Alameda Aristiliano Ramos, 1377 – Anexo ao 

Supermercado Imperatriz – Fone (47) 3521-1001
•	 Ponto Chic, localizado na rua Carlos Gomes, 04 – Centro – Fone (47) 3521-2135
•	 Restaurante Encontro dos Rios, localizado na rua Herculano Nunes Teixeira, 195 – 

Centro – Fone (47) 3521-8886
•	 Buffet Brasil, localizado na rua xV de Novembro, 115 – Centro – Fone (47) 3521-3335
•	 Casa do Pão, localizado na BR 470, 6223 – Sala 2 – Canta Galo – Fone (47) 3522-7643

iBirAmA

História: A colonização de Ibirama começou em 08 de dezembro de 1897, com a chegada 
da primeira leva de imigrantes alemães. A ocupação do território ficou a cargo da Sociedade 
Colonizadora Hanseática, criada na Alemanha para supervisionar as migrações para o Brasil. 
Uma expedição chefiada pelo diretor da Sociedade, Alfred Sellin, fundou a sede da colônia, que 
foi batizada Hamônia. A emancipação da colônia ocorreu em 11 de março de 1934. O nome 
foi trocado para Dalbérgia. Em 1943, trocou de nome novamente e passou a chamar-se Ibirama, 
que na linguagem indígena significa “Terra da Fartura”. Ibirama já teve a base de sua economia 
na extração vegetal e na agropecuária de subsistência. Considerada por muitos como a Suíça 
Catarinense, atualmente trabalha para atrair novos investimentos. Em 1997, ao completar 100 
anos, Ibirama ergueu o Monumento ao Centenário, em homenagem às pessoas que ajudaram 
a construir a cidade. Nele estão esculpidas as figuras do índio, do imigrante desbravador, do 
agricultor e do operário. Ibirama foi sede da primeira reserva indígena do País - a reserva de 
Duque de Caxias, que inclui hoje os municípios de José Boiteux e Victor Meirelles, abrigando 
1.300 índios das etnias kaingang, xokleng e guarani - e é sede da maior fábrica de brinquedos do 
Estado, a Saxônia, fundada em 1949 e que produz 45.000 peças mensais.

Entre os Atrativos Turísticos de Ibirama estão a Igreja Evangélica Martin Luther: erguida 
em 1929 em estilo gótico, seus quatro lados iguais harmonizam-se com a paisagem da montanha. 
O acervo de Paul Aldinger, no mesmo terreno, conta a história de sua construção e do cemitério 
dos imigrantes. Fonte: Roteiros Turísticos Regionais 
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Arquitetura Histórica: Indústria de Farinha São Rafael, que possui um velho moinho 
com rodas d´água, as sete pontes pênsil, a ponte de ferro, duas pontes de arco, alambiques, três 
carvoeiras, casas germânicas e estufas de fumo.

Casa do Artesanato:  a Associação dos Artesãos de Ibirama fabrica anualmente vários 
produtos, dos mais simples aos mais sofisticados. Na casa do Artesanato podem ser encontrados 
doces caseiros, mel, enfeites variados que enfocam temas natalinos, brinquedos educativos, entre 
outros. Os produtos em sua maioria de materiais reciclados. 

Hansahoehe/Museu Histórico Eduardo Lima e Silva Hoerhan: a arquitetura do prédio 
construído em 1934 pelo médico alemão Friedrich Kroener para ser o hospital da cidade 
orgulha os habitantes de Ibirama até hoje. A verba para faze-lo era alemã, mas a mão-de-obra foi 
totalmente local. Na época de Natal, sua iluminação é um espetáculo à parte de cima do morro 
possibilita uma ampla vista do centro de Ibirama, cortada pelo rio Hercílio. Atualmente, em suas 
dependências esta o Museu Histórico Eduardo Liame Silva Hoerhan, teatro, cinema (atualmente 
desativado) e clinicas médicas

Figura 14 – igreja evangélica martin Luther e indústria de Farinha São rafael.
Fonte: Prefeitura Municipal de Ibirama.

O acervo começa pelo corredor de acesso ao museu, com telas retratando a cultura e o 
relevo do município. Um radio utilizado pelo imigrantes para comunicação com parentes na 
Alemanha provocou suspeitas de vazamento de informação aos nazistas, fato nunca comprovado. 
No arquivo fotográfico, imagens mostram a história do Hansahoehe, do pacificador dos índios 
que batiza o museu e das etnias indígenas da região. Existem ainda ferramentas da época da pedra 
polida que teriam sido confeccionadas há 10 mil anos e o artesanato dos índios da reserva Duque 
de Caxias.
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Figura 15 – Casa do Artesanato e Hansahoehe/museu Histórico eduardo Lima e Silva Hoerhan.
Fonte: Prefeitura Municipal de Ibirama.

Serra do Mirador: pode-se observar uma linda paisagem do Pico do Mirador, que fica a 
825 metros de altura, localizado em Pedrinhas.

Ilha das Cutias: um pedaço de terra no meio do rio, ligada a uma das margens por uma 
ponte pênsil. Com 11 mil m² de área, transformados em uma reserva ecológica que dispõe de 
hospedagem, restaurante, camping e trilha ecológica.

Cachoeira: são 16 quedas d’água que chegam até 75 metros de altura. Além de serem um 
belíssimo atrativo visual, servem para a prática de trekking, cannyoning e rappel. Dentre elas, está 
a Cascata do Cocho.

Figura 16 – Serra do e mirador ilha das Cutias.
Fonte: Prefeitura Municipal de Ibirama.

Rafting: esporte praticado em descidas de rios com botes de borracha. Para quem deseja 
uma aventura de adrenalina pura em contato com a natureza. Ocorre nos rios Hercílio e Itajaí-Açú 



75

Como opções de hospedagem: em ibirama existem:
•	 Camping e Fazenda Schacht, localizado na rua Rafael Braço Pequeno, s/nº - Fone: (47) 

8808-6033 ou 8807-6076.
•	 Hotel Soralete, localizado na Rua xV de Novembro, 135 – Centro – Fone: (47) 3357-

2266 ou 3357-2307.
•	 Pousada da Quinta Dourada, localizada na BR-470 KM 122 (Saída para Rio do Sul) – 

Fone (47) 3357-9032
•	 Pousada Ilha das Cutias, localizada na BR-470 KM 120 – Ribeirão Areado – Fone (47) 

3357-2255
•	 Pousada Sítio Sellin, localizada na rua Rolf Scheidemantel, s/nº - Fone (47) 3357-2148
•	 Sítio Pousada Scursel, localizada no Vale ecológico Ribeirão das pedras – Acesso pela 

BR-470 – Fone (47) 3357-3602 – Website http://www.sitioscursel.com.br

Na Gastronomia destacam-se:
•	 Arca Restaurante, localizado na rua Marquês do Herval, 25 – Centro – Fone (47) 3357-

2544.
•	 Maresia Restaurante e Pizzaria, localizado na rua Tiradentes, 313 – Centro – Fone (47) 

3357-3719.
•	 Restaurante Ilha da Hering, localizado na rua Marquês do Herval, 421 – Centro – Fone 

(47) 3357-2999.
•	 Restaurante União, localizado na rua Dr. Getúlio Vargas – Centro – Fone (47) 3357-2253.

Figura 17 – Cachoeiras e  rafting.
Fonte: Prefeitura Municipal de Ibirama.
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preSiDente GetÚLio

História: Presidente Getúlio foi o único município catarinense colonizado por suíço-
germânicos, no início do século xx. Doze famílias de colonizadores chegaram em 1904 e 
instalaram-se na confluência dos rios Índios e Krauel. Construíram suas casas e deram ao lugar 
o nome de Neu Zurich, em homenagem à sua terra natal, Zurich (Suíça). Com a ruptura dos 
acordos diplomáticos entre o Brasil e a Alemanha, na época da II Guerra Mundial, o nome da 
cidade foi alterado para Getúlio Vargas e, mais tarde,alterado para Presidente Getúlio. Conhecida 
como Vale das Cachoeiras pelas inúmeras quedas d’água, Presidente Getúlio se destaca pela 
qualidade de vida. Uma das atrações da cidade é a Festa Estadual do Leite, onde acontece o 
famoso Concurso Nacional de Tomadores de Leite em Metro.

Entre as Atrações Turísticas estão  a Arquitetura Histórica: algumas construções fazem 
parte da história do Município, a Atafona Novack, a Ferraria Joenk e Vetsch, as chaminés da 
Cerâmica Bosse, a Igreja Evangélica e a São Sebastião, entre outras. Grutas: existem duas grutas em 
Presidente Getúlio, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, na Serra dos Índios e a Gruta da Pimenta, 
na Rua da Pimenta.

Artesanato: a Casa da Cultura Renate Adele Ax – localizada no Centro de Presidente 
Getúlio, possui exposição permanente de artesanato. Destacam-se as réplicas de casas típicas em 
miniatura e bonecos de palha de milho, representando os colonizadores. Os bonecos de palha de 
milho e outros tipos de artesanato são vendidos para várias regiões do Brasil

Cachoeiras: as cachoeiras variam de altura (de 8 a 62 metros) e também nas localidades, 
encontram-se em Ribeirão Jacuntinga, Mirador, Ribeirão Sabiá, Estrado Mirador, Estarada São 
José e são adequadas para práticas de rafting e rappell. Existe as seguintes cachoeiras:  Cachoeira 
Tamanduá, Cascata Lenda das Flores, Cascata do Uru, Cachoeira do Vento (39m), Cascata do 
Moinho, Cascata São José, Cachoeira Tabarelli, Cachoeira do Cará, Cachoeira do Sabiá.

Clube de Parapente do Mirador: anualmente, Presidente Getúlio recebe a etapa do 
circuito Catarinense de Parapente, onde participam mais de 100 competidores de todo Sul do 
Brasil. Local: Serra do Mirador 
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Figura 18 – Casa Germânica e Gruta da pimenta.
Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio.

Figura 19 – Casa da Cultura e Cascata São José.
Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio.

Figura 20  – Vôo Livre e Concurso de tomadores de leite em metro.
Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio.
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Festa Estadual do Leite: Presidente Getúlio comemora sua condição de maior bacia leiteira 
da região com exposição agropecuárias, torneios, venda de produtos coloniaisi e o concurso de 
tomadores de leite em metro – o vencedor é aquele que em menos tempo consumir 600ml. A festa 
acontece no mês de Junho. Cmo opções de hospedagem existem:

•	 Hotel Cayorá, localizado na rua Henrique Fuerbringer, 273 – Centro – Fone (47) 3352-
1178 – Website: www.hotelcayora.com.br.

•	 Hotel Lenda das Flores, localizado na Estrada do Índio Esquerdo, s/nº - Fone (47) 9946-
8259 ou 9946-0289 – Website: www.hotellendadasflores.com.br.

•	 Hotel Presidente, localizado na rua Henrique Fuerbringer, 455 – Centro – Fone (47) 
3352-1434.

•	 Pousada Ribeirão Uru, localizada no Ribeirão Uru – Fone (47) 3352-0145.
•	 Pousada Terapêutica, localizado no Ribeirão Uru, s/nº - Fone (47) 9159-2702.
•	 Pousada Vale das Cachoeiras, localizada na rua Curt Hering, 386 0- Centro – Fone (47) 

3352-2362.

E na Gastronomia existem:
•	 Ba Ki Lanches, localizado na rua Curt Hering, 720 – Centro – Fone (47) 3352-1725.
•	 Cantinho da Alzira, localizado na Rua Wilhelm Goebel, s/nº - Centro – Fone (47) 

3352-2428.
•	 Casa de Chá e Café Gutes Essen, rua Curt Hering, 796 – Centro – Fone – (47) 3352-

1042.
•	 Deck Café, localizado na rua Mirador, s/nº - Centro – Fone (47) 3352-0229.
•	 Deck Puizzaria e Chopperia, localizado na rua Mirador, s/nº - Centro – Fone (47) 

3352-2452
•	 Lanchonete Mabas, localizado na rua Vurt Hering, s/nº - Centro – Fone (47) 3352-2546
•	 Lanchonete Pizzaria Recanto Paulista, localizado na rua Curt Hering, 4900 – Rio Ferro 

– fone (47) 3352-0211
•	 Pastelaria da Mama, localizada na rua Curt Hering, s/nº - Centro – Fone (47) 3352-0371
•	 Pizzaria Bar’celona, localizada na rua Curt Hering, 1209 – Centro – Fone (47) 3352-

3132
•	 Recanto Favo de Mel, localizado na Estrada Geral Mirador, s/nº - Mirador – Fone (47) 

3352-6137
•	 Recanto Italiano, localizado na rua Dr. Getulio Vargas, 499 – Revólver – Fone (47) 

3352-1573
•	 Restaurante e Café Sholl, localizado na rua Curt Hering, 410 – Centro – Fone (47) 

3352-1032
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•	 Restaurante e Churrascaria Antiga Casa, localizado na rua Curt Hering, 571 – Centro 
– Fone (47) 3352-2803

•	 Restaurante Vale das Cachoeiras, localizado na rua Curt Hering, 386 – Centro – Fone 
(47) 3352-2362

•	 Solar das Palmeiras, localizado na rua Mirador – Centro – Fone (47) 3352-1059
•	 x Choperia e Pastelaria, localizada na rua Curt Hering, s/nº - Centro – (47) 3352-1592
•	 Central de Informações Turísticas – fone (47) 3352-2433

ConSiDerAçÕeS FinAiS e SuGeStÕeS

Ao término desta pesquisa, é possível afirmar que a região do Alto Vale do Itajaí, possui 
potencial turístico com ênfase na natureza.

A região oferece diversas opções de turismo quando o foco é o contato com o meio 
ambiente, com a cultura européia e esportes radicais.

Porém, nem todos os municípios possuem opções de lazer e esporte para um dia ou até 
mesmo um final de semana inteiro por exemplo, mas todos tem algo a oferecer, além disso, as 
cidades são pequenas e muito próximas umas das outras, o que facilita para que o turista possa 
conhecer diversos lugares em um curto período de tempo.

O problema identificado é que mesmo tendo potencial turístico, o turismo ainda não 
é o ponto forte da região. Isso acontece provavelmente por falta ou dificuldade de divulgação.

Não que não exista nenhum tipo de divulgação das atrações turísticas da região, pelo 
contrário, os municípios com maior desenvolvimento turístico promovem o turismo em  sites  
de suas Prefeituras.

O fato é: como alguém pode procurar por opções de lazer, esportes, cultura, 
entretenimento, gastronomia, etc. de um lugar que nunca ouviu falar? Talvez seja essa uma das 
maiores dificuldades que a região enfrenta para conseguir o desenvolvimento turístico.

É com base nestes fatos que foi identificado a necessidade da criação do website para 
divulgação dos atrativos turísticos e das cidades do Alto Vale do Itajaí e descritos durante o 
trabalho.

O levantamento dos municípios que possuem desenvolvimento turístico no Alto Vale do 
Itajaí está descrito no decorrer do capitulo 4, onde foram levantados dados dos municípios de 
Rio do Sul, Ibirama, Presidente Getulio, Salete e Atalanta. Neste capitulo também foram descritos 
os pontos turísticos, opções de entretenimento, lazer, hospedagem e gastronomia dos municípios 
mencionados anteriormente.
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A região do Alto Vale do Itajaí já é conhecida por sua cultura e semelhança com a Europa, 
e é daí que o site vai promover o turismo. No momento que o turista procura informações sobre 
o Alto Vale do Itajaí, eles tem as informações completas sobre todas as cidades e o que elas podem 
oferecer em termos de turismo. Com isso conclui-se que uma ferramenta como a Internet é de 
extrema importância na divulgação e promoção de uma região que procura desenvolvimento 
turístico.
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AVALiAção Do DeSempenHo De LeitoAS, nAS FASeS De 
CreSCimento e terminAção, ConForme A ÉpoCA Do Ano1

Vander Claudio Sezerino 2

Leopoldo Alberto Zimmermann 3

RESUMO
Um dos grandes desafios da suinocultura moderno esta relacionada à exploração do máximo potencial genético do 
animal, tanto no aspecto produtivo quanto no reprodutivo. Durante muitos anos a busca da máxima eficiência na 
produção animal esteve voltada para o atendimento das necessidades de manejo, sanidade, genética e nutrição. Mas 
atualmente, o avanço obtido nestas áreas tem sido limitado pelos fatores ambientais, principalmente pelo ambiente 
térmico ao qual os animais são submetidos. O objetivo deste presente projeto é de avaliar o quanto à época do ano 
pode interferir no desempenho dos animais da raça Landrace e Large White, em se tratando do índice de ganho de 
peso diário. O experimento foi desenvolvido, utilizando-se de instalações de uma granja de suínos da região do Alto 
vale do Itajaí. Foram utilizados neste projeto duas raças suínas a Landrace e Large White, em duas épocas distintas: 
época Quente: Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio e época Fria: Junho, Julho, Agosto, 
Setembro, Outubro. Na época quente foram separado 28 animais da raça Landrace e 28 animais da raça Large White, 
sendo a amostra totalmente ao acaso ou seja, lote normal do manejo semanal, após a saída de creche. Neste momento 
houve a 1º pesagem e os animais foram distribuídos por raça em baias. Quando os animais atingiram a idade de 
120 a 130 dias de idade, foram pesados novamente e depois no final do experimento. Na época fria o procedimento 
de coleta de dados ocorreu como na época quente. Após efetuar a pesagem no final do experimento e a totalidade 
dos dados verificou-se que houve diferença significativa no ganho de peso diário da raça Landrace na época fria 
em relação à época quente 635 g e 578g. Já na raça Large White esse efeito não evidenciou, demonstrando o mesmo 
desempenho para o ganho de peso diário na época quente e na época fria 516g e 517g. No entanto aconselhamos 
para futuros experimento nesse aspecto um maior número de parcelas e igualar o peso inicial e se possível à idade. 

Palavras-chave: quente, frio, peso, raça.

ABStrACt

One of the great challenges of the modern suinocultura this related to the exploration of the genetic potential 
maximum of the animal, as much in the productive aspect how much in the reproductive one. During many 
years the search of the maximum efficiency in the animal production was come back toward the attendance of the 
necessities of handling, health, genetics and nutrition. But currently, the advance gotten in these areas has been 

1 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica  - PIBIC/UNIDAVI.
2 Orientador, professor do Curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário para o Desenvolvimento do 

Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI.
3 Acadêmico da 9º fase do Curso de Engenharia de Produção da UNIDAVI
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limited for the ambient factors, mainly by the thermal environment to which the animals is submitted. The objective 
of this present project is to evaluate how much the time of the year can intervene with the performance of the 
animals of the race Landrace and Large White, in if treating to the index of profit of daily weight. The experiment was 
developed, using itself of installations of a swine farm of the region of the High valley of the Itajaí. The Landrace and 
Large White had been used in this project two suínas races, at two times distintas: Hot time: November, December, 
January, February, March, April and May and Cold time: June, July, August, September, October. At the time hot 28 
animals of the Landrace race and 28 animals of the race Large White, sedo the sample total to perhaps or either the 
normal lot of the weekly handling had been separate, after the day-care center exit. At this moment pesagem had 1º 
and the animals had been distributed by race in bay. When the animals had reached the age of 120 the 130 days of 
age, had been weighed again and later in the end of the experiment. At the time cold the procedure of collection of 
data occurred as at the time hot. After to effect the pesagem in the end of the experiment and the totality of the data 
was verified that g had significant difference in the profit of daily weight of at the time cold the Landrace race in 
relation 635 hot time and 578g. Already in the race Large White this effect did not evidence, demonstrating the same 
to performance for profit of 516g and 517 the at the time hot and at the time cold daily weight g. However we advise 
for futures experiment in this aspect a bigger number of parcels and to equal the initial and if possible weight the age. 

Keywords: hot, cold, weight, race.

introDução

Um dos grandes desafios da suinocultura moderno esta relacionada à exploração do 
máximo potencial genético do animal, tanto no aspecto produtivo quanto no reprodutivo. 
Durante muitos anos a busca da máxima eficiência na produção animal esteve voltada para 
o atendimento das necessidades de manejo, sanidade, genética e nutrição. Mas atualmente, os 
avanços obtidos nestas áreas têm sido limitados pelos fatores ambientais, principalmente pelo 
ambiente térmico ao qual os animais são submetidos.

Este projeto selecionou, dentro do processo produtivo como um todo, a fase de crescimento 
e terminação com base de estudo. Está fase  ocorre quando os leitões saem da creche com um peso 
próximo de 24 kg. Nesta fase os animais têm que apresentar seu máximo desempenho devido ao 
grande consumo de ração. Ração está que é à base  de seu custo de produção, então devemos dar 
verdadeira atenção  no desempenho dos animais.

O experimento seguiu o manejo semanal normal das instalações, utilizando duas raças 
de suínos a Landrace e Large White. Observando o desempenho dos animais em relação à época 
quente e fria tendo como base  o ganho de peso diário (GPD). 

Fatores ambientais externos e o microclima dentro das instalações exercem efeitos diretos 
e indiretos sobre os suínos em todas as fases de produção e acarreta redução na produtividade, 
com conseqüentes prejuízos econômicos a exploração suinícola.
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Neste sentido é importante entendermos com  e porque a ambiente influência os suínos 
nos diferentes estágios de desenvolvimento, e como estes animais respondem ao ambiente térmico 
e as variações climáticas.

BASeS FiSioLÓGiCAS DoS SuÍnoS e eQuiLÍBrio tÉrmiCo

Os suínos são animais homeotérmicos, isto é, mantém a temperatura corporal dentro 
de certos limites, independente da flutuação da temperatura ambiente. A temperatura dos 
tecidos profundos do corpo (centro) permanece quase constante, enquanto a temperatura 
cutânea, ao contrário da temperatura central, aumenta ou diminui em função da temperatura 
ambiente (MOUNT,1968, SIMON, PIERAU e TAYLOR, 1986; GUITON, e HALL,19970). Em 
geral a temperatura normal média nos suínos situa-se 38.8 e 39.2 ˚C quando medida no reto 
(MUIRHEAD e ALExANDER,1997), apresentando variações dentro das diferentes categorias.

Podemos considerar, que o suíno é um sistema termodinâmico aberto, em continua troca 
de energia com o ambiente, sendo que o ambiente externo pode afetar o ambiente interno do 
animal. Mecanismo termorreguladores faz ajustes fisiológicos para manter o equilíbrio dinâmico 
térmico em nível de temperatura corporal normal, objetivando manter a igualdade de ganho e 
perda de calor para o ambiente.

Mecanismos de troca de calor

Os fatores do ambiente térmico que mais influenciam os suínos são temperatura do ar, 
umidade, radiação e vento, podendo alterar o bem estar e a produtividade animal, exercendo 
efeitos primários e secundários e atuando de maneira direta ou indireta. Então, a melhor maneira 
de expressar o ambiente térmico; é através da temperatura ambiente efetiva que considera os vários 
elementos climáticos, e realmente expressa e temperatura que está incidindo sobre os animais.

Os suínos como animais homeotérmicos podem apresentar seu máximo potencial genético 
quando se encontram na zona de conforto térmico (temperatura ótima) que compreende a faixa 
de temperatura ambiente efetiva, na qual o calor produzido durante o processo de mantença 
e de produção animal é igual ao calor perdido para o ambiente térmico, sem a necessidade de 
aumentar a taxa de produção de calor metabólico (MOUNT, 1968). Nesta condição p calor 
perdido para o ambiente é mínimo e a retenção de energia é máxima (LEDIDICH et al.1998).

O limite de frio e calor para a termorregulação dos homeotérmicos é determinado pela 
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capacidade de produção de calor em baixas temperatura e capacidade de dissipação de calor em 
ambientes quentes, sendo estes delimitados pelas temperaturas críticas inferior e superior.

A zona de conforto térmico é dependente de diversos fatores, alguns ligados ao animal, 
como peso, idade, estado fisiológico, tamanho do grupo, nível de alimentação e genética, e outros 
fatores ligados ao ambiente, como a temperatura, velocidade do vento, umidade relativa, tipo de 
piso e energia radiante.

Categoria Temperatura.
Ideal ˚c

Temperatura
Critica ˚c

Umidade
Relativa %

Máxima Mínima Máxima Mínima Òtima Critica
Porcas 18 0 50 – 70
Leitões
Nascimentos 32 30 35 15

1º semana 28 27 35 15
2º semana 26 25 35 13
3º semana 24 22 35 13 70 < 40
4º semana 22 21 31 10 > 90
5º a 8º semana 22 20 30 08 50 – 70
20 - 80 kg 20 18 27 08 50 – 70
30 – 60 kg 18 16 27 05 50 – 70
60  - 100 kg 18 12 27 05 50 - 70

Zona de conforto térmico para suínos.
Adaptado de ESMAY (1982), NÄÄS et al. ( 1995 e 1998) citados por SILVA (1999).

Imediatamente após a temperatura abaixar do limite da temperatura crítica inferior da 
zona de conforto, vários processos envolvendo a manutenção da temperatura corporal e produção 
de calor é acionado, especialmente aqueles envolvendo a regulação química de calor, isto é, 
consumo de alimento e atividade muscular. Quando a temperatura ambiente efetiva ultrapassa o 
limite superior da zona de conforto, os suínos reagem através da dissipação de calor utilizando 
os mecanismos de condução, convecção, radiação e evaporação.

Então devemos conhecer os mecanismos físicos de troca de calor que ocorrem entre o 
animal e o ambiente e como podem ser intensificados os processos fisiológicos utilizados pelos 
suínos para a manutenção da homeotérmica e que foram descritos pro MOUNT (1968).

As trocas de calor entre animal e ambientes apresentam dois fluxos:
Fluxo de calor sensível ou não evaporativo que é dependente da existência de gradiente 

de temperatura entre animal e o ambiente e compreende os processos de condução, convecção e 
radiação.



87

Fluxo de calor latente ou evaporativo que envolve essencialmente a vaporização de 
água, composto pelos processos de evaporação e condensação, este ultimo sem importância nos 
mecanismo termorregulatórios entre animal e ambiente.

Radiação é o processo no qual a superfície de todos os objetos emite calor na forma 
de ondas eletromagnéticas. Em suínos o ganho de calor por  radiação de alta temperatura é 
significativo quando consideramos a insolação direta e indireta, a energia térmica radiante dos 
telhados e circunvizinhança das instalações.

Se a temperatura corporal está fria em relação à média das várias superfícies do ambiente, 
energia líquida é recebida no corpo (ganho de calor) sendo a taxa diretamente proporcional à 
diferença de temperatura entre as superfícies.

Condução é o ganho ou perda de calor através da energia térmica durante a colisão entre 
moléculas adjacentes. Neste processo o calor é conduzido de molécula para molécula, e o animal 
perde ou ganha calor por condução através do contato direto com substância frias ou quentes 
incluindo o ar, a água e materiais sólidos.

A troca de calor por condução está associada à mudança de postura dos suínos quando 
submetidos a estresse térmicos, e é dependente da condutividade térmica da substância, da área 
da superfície de  condução, do gradiente térmico e da distância entre os pontos com diferentes 
temperaturas.

A convecção é a troca de calor através de correntes aéreas de convecção, sendo dependente 
da temperatura de superfície corporal, forma e velocidade do ar em contato com o corpo. A 
ventilação favorece as perdas de calor convectivas entre os suínos e o ambiente.

Evaporação é a troca de calor através da mudança do estado da água de líquido para 
gasoso, sendo este processo carreador de calor para fora do corpo animal. A perda de calor através 
da evaporação é um mecanismo utilizado pelos suínos para aumentar a dissipação de calor em 
ambientes quentes, ocorrendo nos suínos principalmente através de trato respiratório. Durante 
o processo, ocorre a liberação de 0,58 calorias/g de água evaporada, sendo está uma importante 
de termorregulação.

Como a evaporação é dependente da pressão de vapor d’água, a medida em que aumenta 
a porcentagem de umidade, a perda de calor por evaporação diminui. Por isto é muito importante 
a consideração da umidade dentro das instalações. Em ambientes com temperatura e umidade 
elevadas as perdas de calor latente são prejudicadas e a condição de estresse é mais acentuada para 
os suínos.

Durante o desenvolvimento dos suínos desde o nascimento até a maturidade, três fases 
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distintas respondem aos estímulos ambientais, e a amplitude e intensidade destes estímulos vão 
desencadear as adaptações fisiológicas nos animais.

primeira fase – recém nascido até o início da fase crescimento

A temperatura corporal do leitão é bastante alta e constante durante a vida intra-uterina, e ao 
nascer embora o animal esteja neurologicamente desenvolvido, fisiologicamente ainda é considerado 
imaturo e sua capacidade de controlar a temperatura corporal está pouco desenvolvida, não podendo 
compensar a intensa perda de calor após o parto (MORES et al. 1998).

Quando os leitões nascem a temperatura retal está em torno de 39˚C,  mas essa 
temperatura decresce rapidamente para 38-37˚C, diminuindo ainda mais sob condições frias, 
retornando ao normal após o segundo dia.

 O sistema termorregulador pouco desenvolvido associado ao baixo peso corporal, uma 
área de superfície relativamente grande em contato com o ambiente, baixa reserva energética e 
a porcentagem de gordura subcutânea em torno de 1 a 2 % com pequeno isolamento térmico, 
indicam que nesta fase os leitões são altamente susceptíveis a ambientes frios, apresentando 
temperatura ótima de conforto próximo de 33˚C.

De acordo com MORES et al.(1998). Quando a temperatura ambiente é  muito baixa, o 
leitão recém nascido perde calor e sua temperatura corporal cai rapidamente, devido à inabilidade 
de regular eficientemente a sua temperatura corporal, e ao fato de apresentarem um revestimento 
de cerdas relativamente esparsas, e por não possuírem a camada de tecido gorduroso subcutâneo.

A perda de calor do leitão logo após o nascimento tem como conseqüências, aumento da 
taxa metabólica do animal, desvios de nutrientes, pois parte da energia utilizada para produção 
será utilizada na manutenção da temperatura corporal, maior susceptibilidade às infecções 
enteogênicas e morte nas primeiras horas de vida (MORES et al., 1998).

Embora nas condições de Brasil, o clima  se caracterize por temperaturas médias 
elevadas, durante as 24 horas do dia ocorrem variações ou flutuações térmicas, fazendo com que 
a temperatura varie geralmente, e, atinja valores bem abaixo da faixa de conforto térmico para os 
leitões, sendo necessários o fornecimento de fonte de calor adicional.

Segunda fase: período de crescimento e terminação dos suínos

Na fase de crescimento e terminação dos suínos ocorre aumento do peso corporal com 
o desenvolvimento muscular e aumento da deposição de gordura subcutânea, diminuindo a área 
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específica em contato com o ambiente e aumentando o isolamento térmico, fazendo com que o 
limite da temperatura crítica superior diminua, tornando os suínos susceptíveis ao calor.

Nesta fase os suínos estão sujeitos as temperaturas elevadas observadas em grande parte 
do território brasileiro. As médias de temperatura máxima e mínima estão normalmente acima 
do limite da temperatura crítica superior para estas categorias animais, e, são responsáveis pela 
diminuição da produtividade  dos suínos.

A primeira resposta dos suínos quando exposto à temperatura acima do limite superior 
da zona de conforto térmico é o aumento da taxa respiratória. Esta resposta é decorrente da 
estimulação direta do centro do calor no hipotálamo. O centro cardiorespiratório é estimulado 
e envia impulsos para a atividade respiratória (HABBEB, MARAI e KAMAL, 1992) que aumenta 
marcadamente. Sendo este um mecanismo termorregulador inadequado utilizado pelos suínos e 
que ocorre com gasto de energia (CLOSE e MOUNT, 1978).

Suínos em condições  de conforto térmico apresentam taxa respiratória em torno de 
15 a 50 movimentos respiratório por minuto e temperatura retal variando entre 38,6 e 39,3˚C. 
Os valores médios da taxa respiratória podem aumentar da ordem de 22 a 100 % em função do 
ambiente térmico. E quando a taxa respiratória já esta  elevada é a temperatura do ar está próxima 
da temperatura corporal, o calor é armazenado no organismo e o valor da temperatura corporal 
aumenta acima dos  valores normais.

Para redução da produção de calor metabólico quando os animais estão  submetidos 
a estresse por calor, o animal pode também reduzir sua atividade física e o consumo de ração.

estresse térmico x desempenho dos suínos

O conforto térmico tem sido apontado como um dos pontos mais crítico no ambiente 
dos suínos criados em regiões tropicais e subtropicais. Toda temperatura fora da faixa de conforto 
ocasiona estresse térmico nos animais. Nos adultos as temperaturas altas são as mais críticas. Quanto 
maior a temperatura ambiente, maior a participação dos processos evaporativos na dissipação 
de calor pelo suíno. Embora esta espécie apresente glândulas sudoríparas anatomicamente 
bem desenvolvidas, praticamente não transpira e, por isto, a evaporação é realizada quase que 
exclusivamente pelos pulmões. Enquanto a freqüência respiratória do suíno adulto em condições 
normais é de 10 a 18 movimentos por minuto, em temperatura ambiental elevada ela pode chegar 
a mais de 120 movimentos. Esta hiperventilação ocasiona alcalose respiratória que, em períodos 
prolongados, leva o animal à queda de produção ou mesmo a morte.
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Marrãs submetidas a altas temperaturas, próximo à data prevista de cio podem apresentar 
maior taxa de anormalidades ovarianas, tais como: Estro anovulatório, cisto ovarianos, estro 
tardio ou mesmo anestro.

A temperatura ambiente é o fator de maior influencia na utilização de energia pelos 
suínos. O aumento da temperatura reduz o consumo energético linearmente.Em temperatura  do 
ambiente superior a 30° c ocorrer redução drástica do consumo, que em fêmeas lactantes é um 
problema grave. Estima-se uma redução no consumo das porcas em lactação na ordem de 0,1 kg/
dia para cada 1º c de acréscimo na temperatura do ambiente em relação a sua temperatura ótima. 
O mesmo acontece com animais de terminação.

O intervalo desmame estro também é afetado pelas altas temperaturas devido à queda de 
consumo de ração e ao estresse calórico propriamente dito. Durante a gestação o estresse térmico 
é um fator determinante de perdas reprodutivas. O efeito da alta temperatura ambiente sobre a 
sobrevivência embrionária depende da severidade e duração do  período de calor a que as fêmeas 
são submetidas, principalmente nas primeiras semanas de gestação. Por outro lado, ocorre um 
aumento da natimortalidade em fêmeas submetidas ao estresse térmico após 100 dias de gestação. 
A fertilidade dos cachaços também é influenciada pelo estresse térmico. Temperaturas superiores 
a 30º C podem determinar queda significativa da motilidade do sêmen, além de aumentarem as 
patologias espermáticas.

inFLuÊnCiAS CLimátiCAS

Ventilação

A ventilação tem importância fundamental na dissipação do calor de radiação e convecção 
elevando a temperatura crítica do animal. Outro fator afetado pela ventilação é a renovação de 
ar com expulsão de gases tóxicos produzidos pela decomposição da matéria orgânica existente 
dentro das instalações. A ventilação natural nem sempre é suficiente devido à sua dependência 
em relação às condições climáticas externas, por outro lado, no sistema dinâmico, mesmo com 
ventiladores a pleno regime, a temperatura interna tende a elevar-se de forma contínua à medida 
que a externa aumenta.

resfriamento adiabático

O resfriamento adiabático (evaporativo) é aquele onde ocorre umidificação do animal 
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ou do ambiente com subseqüente evaporação que dissipará o calor. O sistema mais utilizado é o de 
nebulização associada à ventilação forçada principalmente em instalações de gestação. Tal sistema 
não é capaz de diminuir significativamente a temperatura ambiente, mas proporciona melhor 
sensação térmica. A eficiência do sistema evaporativo tem relação direta com a umidade relativa do 
ar e a temperatura ambiente. A utilização de nebulizadores pode ser adequada nas horas de maior 
estresse térmico, porque geralmente são acompanhadas de menores umidades relativas do ar.

DeSenVoLVimento

O projeto foi desenvolvido, utilizando-se de instalações de uma granja de suínos da 
região do alto vale do Itajaí, onde predomina uma unidade multiplicadora de material genético. 
A granja utiliza manejo reprodutivo semanal, formando os lotes de animais semanalmente.

Foram utilizadas neste projeto duas raças a Landrace e Large White, em duas épocas 
distintas época quente; Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio, e época 
fria; Junho, Julho, Agosto, Setembro e outubro.

Na época quente foram separados 28 animais da raça Landrace e 28 animais da raça Large 
White, sendo amostra totalmente ao acaso ou seja, lote normal do manejo semanal, após a saída 
de creche, onde inicia –se a fase de crescimento e terminação.Neste momento os animais foram 
pesados e distribuídos  por raça em quatro baias com capacidade de 14 animais por baia.

Quando os animais atingiram a idade de 120 a 130 dias de idade foram pesados 
novamente e depois no final do experimento, onde foi observado o ganho de peso diário das 
diferentes raças nesta época do ano.

Na época fria o procedimento de coleta de dados ocorreu igual que na época quente.

Época: Fria 
Raça: Landrace
Mortalidade:

1º 
peso

Idade 
dias

Peso 
kg

2º 
peso

Idade 
dias

Peso kg 3º peso Idade 
dias

Peso kg GPD 
gramas

74 26,90 136 66,70 182 115,30 635
Raça: Large White.
Mortalidade: 1 animal.
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1º 
peso

Idade 
dias

Peso kg 2º 
peso

Idade 
dias

Peso kg 3º 
peso

Idade 
dias

Peso kg GPD 
gramas

74 20,50 132 46,30 186 96 517
Época: Quente .
Raça: Landrace.
Mortalidade:

1º 
peso

Idade 
dias

Peso kg 2º 
peso

Idade 
dias

Peso kg 3º 
peso

Idade 
dias

Peso kg GPD 
gramas

73 24,60 117 53,50 169 97,90 578
Raça: Large White.
Mortalidade: 

1º 
peso

Idade 
dias

Peso 
kg

2º 
peso

Idade 
dias

Peso 
kg

3º 
peso

Idade 
dias

Peso 
kg

GPD 
gramas

85 24,40 121 45,50 185 95,50 517

Pelo exposto houve diferença significativa no ganho de peso diário da raça Landrace na 
Época fria em relação à época quente, 635 gramas e 578 gramas. Já na raça Large White esse efeito 
não evidenciou, demonstrando o mesmo desempenho para o ganho de peso diário na época 
quente e na época fria 516 gramas e 517 gramas.

ConSiDerAçÕeS FinAiS

Amostra totalmente ao acaso ou seja, lote normal do manejo semanal. Como se pretendia 
observar o desempenho dos animais em relação à época quente e fria, nesta amostragem 
concluímos que:

A – Na raça Landrace houve diferença significativa no ganho de peso diário (GPD) na 
época fria 635 grama em relação à época quente 578 gramas.

B – Diferentemente na raça Large White esse efeito não se evidenciou, demonstrando o 
mesmo desempenho para o ganho de peso diário na época quente e na época fria 516 gramas e 
517 gramas respectivamente.

C – Nesse sentido aconselhamos para futuros experimentos nesse aspecto um maior 
número de parcelas e igualar o peso inicial se possível à idade.
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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar a dieta e descrever toca da espécie lontra (Lontra longicaudis) em um 
ambiente tipicamente marinho. A área de estudo compreende a praia da Lagoinha do Leste, localizada ao sul da Ilha 
de Santa Catarina, estado de Santa Catarina, Brasil. Coletas mensais são realizadas no período de janeiro de 2005 a 
dezembro de 2006.  Um total de 436 excrementos é coletado para um esforço amostral de 1.152 horas nos 24 meses 
de coleta. As amostragens são realizadas entre os costões de praia e nas áreas marginais da Lagoinha do Leste. Tocas e 
latrinas são identificadas e descritas com relação à altura, largura, profundidade, distância do mar e da água doce. A 
média de distancia das tocas é de ± 8,32 metros do nível médio da maré. O mapeamento de tocas é feito com GPS. 
Os dados sugerem que os itens mais consumidos pela espécie na área de estudo são peixes e crustáceos, representando 
98,76% da dieta. As Analises de Variância (ANOVA) apresentaram diferenças significativas para o numero de 
excrementos entre os meses e entre os anos (p<0,05). A estação de inverno apresenta menor variação comparada às 
estações: primavera, verão e outono. Os itens alimentares não apresentaram variação significativa (p<0,05) ao longo 
dos meses, estação e por seção de coleta. A espécie esteve presente na área durante todo o período de estudo. 

palavras – chave: Lontra longicaudis, dieta, toca, ambiente marinho, conservação.

ABStrACt

The present study has as main objective to describe shelters and analyze the diet of Lontra longicaudis in a typical 
marine environment. The study area is the Lagoinha do Leste Beach, located in the south of Santa Catarina Island, 
estate of Santa Catarina, Brazil. Monthly collections are carried on through the period of 2005 January to December 
of 2006. A total of 436 feces is collected, resulting on a total 1.152 hours, in 24 months. The samples are made between 
the two coasts of the beach and along the marginal area of a lagoinha. Shelters and latrines sites are identified and 
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described in relation to their height, width, depth, distance of the sea and distance of fresh water source. The mean 
distance from the shelters to the sea is 8.32 meters. The mapping of shelters is made with GPS. The data suggests that 
the most consumed items by otters are fish and crustacean, representing 98.76% of the diet. Analyses of Variance 
(ANOVA) shows significant differences for numbers of feces, between months and years (p<0,05). During winter 
seasons, it can be observed that there is a smaller variation of these numbers, when compared to autumn, summer 
and spring.  Food items don’t show significant variation (p>0,05) during months, season and collect section

Keywords: Lontra longicaudis, diet, shelter, marine environment, conservation.

introDução

O presente estudo faz parte de um programa de pesquisa de ecologia e conservação de 
lontras no estado de Santa Catarina. A composição da dieta da espécie Lontra longicaudis na 
Lagoinha do Leste, Ilha de Santa Catarina, Santa Catarina, Brasil, é analisada para os anos de 
2005 e 2006. As tocas de lontras presentes na área de estudo são caracterizadas e descritas. A 
Lontra longicaudis é um predador semi aquático, de topo de cadeia trófica, pertencente à Família 
Mustelidae e Sub-Família Lutrinae (Kruuk. H, 1995; Mason & Mac Donald, 1983; Chanin. P, 
1985; Carvalho Junior, 1990).

A lontra é um animal discreto e solitário, cujas atividades concentram-se durante as 
primeiras e ultimas horas do dia. É uma espécie pouco conhecida no Brasil, sendo que a maioria 
dos estudos estão relacionados à dieta do animal (Carvalho Junior et all, 2005, 2006; Pardini et 
all, 1996; Colares, E.P. & Waldemarin, H.F. 1996). 

Os estudos de dieta se concentram em análises de excrementos deixados pelo animal em 
locais conspícuos, como blocos de pedras expostos e bancos de areia. Excrementos de lontras são 
relativamente fáceis de serem encontrados e possuem cheiro característico que lembra almíscar. 
Excrementos de lontras expostos às intempéries duram uma média de sete dias. É provável que as 
lontras utilizem os excrementos como forma de comunicação, transmitindo informações quanto 
à idade, sexo, status social e estágio reprodutivo dos indivíduos (R. Rostain & M.; David et all, 
2003).

Existem vários métodos para o estudo de dieta de lontras. Cálculo de porcentagem de 
freqüência e freqüência relativa são os mais comuns (Kruuk, 1995, Mason & MacDonald, 1986). 
Nos últimos 10 anos Analise de Variância (ANOVA) vem sendo aplicadas na análise comparativa 
de grupos de dados como, por exemplo, itens alimentares.

A dieta de Lontras pode apresentar uma variedade significativa de espécies predadas, 
assim como uma grande variação na composição das mesmas (Chanin, 1985). Além de peixes 
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e crustáceos, outros itens podem estar presentes tais como répteis, aves e pequenos mamíferos 
(Chanin, 1985; Mason & MacDonald, 1986).  Entretanto, répteis, aves e mamíferos são encontrados 
em menor quantidade na composição geral da dieta. Acredita-se que o tipo de ambiente, assim 
como a estação do ano, pode influenciar na ocorrência de um determinado item alimentar. 

Mason & MacDonald (1996), analisando dados para o Norte da Europa, concluem 
que mais de 80% da dieta da lontra européia Lutra lutra é composta por peixes. Kruuk (1995) 
afirma que a lontra européia é um animal especialista. Sendo uma espécie especialista, significa 
que a dieta não apresenta grandes variações para diferentes habitats, quanto aos itens predados. 
Contudo, diferenças significativas quanto ao tamanho e espécies de peixes predadas para diferentes 
ambientes marinhos podem ser esperadas (Kruuk, 1995).

Estudos relacionados à dieta de Lontra longicaudis no Estado de Santa Catarina tem 
demonstrado que o comportamento alimentar da espécie brasileira é semelhante ao da européia 
(Carvalho Junior et all, 2004; Sneider e Carvalho_Junior, 2005).  No Brasil ainda pouco se sabe sobre 
a ecologia de Lontra longicaudis. Estudos sobre a espécie eram restritos a rios e ambientes aquáticos 
abrigados. Informações sobre dieta de Lontra longicaudis em costões rochosos marinhos de mar 
aberto são escassos. Apenas recentemente, as primeiras referências sobre a presença de lontra em 
costões rochosos abertos para o mar foram publicadas (Schmidt e Carvalho_Junior, 2004).

Este trabalho busca contribuir para com o conhecimento obtido até o momento sobre 
a presença de lontras na área marinha da Lagoinha do Leste. Dados da composição da dieta do 
animal, assim como a caracterização de tocas são apresentados.

áreA De eStuDo

A área de estudo está localizada nas coordenadas UTM 0747923/69256696, no sul da Ilha 
de Santa Catarina. O local pertence ao distrito de Pântano do Sul (Fig.1 – Vista no sentido 
norte/sul - praia da Lagoinha do Leste).  A área representa uma unidade de conservação, 
enquadrada na categoria de Parque Municipal.  A bacia hidrográfica da Lagoinha do Leste possui 
aproximadamente 480 hectares, constituída por uma cadeia de montanhas de alta declividade e 
coberta por densa floresta atlântica.

A extensão da praia é de cerca de 800 metros, limitada por dois costões rochosos (norte 
e sul). Estes são formados por rochas de granito sobrepostas, freqüentemente formando galerias 
em seu interior. Alguns trechos do costão apresentam paredões de até 20 metros de altura. Acima 
dos costões rochosos pode ser observada uma vegetação compacta, típica de restinga, representada 
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por arbustos de um a três metros de altura, além de bromeliáceas e gramíneas. Esta vegetação sofre 
forte influência dos ventos e do spray marinho. 

Na praia, as dunas frontais apresentam vegetação rasteira e herbácea baixa, representadas 
principalmente pelas espécies Calystegia soldanella, Canavalia rosea Panicum racemosum, 
Spartina ciliata, Ipomoea pés-caprae. Nas dunas secundárias e terciárias podem ser encontrada 
vegetação do tipo herbácea e arbustiva, como por exemplo, as espécies Gamochaeta americana, 
Hydrocotile bonariensis, Plantago tomentosa, Polygala cyparissias, Scaevola plumieri, Casuarina 
equisetifolia.

 A área de estudo inclui uma lagoa separada do mar por uma estreita barra de areia que 
se rompe em determinados períodos do ano (Fig.2 - Lagoinha). A barra de areia se desfaz por 
ocasião de tempestades ou períodos de chuvas intensas e prolongadas. O corpo de água doce é 
alimentado principalmente pela chuva captada na bacia hidrográfica. A salinidade do ambiente 
varia do 0 aos 35. 

Tanto o mar como a lagoa são importantes fontes de recursos pesqueiros para as 
comunidades de pescadores existentes no entorno. Ambos são ricos em diversidade de espécies 
de peixes e crustáceos. As espécies de peixes mais apreciadas pelos pescadores são o Acará 
(Geophagus brasiliensis), a Garouopa (epinephetus gigas), o Pampo (trachinotus carolinus), o 
Robalo (Etropomus uniclecimalis), o Parati (Mugil curema) e a Corvina (Micropogonias furnieri).

O distrito do Pântano do Sul é tradicionalmente conhecido como uma vila de pescadores 
e a maioria das famílias sobrevivem da atividade de pesca. A praia da Lagoinha do Leste, antes 
de ser decretada como Unidade de Conservação, era ocupada por vários barracões de pescadores. 
Após a criação do Parque, em 1992, todas as construções foram retiradas e hoje restam duas casas 
dentro da área. 

mAteriAiS e mÉtoDoS 

A freqüência da lontra, assim como sua dieta e áreas utilizadas para abrigo, é determinada 
a partir da presença e analise do material coletado (Carvalho Junior, 2004). Para tanto, visitas 
mensais durante 24 meses, são realizadas em tocas e latrinas encontradas ao longo dos costões 
rochosos da Praia da Lagoinha do Leste, além de pontos de amostragem localizados no interior 
da lagoa e áreas adjacentes. A lagoa possui ligação com o mar, através de um canal semi-aberto 
que desemboca sazonalmente na praia. Os costões são separados pela praia e definidos por seções, 
(norte) lado esquerdo e (sul) lado direito (Fig.3). 
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Os excrementos encontrados nas seções são coletados e vestígios, como pegadas e 
arranhões, são registrados (Fig.4).. Pontos fixos para observação são definidos próximos às tocas 
e um esforço amostral de duas horas é realizado duas vezes ao dia, ao amanhecer e anoitecer, num 
período de 48 horas. Os excrementos de lontras são coletados e armazenados em sacos plásticos 
e, posteriormente, acondicionados sob refrigeração. 

Para a caracterização da dieta da lontra na área de estudo, os excrementos são triados 
em laboratório, lavados e separados em peneiras de diferentes malhas. O material resultante é 
separado e classificado segundo tabela de classificação e guias do Laboratório do Projeto Lontra. 
Restos de carapaças, ossos, penas e escamas, por exemplo, são utilizados para a identificação 
das espécies predadas pela lontra. O numero de excremento são agrupados por estação do ano: 
primavera, verão, outono, inverno (P V O I) e relativos às seções localizadas no costão sul e costão 
norte. 

Media e desvio padrão são calculadas para cada item alimentar e por seção, para os 
meses e estação do ano. A ANOVA (Análise de Variância) é utilizada para verificar as possíveis 
diferenças significativas da dieta da lontra entre as estações do ano, entre as diferentes seções 
de coleta e entre os itens alimentares.  O teste de Tukey também é aplicado com o objetivo de 
medir a diferença significativa (p < 0,05) das medias dos itens alimentares ao longo dos 24 meses 
de coleta. Os dados são logaritmizados (log x+1) de forma a atender as premissas da ANOVA. 
Porcentagens de freqüência e ocorrência são calculadas.  As tocas são descritas quanto à largura, 
altura, profundidade, distância do mar e distância da água doce. Para tanto, é utilizado uma fita 
métrica de 30 metros e um GPS (Global Position Sistem) para determinação das coordenadas 
geográficas. 

reSuLtADoS e DiSCuSSão

Um esforço amostral de 1.152 horas é aplicado para 24 meses de coleta, sendo que, 436 
excrementos são analisados. Destas, 96 horas são referentes ao tempo de observação em pontos 
fixos. Durante o tempo de estudo, foram avistados quatro indivíduos.  A media de excrementos 
coletados foi de ± 18,16 por mês de coleta, para os dois costões. Nenhum excremento foi 
encontrado ao longo da linha de praia a não ser pegadas. A presença de pegadas na praia indica 
o deslocamento do animal entre o mar e a lagoa. A ANOVA apontou diferenças significativas 
quanto ao numero de excrementos obtidos para cada mês, entre 2005 e 2006. As amostras 
apresentam diferenças em relação ao numero de excrementos totais coletados por ano. Para o 
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ano de 2006 é verificado um aumento no número total de excrementos em relação a 2005. Essa 
diferença é de 38 excrementos. 

O mês de dezembro de 2005 apresentou o número máximo de excrementos (52 amostras) 
coletados, seguido por janeiro de 2006, com 43 amostras. Um gráfico da distribuição do número 
de excrementos ao longo dos 24 meses é apresentado (Figura 5). Para os meses de inverno foi 
observada a menor variação de numero de excrementos entre os dois anos e, para os meses de 
verão, foram encontrados o maior número de excrementos. 

O teste ANOVA não mostra a existência de variação da composição de itens alimentares 
durante os anos de 2005 e 2006 (p > 0,05). Peixes e Crustáceos foram os itens mais consumidos 
pela lontra na área de estudo (Fig.6). Ao todo, estes dois itens representam 75,66% e 23,10%, 
respectivamente, do total de itens alimentares encontrados. Peixes e crustáceos são seguidos por 
aves com 1,24% (Fig.7). 

Importante ressaltar a presença de peixes de água doce da família Ciclhidaes na dieta da 
lontra. As escamas de Cichlidaes são comuns nos excrementos da espécie, representando 15,13% 
da dieta. São provavelmente capturados na lagoinha presente atrás das dunas. Os resultados 
sugerem que esta área serve como local de alimentação. Pelo fato de se tratar de um corpo de água 
cuja salinidade pode chegar a 0, é provável que a lontra utilize esse ambiente também para lavar 
o sal do pelo, preservando a capacidade de isolamento térmico.

As tocas de lontra na área de estudo encontram-se nos dois costões rochosos que limitam 
a Praia da Lagoinha do Leste (Figura 8). Ao todo, quatro tocas são monitoradas. As tocas 
representam formações naturais, formadas por grandes blocos de granito intrusivo do tipo 
Guabiruba (Carvalho Junior et all, 2005), ocorrendo nesta área sob a forma de derrames. A idade 
geológica destas formações é de aproximadamente 550 milhões de anos (Gaplan, 1986).  As rochas 
são sobrepostas umas às outras, dando origem a grandes e extensas galerias interiores. 

O interior das tocas é caracterizado por substrato rochoso, ausência de vegetação e boa 
condição de abrigo. Em algumas tocas podem ser encontradas pequenas quantidades de matéria 
orgânica (Carvalho Junior et al, 2005).  As tocas apresentam distancia média da água doce de 746 
metros.

As dimensões observadas para as quatro tocas da Lagoinha do Leste estão aqui representadas 
na forma de gráfico (Figura 9). As margens rochosas do ecossistema da Lagoinha do Leste são 
comumente utilizadas pela espécie. Nestes locais podem ser encontradas várias latrinas e tocas. 
Estas são utilizadas pela lontra durante todo o período amostral, com uma freqüência de 100% 
para aquelas localizadas nos costões da praia. Acredita-se que as lontras se deslocam ao longo da 
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linha de costa, onde podem encontrar abrigo e alimento disponível. A consideração da linha de 
costa como corredor ecológico pode ser um importante atributo para ajudar na conservação da 
espécie. Geralmente estes ambientes se apresentam como áreas de alta produtividade e abrigam 
uma grande variedade de espécies. 

ConCLuSão 

A presença de Lontra longicaudis em áreas de costões rochosos ainda é pouco conhecida. 
Fontes de água doce presentes no entorno das áreas de amostragem, por exemplo, como a própria 
lagoinha e pequenas cachoeiras que compõem a bacia hidrográfica, parecem ser importantes para 
a presença da lontra na área de estudo. Os resultados indicam que o ecossistema da Lagoinha 
do Leste representa uma área de alimentação e abrigo.  Fontes de água doce no local podem ser 
utilizadas não só como áreas de alimentação, mas também para a limpeza do sal do corpo do 
animal.  

Os costões rochosos também são áreas utilizadas com freqüência pela espécie.  Estas áreas 
podem estar servindo como corredores de dispersão, além de locais de alimentação e abrigo.  
Tais fatos sugerem que a área de estudo, assim como áreas adjacentes à mesma, é de extrema 
importância para a conservação da população de Lontra longicaudis na ilha de Santa Catarina. 
Os resultados apresentados representam uma importante contribuição para o planejamento e 
gestão de unidades de conservação. Vale ressaltar, que a presença de espécies ameaçadas como a 
Lontra longicaudis exige uma gestão integrada de unidades de conservação. A simples existência 
de fragmentos protegidos por lei, não asseguram a conservação e preservação da lontra brasileira. 
O conhecimento da forma como a lontra utiliza o habitat é de fundamental importância para a 
conservação da espécie. Nesse sentido, costões rochosos, abertos para o mar, representam áreas que 
devem ser consideradas quanto da implementação de políticas de manutenção da biodiversidade 
em unidades de conservação.
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Figura 1. Praia da Lagoinha do Leste. 

Figura 2. Lagoinha presente no ecossistema da Lagoinha do Leste com o Oceano Atlântico ao fundo.



105

Figura 3. Costão sul – Praia da Lagoinha do Leste.

Figura 4. Excremento de lontra depositado sobre pedra de costão rochoso.
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Figura 5. Distribuição do número de excrementos para os anos de 2005 e 2006. Para os meses de dezembro de 
2005 e janeiro de 2006 é observado o maior número de excrementos encontrados durante todo o período de estudo.
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Figura 6. Variação dos itens alimentares utilizados pela lontra durante o período de estudo. 
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Dieta 2005 - 2006
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Figura 7. Composição relativa da dieta alimentar da lontra na área de estudo. Peixes e crustáceos são os grupos mais 
predados pela lontra.

Figura 8. Toca de lontra no costão sul -  Praia da Lagoinha do Leste. 
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Figura 9: Dimensões observadas para as 4 tocas dos costões da praia de Lagoinha do Leste.
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RESUMO
Este estudo teve por objetivo realizar uma revisão de literatura para fundamentar teoricamente aspectos referentes à 
construção, validação e análise de resultados de escalas psicométricas.  Além disso, foi realizado um levantamento 
documental de dados para análise dos instrumentos mais utilizados para mensurar atitudes relacionadas ao corpo, a 
partir da Teoria das Representações Sociais. Para a análise documental foram acessados 491 artigos retirados de três 
bancos de dados de publicações científicas, dos quais foram selecionados 21 artigos que tratavam especificamente 
de atitudes dos sujeitos relacionadas ao corpo e destes analisados apenas quatro, por utilizarem como instrumentos 
medidas escalares. Conclui-se que entre os artigos pesquisados a utilização de medidas escalares é restrita, além disso, 
há redução nas descrições de método por parte de quase todos os autores, principalmente em aspectos referentes 
à construção, validação, precisão e fidedignidade dos instrumentos. Com relação à estatística descritiva, observa-se 
inadequação nas escolhas das medidas de tendência central.
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ABStrACt
The aim of this study was to base theoretically the processes of construction, validation and utilization of 
psychometric scales. A documentary analysis of the most used tools was carried out to measure both the attitudes 
and the social representations pertinent to the body. For this purpose, 491 papers were accessed through two different 
data bases for primary scanning, and 21 papers from different journals were selected due to their specific relation to 
body attitude issues, and more over, four papers were deeply investigated because of their enclosed measures to scale. 
As a concluding remark, there are reductions in the methods description, mainly in the construction, validation, 
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precision and trustworthy of the tools. Besides, it was also observed inadequacies in the choices of the measures of 
central trend.

Keys-Word: Construction. Validation. Scales. Attitudes.

introDução

Neste artigo foi realizado um estudo de revisão de literatura com o intuito de levantar 
informações a respeito da construção e da validação de escalas psicométricas. Para tanto, foram 
levantados dados documentais para investigação da aplicabilidade e análise de escalas utilizadas 
para mensurar atitudes dos sujeitos relacionadas ao corpo, segundo a Teoria das Representações 
Sociais (JODELET, 1986; MOSCOVICI, 1978), contemplando-se: (a) a elaboração e análise de 
itens, estudos da validade, da precisão e da fidedignidade implicados na construção de uma escala 
com apoio na literatura; (b) tipos de escalas mais adequadas para a mensuração de atitudes; e, 
(c) pesquisa documental, através do levantamento e da análise de artigos para descrever dados 
sobre a freqüência e as características da aplicabilidade de escalas métricas em estudos empíricos 
envolvendo atitudes na abordagem das representações sociais. 

Tal estudo mostra-se relevante à medida que pode servir como subsídio à construção 
de escalas para mensurar atitudes. A atitude é um conceito inserido na Psicologia Social, que 
contempla pelo menos três níveis implicados no comportamento humano: a cognição, o afeto e 
a ação (RODRIGUES, ASSMAR & JABLONSKI, 2002). Além disso, escalas psicométricas podem 
auxiliar na mensuração das crenças e das idéias que constituem o pensamento e as representações 
que os indivíduos têm, tanto construídas pelo senso comum quanto por influência do saber 
científico, acerca de um objeto determinado de estudo. O objetivo último deste estudo, portanto, 
relaciona-se à adequação desse tipo de instrumentos no que tange à utilização, validação e análise 
dos dados obtidos por meio de medidas escalares nos estudos investigados (PASQUALI, 1999).

AtituDeS

O conceito de atitudes se modifica dependendo da corrente psicológica utilizada. Contudo, 
para este artigo interessa conceituar atitude na abordagem das representações sociais, que segundo 
Bardin (1977) pode ser definida como: “uma pré-disposição, relativamente estável e organizada, 
para reagir sob forma de opiniões (nível verbal), ou de atos (nível comportamental) em presença de 
objetos (pessoas, idéias, acontecimentos, coisas, etc.) de maneira determinada (p.155)”.
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Rodrigues et al. (2002) apontam que as atitudes se formam dentro de um processo de 
socialização, decorrentes da aprendizagem, sendo conseqüências de características individuais de 
personalidade ou de determinantes sociais. Ainda de acordo com os mesmos autores, as atitudes 
possuem componentes cognitivos, afetivos e comportamentais. Rodrigues (1992) acrescenta que 
as atitudes são desenvolvidas a partir de um exame racional da relação custo-benefício, feito 
pela pessoa a respeito dos prós e contras dos argumentos a sua disposição, em relação a um 
determinado objeto social.

O estudo de atitudes na psicologia social remete desde as escalas de atitude desenvolvidas 
em meados de 1930, que continuaram sendo muito utilizadas em grandes amostras contendo 
escalas de medidas, até os estudos de grupos a partir de 1965, quando o uso das escalas obteve 
ainda maior propulsão. O investimento dos psicólogos sociais em relação à cognição social com 
base em estudos sobre o contexto de relações entre grupos, assim como a inclusão de conceitos 
que propõem atitudes socialmente construídas, passa a compreender o estudo das representações 
sociais como essencial para uma teoria da atribuição constituída por conteúdos cognitivos 
(CAMINO, 1996; DOISE, 2001).

eSCALAS De AtituDeS

A medida escalar é uma das várias formas que a medida psicométrica pode assumir, 
nesta última são incluídos testes psicológicos, inventários, questionários e escalas. Entretanto, 
as medidas escalares são as mais usadas na Psicologia Social, especificamente quando o foco do 
estudo está nas atitudes ou ainda para mensurar traços de personalidade (Pasquali, 1999; Pereira, 
1999). Interessa-nos aqui este primeiro tipo de aplicabilidade das escalas, centrado na mensuração 
de atitudes, amplamente utilizado na Psicologia Social e especificamente situado na abordagem 
das Representações Sociais.

As escalas de medida referem-se ao sistema utilizado por um instrumento de medição 
(BISQUERRA, SARRIERA & MARTINEZ, 2004) não sendo utilizadas comumente como 
medidas que prescindem das normas de interpretação, antes sim visam escalonar estímulos que 
expressam um construto psicológico e servem mais comumente a este propósito.“O termo escala 
refere-se originalmente ao fato de que ao proceder a uma medida de um atributo empírico, surge 
uma série de números ordenados à qual é dado o nome de escala numérica” (PASQUALI, 1999, 
p. 106). 

Além disso, segundo Pasquali (op. cit.) o termo escala serve para designar diferentes formas 
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de medidas: (a) nível métrico da medida (escalar, intervalar, etc.); (b) contínuo de números (escala 
numérica de cinco pontos, por exemplo); (c) os próprios itens de um instrumento (diferencial 
semântico); e, (d) diferentes técnicas e uso de instrumentos psicológicos de medida de atitudes 
(escala tipo Thurstone, tipo Likert, etc).

Em síntese, a escala se refere a um tipo de instrumento de medida em Psicologia, 
especialmente utilizada na área de atitudes. Esta se caracteriza por ser um instrumento composto 
por uma seqüência numérica obedecendo a axiomas de ordem dos números, no mínimo do tipo 
monotônica4 crescente (ou decrescente), que se propõe a indicar diferentes magnitudes de uma 
propriedade ou atributo da realidade, seja ela física ou mental (PASQUALI, 1999). As escalas 
caracterizam-se em tipos diferenciados, sendo este o próximo tema a ser desenvolvido.

tipoS De eSCALAS

Dependendo do atributo que se quer mensurar e ainda do objetivo em questão, deve-se 
considerar a existência de distintos tipos de escalas para que se alcance o isomorfismo (teórico, 
metodológico e empírico), imprescindível à adequada condução de um estudo. São listados a 
seguir alguns tipos de escalas com suas respectivas características principais:

a) Escalas de números: dependem da quantidade de axiomas do número que a medida 
contém, resultando em vários níveis de medida, que obedecem a três axiomas básicos que são a 
identidade, a ordem e a aditividade. Quanto mais axiomas a medida salvaguardar, mais estará 
próxima da escala numérica. Quando por exemplo a medida apenas salva a identidade do 
número, trata-se de uma classificação e contagem (escala nominal), mas, apesar de não possibilitar 
medir nem fazer uma análise paramétrica, é um tipo de escala dita numérica por conservar a 
definição de que “medir é atribuir números às coisas empíricas”. Em caso oposto está a escala 
intervalar (axioma da aditividade), porque os números nela possuem caráter métrico, ou seja, são 
adicionáveis, possibilitando análises por procedimentos estatísticos paramétricos (PASQUALI, 
1996,1999; PEREIRA, 1999).

b) Escala Psicológica: quando se está interessado em saber a estabilidade do escore de 
estímulo, toma-se a média ou a mediana das respostas de todos os sujeitos para cada item – Escala 
de Thurstone; quando se pretende escalonar os sujeitos, obtendo um escore para cada um, sobre 
os itens, utiliza-se a tecnologia das escalas de Likert; e por fim, quando a pretensão é escalonar 

4 Termo que designa a uma única direção numérica de intensidade, que pode ser crescente ou decrescente.  
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ambos, os itens e os sujeitos, a escolha é a tecnologia de escalonamento de Guttman (PAQUALI, 
1999). 

c) Escala Psicofísica e Escala Psicométrica: na expressão psicofísica, o estímulo é 
entendido como dimensão física; na psicométrica, o estímulo é entendido na dimensão não-
física, subjetiva, psicológica. Por vezes torna-se difícil, senão impossível delimitar tais parâmetros. 
Contudo, mantém-se tal diferenciação que pode se tornar necessária dependendo do enfoque 
epistemológico pelo qual se opta (PASQUALI, 1999).

d) Escala Unidimensional e Escala Multidimensional: quando se pretende medir apenas 
um traço latente no indivíduo, utiliza-se a escala unidimensional porque ela expressa através 
dos números apenas uma dimensão subjacente, como por exemplo, ansiedade. Isto implica que 
todos os itens do instrumento estejam medindo o mesmo construto. Contudo, se o intuito é 
medir vários traços latentes, que concomitantemente podem afetar as respostas dos sujeitos num 
determinado conjunto de itens, a escolha mais acertada é a escala multidimensional (PASQUALI, 
1999; PEREIRA, 1999). Além de apresentar esses tipos de escala, cabe mencionar os principais 
enfoques teóricos que fundamentam a construção e validação deste tipo de instrumento, que 
constituem a próxima temática.

enFoQueS teÓriCoS 

São três os principais enfoques teóricos mais utilizados atualmente, que pressupõem 
procedimentos teóricos, experimentais e analíticos para a construção e validação de uma escala: 
Enfoque de Thurstone; Enfoque de Guttman e Enfoque de Likert. Interessa-nos particularmente 
neste estudo este último enfoque, porque Rensis Likert, em seu pólo teórico, sustenta que uma 
atitude constitui uma disposição para a ação e é este o objetivo do estudo em questão: o processo 
de construção e de validação de uma escala para mensurar atitudes. Além disso, a Escala de Likert 
destaca-se dentre as demais pela facilidade de construção e utilização.

Rodrigues (1999) afirma que a escala de Likert possui boa correlação com outras escalas, 
sendo a mais utilizada para medir atitudes. Esse tipo de escala consiste no agrupamento de uma 
série de afirmações, aproximadamente 20 ou 30 itens, relativos a um objeto atitudinal, metade dos 
quais sendo favoráveis e outra metade, desfavoráveis:

A conveniência de dividir o número de afirmações favoráveis e desfavoráveis 
em duas metades decorre da necessidade de serem evitadas certas 
tendenciosidades individuais. Cada afirmação é seguida de cinco alternativas: 
concordo plenamente, concordo em parte, não estou seguro, discordo em 
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parte, e discordo plenamente. A cada uma destas alternativas são atribuídos 
valores numéricos de 1 a 5, cabendo ao confeccionador da escala determinar 
em que direção (positiva ou negativa) ele vai atribuir valores mais altos 
(RODRIGUES, 1999, p. 421). 

Na escala Likert, a preocupação não está em determinar o valor escalar dos itens, como na 
de Thurstone, antes sim verificar o nível de concordância do sujeito com uma série de afirmações 
que expressam algo de favorável ou desfavorável em relação ao objeto psicológico. Para tanto, na 
escala Likert, as afirmações são respondidas numa escala de três a mais de dez pontos, sendo mais 
comumente usadas escalas que variam entre cinco e sete pontos. 

Alchieri e Cruz (2004) consideram que para se construir um instrumento psicológico de 
qualidade e com segurança quanto ao uso, são necessárias quatro condições básicas: elaboração 
e análise de itens, estudos da validade, da precisão e de padronização. O próximo tema abrange 
aspectos inerentes à elaboração e à análise de itens para construção de instrumentos de medidas 
escalares.

eLABorAção e AnáLiSe De itenS

Dada a complexidade para a construção dos itens de uma escala, Pasquali (1999) elaborou 
regras ou critérios fundamentais para orientar esta tarefa, tais regras se aplicam à construção de 
cada item individualmente e ainda ao conjunto dos itens que medem o mesmo construto, ao que 
denominou Validade de Construto. 

Dentre esses critérios, pode-se citar: (a) comportamental: deve expressar um 
comportamento, não uma abstração ou construto; (b) objetividade: cobrir comportamentos de 
fato; (c) simplicidade: expressar uma idéia única; (d) clareza; ser inteligível para todo o extrato; 
(e) relevância: deve ser consistente com o traço do atributo; (f) precisão: definido e distinto 
dos demais itens; (g) variedade: de linguagem e de preferências (favoráveis e desfavoráveis); 
(h) modalidade; evitar expressões de reação modal; (i) tipicidade: expressões típicas, próprias, 
inerentes; (j) credibilidade: não ser formulado de forma a parecer ridículo, despropositado ou 
infantil; (l) amplitude: o conjunto de itens deve cobrir a magnitude do atributo; e, (m) equilíbrio: 
cobrir igualmente todos os setores do contínuo – fracos, moderados e extremos, no caso das 
atitudes (PASQUALI, 1999). 

Para cobrir a totalidade ou pelo menos a extensa semântica de um construto, o 
instrumento final deve conter um número razoável de itens, que segundo Pasquali (1999) fica em 
torno de 20 itens. Considerando que este é o número final de itens e que o instrumento já passou 
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por todas as fases de construção e validação, deve-se considerar que no início se tenha ao menos o 
triplo de itens para que se procedam as análises estatísticas. Segundo Alchieri e Cruz (2003) não é 
incomum que muitos itens não sejam aproveitados e conseqüentemente sejam descartados ainda 
numa etapa inicial do trabalho.

Outro aspecto relevante na construção da escala é a análise prévia dos itens, antes de 
submetê-la a uma amostra representativa da população para qual se constrói o instrumento. Essa 
análise teórica é realizada por dois tipos de juízes: Juízes Técnicos, que realizam uma análise 
semântica dos itens e os Juízes Experts, em geral especialistas da área, que avaliam a pertinência 
dos itens em relação ao construto que estes representam. 

A primeira análise realizada pelos juízes tem por objetivo verificar se todos os itens são 
compreensíveis para todos os membros da população à qual o instrumento se destina. O segundo 
tipo de análise deve verificar a adequação da representação comportamental dos atributos latentes. 
Pasqualli (1999) e Pereira (1999) consideram que a análise desenvolvida por cerca de seis juízes 
será suficiente para realizar cada uma dessas tarefas. 

Muitos autores sugerem ainda a utilização de aproximadamente dez pré-testes antes da 
aplicação efetiva do instrumento, em indivíduos com características similares aos da população 
em estudo (BARBETTA, 2002; BISQUERRA et al., 2004; CHIZZOTTI, 1991; PASQUALI, 1999; 
PEREIRA, 1999).  A partir dos pré-testes, podem-se detectar falhas despercebidas na elaboração, 
tais como ambigüidades, possibilidade de respostas não previstas, questões que dificultam 
a compreensão pela ordem inversa ou negativa. Os pré-testes também podem ser usados para 
estimar uma média de tempo de aplicação do instrumento. 

O estudo piloto é outro recurso que compõe a fase de construção do instrumento, 
partindo da análise teórica e semântica através do procedimento experimental. O instrumento 
é validado através da aplicação e coleta de dados, denominando-se instrumento piloto. Na 
aplicação do instrumento piloto deve-se atentar para a definição da amostra e para as instruções 
de aplicação do instrumento. Os resultados dessa etapa devem ser analisados por uma análise 
fatorial ou análise multivariada, para buscar a validação do instrumento.

Por fim, novamente salienta-se a importância de se considerar a construção de um 
instrumento como tipicamente direcionado a um tipo de população. Nesse sentido é importante 
determinar para qual faixa etária o instrumento foi elaborado, para qual nível sócio-econômico e 
de escolaridade, ou seja, quais as características bio-sócio-demográficas do indivíduo que constitui 
a população alvo do instrumento (HAGUETTE, 2000; PASQUALI, 1999). 
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VALiDADe, preCiSão e FiDeDiGniDADe

A validade pode ser definida como o alcance do teste em mensurar o que se propôs a 
medir, ou seja, quando são medidos os comportamentos (itens), que devem representar o traço 
latente, mede-se o próprio traço. Para realizar a análise de representação referente à escala de Likert 
é importante considerar dois aspectos principais: validade e precisão. São utilizadas duas técnicas 
como demonstração da adequação da representação do construto: a análise fatorial e a análise da 
consistência interna. Na análise fatorial, faz-se necessário verificar a unidimensionalidade suposta 
da escala, buscando avaliar se todos os itens mensuram o mesmo fenômeno e se atinge o objetivo 
de mensurar o que se propõe (BARBETTA, 2002; BISQUERRA et al., 2004). 

A análise fatorial produz resultados sobre a qualidade dos itens, esta identifica os fatores 
e os itens que compõem cada fator. Este tipo de análise indica a saturação do item no fator, ou 
seja, a carga fatorial. Esta carga fatorial implica na covariância entre o fator e o item. Quanto 
maior aproximação de 100% de covariância entre o item e o fator, melhor a validade do item.

As cargas fatoriais variam de -1,00 a +1,00, sendo que uma carga de 0,00 significa que 
não há nenhuma relação entre item e fator e, portanto o item não mede o que deveria medir, 
tem problemas de validade. O valor de -0,30 ou de +0,30 é uma carga mínima para o item ser 
considerado representante do fator. No entanto, quanto maior do que 0,30 for a carga, melhor 
será a qualidade do item. Sendo assim, numa análise geral dos itens espera-se que a maioria 
apresente cargas fatoriais acima de 0,50 para se dizer que a escala de itens representa de forma 
adequada os fatores (PASQUALI, 1999). 

A análise da precisão é outro aspecto importante a ser verificado, que pode ser realizada 
através da análise da consistência interna dos itens utilizando-se o coeficiente alfa de Cronbach. 
Os coeficientes de confiabilidade são interpretados como uma correlação, para que um teste 
seja confiável, seu coeficiente deve ser o mais alto possível. Os escores superiores a 0,75 já 
são considerados altos, indicando estabilidade entre os resultados, uma forma de aumentar 
o coeficiente de confiabilidade consiste em alterar a quantidade de itens (BARBETTA, 2002; 
BISQUERRA et al., 2004; BUSSAB & MORRETIN, 1987; PASQUALI, 1996,1999).

O levantamento dos escores de uma escala Likert não é imediatamente aparente para a 
interpretação dos resultados. É preciso interpretar os escores deste tipo de escala, posicionando-os 
relativamente aos escores obtidos pelo grupo, isto implica criar normas onde a média do grupo 
será o ponto de referência. Também os escores de atitude devem obedecer a essas regras baseadas 
nos escores do grupo respondente. Para tanto, os escores da escala Likert devem ser expressos em 
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escores padrões (z), indicando o quanto um dado sujeito se afasta da média e conseqüentemente, 
se ele tem uma atitude favorável ou desfavorável em relação ao atributo medido (BARBETTA, 
2002; BISQUERRA et al., 2004; BUSSAB & MORRETIN, 1987; PASQUALI, 1996,1999).

No que diz respeito à validade de conteúdo de um teste, é necessário que se façam 
especificações antes da construção dos itens: (a) definição do conteúdo; (b) explicitação dos 
processos psicológicos a serem avaliados; e, (c) determinação da proporção relativa de representação 
no teste de cada tópico do conteúdo (PASQUALI, 2001).

Uma medida é eficaz quando é precisa ou fidedigna, sendo capaz de refletir a 
variabilidade humana. Assim, o conceito de fidedignidade, se refere ao quanto o escore obtido 
no teste se aproxima do escore verdadeiro do sujeito num traço específico. A fidedignidade da 
medida depende do tamanho da variância erro, que é precisamente a variabilidade nos resultados 
provocada por fatores aleatórios e pela imprecisão do instrumento. A definição estatística da 
fidedignidade é feita pela correlação entre escores de duas situações produzidas pelo mesmo teste. 
Quando o teste é preciso, a correlação deve estar próxima da unidade (cerca de 0,90).

mÉtoDo e DiSCuSSão 

A partir da fundamentação teórica, o intuito final foi realizar uma pesquisa documental 
de caráter descritivo, através do levantamento e da análise de artigos publicados em bancos 
de dados científicos sobre assuntos relacionados às atitudes e representações sociais do corpo. 
Três bancos de dados de publicações científicas foram acessados para a busca dos documentos 
(Scielo, Science Direct e Medline), dos quais foram selecionados previamente 491 artigos sobre o 
tema corpo, publicados a partir do ano de 2000 até 2006. Dentre estes, apenas 21 continham os 
enfoques específicos delimitados para esse estudo: escalas para mensurar atitudes relacionadas ao 
corpo, saúde, estética, envelhecimento, na abordagem das representações sociais. A relação desses 
artigos foi resumida conforme os dados da tabela abaixo:
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Temas dos artigos Quantidade
Corpo 4
Saúde 4
Estética -
Envelhecimento 3
Corpo + Saúde 6
Corpo + Estética 2
Corpo + Saúde + Estética 2
Total 21

tabela 1: Levantamento de artigos com assuntos relacionados ao corpo.

Além da classificação dos artigos pelo tema, verificaram-se os tipos de estudo, referentes 
aos instrumentos utilizados e à forma de análise dos dados realizados nesses 21 artigos. Esses 
dados são descritos na tabela dois e os resultados numéricos não são excludentes entre si: 

Empíricos
Tipos de estudos Instrumentos Análise

12 Exploratórios

7 questionários
4 entrevistas
3 documentais
1 inventário

8 análises textuais
(conteúdo temática, categórica, 
lexical, discurso ou similitude)
e/ou
8 análises estatísticas

04 Experimentais 1 observação direta
3 oficinas

Teóricos

05 Revisão teórica.                  -------                                            -------
tabela 2: Classificação dos artigos.

Para maior refinamento dos dados utilizou-se como critério o tipo de instrumento 
utilizado. O foco de interesse foi em artigos cujo instrumento fosse uma medida escalar para 
avaliar atitudes dos sujeitos relacionadas ao corpo. A partir daí, foram selecionados quatro artigos 
(números 9, 13, 14 e 16, conforme anexo 1) para análise da medida do instrumento. Os artigos 
selecionados com seus respectivos números são caracterizados na tabela três:
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Artigo Instrumentos Objetivos Validade, Precisão e Fidedignidade

Análise 
Fatorial

Consistência 
Interna

Significância Medidas 
Descritivas

Nº 9

N=132

1º Instrumento: 
- questionário: 
escala ordinal.
- axiomas de 
Identidade e 
Ordem (nominal e 
ordinal);
* Deduz-se: 
numeração de 1 a 4.

2° Instrumento: 
não há nenhuma 
informação sobre 
os itens, tipo de 
escala e avaliação.

- Avaliar 
atitudes 
frente à 
mudança 
corporal 
na 
gestação.

––

- Teste de 
correlação 
(r = 0,71) - 
Pearson.

- Escala 
original 
sem 
adaptação.

––

––

––

––

- Distribuição 
de freqüência 
(P);
- Média, ponto 
de corte, 
desvio padrão, 
mediana.

Média, desvio 
padrão.

tabela 3: Análise do artigo nove.

O primeiro instrumento do artigo número nove (MENEZES & DOMINGUES, 2004) foi 
utilizado para avaliar as atitudes das gestantes sobre mudanças corporais, elaborado e validado 
num estudo anterior (única informação acessível), sendo para o referido estudo, adaptado quanto 
à linguagem do instrumento, por meio da avaliação de juízes técnicos, além disso, as autoras 
suprimiram uma das opções de resposta da escala (nem concordo, nem discordo). A partir dessa 
decisão das autoras, descaracterizou-se a especificidade da escala Likert, que havia sido utilizada 
no instrumento original. Contudo, não especificaram quais as demais opções de respostas, nem 
que valores foram atribuídos aos mesmos. Os referidos valores foram deduzidos nesta análise 
pelas médias descritas. Para a validação do primeiro instrumento foi realizada uma análise 
de correlação de Pearson. No entanto, pode-se afirmar que algumas das análises necessárias à 
adaptação da escala foram suprimidas tais como o de precisão e de fidedignidade (consistência 
interna e escores padrão).

Quanto às medidas descritivas, Menezes e Domingues (2004) realizaram distribuição 
de freqüência (P) para a grande maioria dos dados coletados (estado civil, idade, escolaridade, 
planejamento da gravidez, etc) de forma adequada. Na primeira escala, que é do tipo nominal 
e ordinal, as autoras calcularam a média, o desvio padrão e a mediana. Contudo, Pereira (1999) 
considera que em escalas nominais, só se deve aplicar a moda, pois elas apenas contemplam o 
axioma da identidade e para Pasquali (1996), o número no caso de uma escala nominal, serve 
apenas de etiqueta de uma classe de coisas. Quanto ao axioma da ordem, contido na referida escala, 
Pereira (1999) indica a utilização apenas da moda e mediana como medidas de tendência central: 
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Moda e mediana não reduzem a dimensionalidade da medida, apenas 
dão destaque a uma categoria específica; no caso da moda, a categoria 
de maior freqüência, e no caso da mediana, a categoria que divide 
as observações em duas metades. Já a média será uma real síntese 
unidimensional das medidas, mas ela só se aplicará à situação em 
que haja uma relação subjacente entre as categorias da escala, como 
acontece nas escalas intervalar e proporcional (PEREIRA, 1999, p. 67).

Nesse sentido, as medidas de tendência central escolhidas pelas autoras não foram as 
mais adequadas, ainda que se observe comumente tal tipo de aplicabilidade. Além disso, Menezes 
e Domingues (2004) utilizaram como referência para classificar atitudes positivas e negativas 
quanto à mudança corporal na gestação, o mesmo ponto de corte (2,5) obtido num estudo 
anterior cuja escala original era do tipo Likert, sendo, portanto, um parâmetro inadequado, visto 
que a escala foi adaptada no estudo delas.

Artigo Instrumentos Objetivos
Validade, Precisão e Fidedignidade

Análise 
Fatorial

Consistência 
Interna Significância Medidas 

Descritivas

Nº 13

N=12
N=32

1º Instrumento: 
questionário /escala 
ordinal (auto-relato – 
EAT-26).
- axiomas: Identidade 
e Ordem 
- opções de resposta: 
6
- itens: 26
- fatores: 3
2° Instrumento: 
questionário / escala 
ordinal
(BITE)
- axiomas: identidade 
e ordem
- opções de resposta: 
3
- itens: 33
- fatores: 2
3° Instrumento: 
questionário / escala 
ordinal
(BSQ)
- axiomas: identidade 
e ordem
- opções de resposta: 
6
- itens: 34
- fatores: 2

- Avaliar e 
identificar
 padrões 
alimentares 
anormais.

- Avaliar 
presença e
 intensidade de
comportamentos 
bulímicos.

- Medir 
preocupação e
 percepção 
da forma do 
corpo.

––

––

––

––

––

––

––

––

––

Distribuição 
de 
freqüência 
(P), com 
ponto de 
corte.
- Média, 
desvio 
padrão.

Distribuição 
de 
freqüência 
(P), com 
ponto de 
corte.
- Média 
e desvio 
padrão.

––

tabela 4: Análise do artigo treze.
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O estudo número 13, que teve como objetivo verificar a presença de comportamentos 
sugestivos de transtornos alimentares (OLIVEIRA, BOSI, VIGÁRIO & VIEIRA, 2003), foi do tipo 
transversal exploratório com grupo-alvo (atletas) e grupo controle (não atletas). Nesse estudo as 
autoras utilizaram três instrumentos de medida escalar.

O primeiro instrumento (Eating Attitudes Test, EAT – 26) apresentou seis opções de 
resposta (sempre, muito freqüente, freqüentemente, algumas vezes, raramente, nunca), sendo 
avaliado segundo pontuação de escores (3, 2 e 0 segundo ponto de localização, extrema e 
intermediária), pela soma destes escores foi determinado o ponto de corte (21), representando 
atitude alimentar patológica (não houve relação de eqüidistância entre os valores atribuídos aos 
escores). Tal análise foi adequada e classificou os sujeitos em uma distribuição de freqüência (P) 
representando atitudes dos mesmos. Além disso, foi realizada uma análise descritiva de medidas 
de tendência central, na qual as autoras calcularam médias e desvios padrão. Conforme discutido 
anteriormente, estas medidas de tendência central, não são as mais adequadas quando se analisam 
escalas nominais-ordinais (PEREIRA, 1999; PASQUALI, 1999). 

A escala escolhida como primeiro instrumento nesse estudo tinha seis pontos, esta não 
pode ser classificada como do tipo Likert. Segundo Pereira (1999) e Pasquali (1999) uma das 
características principais da escala Likert reside no reconhecimento de uma situação intermediária, 
na qual se pressupõe a presença de um ponto médio que caracteriza o diferencial semântico 
esperado para avaliar atitudes. Dados referentes à validação da escala não são fornecidos no 
estudo.

No segundo e terceiro instrumentos desse mesmo estudo (Bulimic Investigatory Test 
Edinburgh, BITE e Body Shape Questionnaire, BSQ) utilizados nesse estudo, as autoras realizaram 
análise descritiva de freqüência com o parâmetro de um ponto de corte, calcularam médias e 
desvios padrão. Os pontos de corte não foram comentados nas discussões pelas autoras, nem 
foram descritos os escores atribuídos aos pontos para classificar (alto, médio e baixo). Poderiam 
ter calculado outras medidas de tendência central, tais como a moda e a mediana (PEREIRA, 
1999; PASQUALI, 1999), considerando-se o tipo de escala. As respostas dadas à escala forneciam 
escores, pelo somatório, que eram classificados em baixo, moderado e alto. 

Para a validação e precisão, Oliveira et al. (2003) não especificaram nenhum procedimento 
de análise das escalas BITE e BSQ, apenas afirmaram tratar-se de instrumentos validados. Quanto 
à fidedignidade, as autoras calcularam o grau de confiança (p ≤ 0,05) a partir das médias e não 
obtiveram resultados estatisticamente significativos. Um dos aspectos questionáveis, nesse caso, é 
o tipo de tratamento estatístico. As autoras poderiam obter resultados mais eficientes aplicando 
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uma análise não-paramétrica por se tratar de uma medida escalar nominal e ordinal. Outro 
aspecto favorável seria o emparelhamento da amostra que favoreceria ainda outras análises.

Artigo Instrumentos Objetivos
Validade, Precisão e Fidedignidade

Análise 
Fatorial

Consistência 
Interna Significância Medidas 

Descritivas

Nº 14

N= 
187

1º Instrumento: 
questionário 
auto-
administrado
- axiomas: 
identidade
- opções de 
resposta: 
múltiplas 
(nominais)
- itens: 73
- fatores: 7

- Comparar 
conheci-
mentos e 
atitudes de 
idosos em 
culturas 
diferentes

–– –– –– Distribuição 
de 
freqüência 
(P)

 

tabela 5: Análise do artigo quatorze.

No estudo 14, Vasconcellos, Novo e Castro (2004) não especificaram nenhum 
procedimento de análise do questionário para a validação, precisão e fidedignidade, apenas 
afirmaram tratar-se de um questionário baseado em um instrumento de pesquisa validado. Para 
análise dos resultados as autoras utilizaram distribuição de freqüência através de contagem e 
percentagem. Barbetta (2002) afirma que ao organizar e resumir os dados numa distribuição de 
freqüência exclui-se a informação de quais elementos pertencem a cada categoria. Neste caso, 
podem-se avaliar os resultados obtidos de forma separada por fatores. No entanto, Barbetta (op.
cit.) afirma ainda que em situações onde as informações sobre os elementos de cada categoria 
não são importantes, as distribuições de freqüências constituem um instrumento bastante útil na 
descrição e exploração dos dados observados. A tabela seis apresenta a análise do artigo dezesseis.
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Artigo Instrumentos Objetivos
Validade, Precisão e Fidedignidade. 

Análise 
Fatorial

Consistência 
Interna Significância Medidas 

Descritivas

Nº 16

N=573

1º Instrumento: 
questionário práticas 
alimentares
- axiomas: ordem
- opções de respos-
ta: 4
- itens: 7
- fatores: 1

2º Instrumento: 
questionário nível 
de conhecimento
- axiomas: identi-
dade
- opções de respos-
ta: 3 (nominais)
- itens: 12
- fatores: 1

- Avaliar a 
associação da 
obesidade com 
as práticas e 
conhecimentos 
alimentares 

––
- Pré-teste (n=20)
- Análise teórica 
dos itens (juízes)

- IC 95%
- P< 0,05 Distribuição 

de freqüên-
cia (P), com 
ponto de 
corte. 
- Mediana
- Odd Ratio
-Regres-
são linear 
simples e 
regressão 
múltipla

tabela 6: Análise do artigo dezesseis.

O estudo número 16 de Triches e Giugliani (2005) foi do tipo transversal exploratório. 
Neste estudo as autoras utilizaram dois instrumentos de medida, ambos foram questionários 
padronizados auto-administrados, sendo o primeiro com respostas do tipo ordinal (consome 
todos os dias, quase todos os dias, de vez em quando ou não consome) e o segundo com respostas 
nominais (sim, não sei e não). No que diz respeito à análise dos itens, utilizou-se a validade de 
face e de conteúdo ao submeter o questionário à análise teórica de juízes técnicos (semântica) 
e experts (pertinência com relação ao construto). Além disso, as autoras ainda realizaram um 
pré-teste na intenção de detectarem falhas despercebidas na elaboração, tais como: ambigüidades, 
respostas não previstas e questões que dificultam a compreensão pela ordem inversa ou negativa.

No primeiro instrumento desse estudo, as autoras buscaram evidenciar práticas 
alimentares dos participantes. As respostas foram avaliadas segundo o critério de atribuição 
de escores, onde as práticas alimentares consideradas positivas obtiveram maiores escores. Para 
identificar quais eram as práticas alimentares específicas associadas com a obesidade, as autoras 
utilizaram como ponto de corte a mediana por meio da atribuição de escores, mas não se sabe se 
os valores eram eqüidistantes, então não se pode afirmar que a escala é intervalar (procedimento 
que como explanado anteriormente, seria o mais adequado).

No segundo instrumento as respostas também foram classificadas segundo percentagem, 



126

sendo categorizadas como ‘maior conhecimento’ (75% para 8 acertos) e ‘menor conhecimento’ 
(< 75% para < 8 acertos). 

ConCLuSão

Dentre os artigos que enfocaram atitudes dos sujeitos relacionadas ao corpo, na abordagem 
das representações sociais, os instrumentos mais utilizados foram questionários abertos e 
entrevistas, sendo encontrados apenas sete instrumentos de medidas escalares distribuídos em 
quatro dos artigos selecionados. Pode-se concluir que, apesar de as medidas escalares serem 
consideradas capazes de produzir conhecimentos válidos nas ciências do comportamento, e de suas 
técnicas (Likert, Thurstone, Guttman, etc) apresentarem razoável consistência, tanto em estrutura 
interna, quanto nos resultados que delas se pode obter, não foram utilizadas predominantemente 
nos estudos acessados. Segundo Pasquali (1999), a situação das escalas existentes, a consistência 
interna e as próprias técnicas propostas para a construção de medidas escalares não se apresentam 
como empolgantes e isto se deve em grande parte à falta de definição mais precisa destas técnicas 
quanto aos procedimentos teóricos envolvidos na elaboração dos instrumentos e quanto aos 
procedimentos estatísticos adequados à validação dos mesmos.

Quanto à elaboração dos instrumentos utilizados neste estudo, precisamente no que diz 
respeito à construção dos itens, não foi possível realizar uma análise visto que nenhum deles 
apresentava o instrumento. Contudo, no que se refere à validação, precisão e fidedignidade, 
observa-se certa displicência da parte de alguns autores quanto às descrições relativas às mesmas. 
A maioria dos autores abstém-se a afirmar que foram utilizados instrumentos validados, sem 
descrever os procedimentos ou os cálculos realizados para tal finalidade. Poderiam ser apresentados 
os respectivos resultados obtidos para validação, precisão e fidedignidade. Mesmo quando da 
adaptação de instrumentos, poucos recursos de mensuração são utilizados.

No geral, foi possível verificar certa economia nas descrições de método por parte de 
quase todos os autores, principalmente em aspectos referentes à construção, validação, precisão 
e fidedignidade do instrumento. Quanto à caracterização da amostra, os autores mostram-se 
mais preocupados, definindo, qualificando e justificando as escolhas dos sujeitos de pesquisa. 
Com relação à estatística descritiva, na maioria dos artigos, observa-se inadequação nas escolhas 
das medidas de tendência central. Outra escolha equivocada é o tipo de escala que os autores 
utilizaram para seus estudos, porque quando são investigadas atitudes a melhor escolha são as 
do tipo Likert.
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perCepção De ALunoS Do enSino mÉDio SoBre A temátiCA 
DA eDuCAção SeXuAL no ConteXto eDuCACionAL1

Daiana Engicht 2

Fernanda Ax Wilhelm 3

RESUMO

Falar sobre educação sexual no contexto educacional remete a reflexão sobre o sujeito e suas relações no mundo. Está 
relacionada com o exercício da cidadania, sentimento de respeito de si mesmo e o respeito pelo outro e a busca por 
direitos básicos para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes. È importante o alicerce de uma concepção 
histórica, crítica e científica sobre a sexualidade. Refletir sobre seus aspectos afetivos, sociais e éticos e não apenas 
os aspectos físicos e orgânicos. O objetivo do estudo foi identificar a percepção que alunos possuem sobre o tema 
da educação sexual no contexto educacional. Os participantes desta pesquisa foram dezesseis alunos do terceiro 
ano do ensino médio que estudam em uma escola estadual do município de Rio do Sul. Para obtenção dos dados 
referentes a percepção dos alunos foi elaborado um questionário com questões objetivas e subjetivas. Os resultados 
obtidos indicam que os alunos compreendem a educação sexual do ponto de vista mais amplo como valorizar o 
corpo e cuidar da saúde, no entanto, a maioria destes se refere a temática de forma reducionista com o enfoque 
sobre o aspecto biológico e a percepção de que a temática pode ser abordada em disciplinas mais especificas como 
“Desenvolvimento Social e Lazer” e “filosofia”. A maioria dos alunos indicam ainda que apenas alguns de seus 
professores estão preparados para abordarem a temática em sala de aula.

Palavras chaves: Educação Sexual, Sexualidade, Contexto Educacional.

ABStrACt
Talking about sexual education in an educational context take us to the reflection on the citizen and its relations in 
the world. It is related to the exercise of the citizenship, feeling of respect for itself and the respect for the other, and 
the search for basic rights, for the formation of responsible and conscientious citizens. It is an important historical, 
critical and scientific conception on the sexuality. It is necessary to reflect about its affective, social and ethical 
aspects, not only about the physical and organic aspects. The objective of this study was to identify the perception 
that pupils possess about the sexual education subject in the educational context. There were sixteen high school 

1 Projeto de Iniciação Cientifica do Artigo 170 intitulado “Educação sexual? Percepção de professores e alunos do 
ensino médio sobre essa temática no cotidiano escolar”. Pesquisa desenvolvida no decorrer do ano de 2007.

2 Acadêmica do Curso de Psicologia, bolsista de Iniciação Científica do Artigo 170 da UNIDAVI. Email: daia.
engicht@gmail.com.

3 Orientadora da Pesquisa e Professora da UNIDAVI.  (Mestre em Psicologia – Universidade Federal de Santa 
Catarina). Email: fernanda@unidavi.edu.br.
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students involved in this research who study in a public school from Rio do Sul. To obtain the data related to the 
students perception it was elaborated a questionnaire with objective and subjective questions. The results indicate 
that the pupils understand the sexual education in a broader point of view as to value the body and to take care of 
health, however, most of them relate to this subject in a decreasing way with the approach on the biological aspect 
and the perception that this subject can be discussed in more specific disciplines as “Social Development and Leisure 
and Philosophy”. Most of the pupils still indicate that only some of its professors are prepared to approach this 
subject in classroom.

Key Words: Sexual Education, Sexuality, Educational Context.

introDução

A inserção da temática sobre educação sexual no contexto educacional ainda não é 
contemplada em sua plenitude. Tema de difícil discussão, tanto no espaço familiar como no 
escolar, sua discussão ainda é considerada um tabu. A produção de conhecimento sobre a inserção 
da educação sexual nas escolas é imprescindível a todos que se propõem estudar, bem como, atuar 
sobre esse fenômeno. 

A educação sexual consiste em um processo de intervenção que busca favorecer a 
reflexão sobre questões gerais da sexualidade, contemplando além da informação a discussão 
sobre valores, crenças, preconceitos e experiências individuais em que “é um fenômeno cultural, 
possui historicidade, envolve práticas, atitudes, simbolizações e existe como construção social” 
(ITOZ, 2003, p. 32). Sua discussão no espaço escolar envolve a transformação de valores e padrões 
transmitidos de forma errônea e preconceituosa. Abordar sobre a sexualidade faz com que o 
adolescente conheça as diversidades em relação as questões de saúde, beleza e estética, sempre em 
relação com seu contexto cultural. 

Falar sobre educação sexual é investir no crescimento global do indivíduo e aprimorar 
suas relações humanas, uma vez que é produzida histórica e culturalmente pelos homens. A escola 
cumpre seu papel voltado a construção da cidadania de seus educandos quando entende o educar 
de forma mais ampla, a partir da realidade em que seus alunos se inserem. É perceptível que 
falar sobre educação sexual remete refletir sobre o sujeito e suas relações no mundo que o cerca. 
O fenômeno é abrangente, pois, “não significa apenas passar informações sobre sexo. Significa 
também o contato pessoa/pessoa, transmissão de valores, atitudes, comportamentos” (SAMPAIO, 
p.13, 2005). A sexualidade se apresenta muitas vezes mesclada de moralismo, preconceitos e 
valores diversos, dentro de uma mesma sociedade, variando com isso de pessoa para pessoa. 

O não viver a sexualidade de forma sadia pode trazer conseqüências aos sujeitos como 
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mudanças em seu projeto de vida, a partir, por exemplo, da ocorrência de gravidez precoce em 
adolescentes, o que muitas vezes pode dificultar, retardar ou não tornar possível a entrada na 
Universidade. Durante a gravidez, adolescentes podem  abandonar os estudos e o emprego sendo 
os fatores mais comuns o constrangimento e pressões das pessoas inseridas na própria instituição 
e comunidade escolar (OLIVEIRA, 1998).   Segundo a autora a não continuidade nos estudos 
significa menor qualificação ocorrendo menos chances de se inserir no mercado de trabalho. No 
estudo realizado por Oliveira (1998) as adolescentes também demonstram não ter perspectivas 
de futuro mais amplas e seu projeto de vida é reduzido ao lar e a maternidade, sem considerar a 
possibilidade de independência e qualificação profissional. 

De acordo com Dias e colaboradores (2000), a gravidez na adolescência acaba provocando 
grandes transformações tanto no âmbito social, familiar e pessoal. Outras conseqüências possíveis 
são dificuldades nos relacionamentos futuros, problemas de aprendizagem, agressividade, baixa 
auto-estima e não aceitação do adolescente em seu grupo. 

Sobre um conceito de adolescência Bock (1999) aponta que não há em relação a esse 
termo uma definição concisa e precisa. Para alguns estudiosos é apenas uma fase que inicia após a 
infância e antes da adolescência que inicia por volta dos doze anos e termina aos dezoito anos. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) define este período como característica dos doze aos 
dezoito anos de idade. A adolescência não possui um critério específico de definição, pois não se 
refere a uma fase natural do desenvolvimento humano, e sim, é influenciada pelo contexto sócio 
cultural em que os sujeitos se inserem. Parizotto (2005) enfatiza que a adolescência vem sendo 
pensada de uma forma generalista, como se ocorresse da mesma maneira em todos os contextos, 
sem levar em conta o ambiente em que o sujeito está inserido. 

De acordo com Ballonne (2003), são muitas as tentativas de se definir a adolescência, 
sendo que nem todas as sociedades possuem o mesmo conceito. Cada cultura possui uma 
definição para adolescência e também se baseia em idades diferentes. O autor enfatiza que é 
um período marcado por mudanças físicas e emocionais, considerado para alguns como um 
momento de crise.  Não é possível conceituar adolescência apenas pelo caráter biológico, mas 
também como um importante período no ciclo existencial da pessoa, uma tomada de posição 
social, familiar, sexual e entre grupo. 

Na sociedade ocidental contemporânea, a adolescência é vista como uma fase do 
desenvolvimento em que ocorrem transformações biológicas, psicológicas e sociais. A adolescência 
é um processo de transição, pois é uma fase que se inicia na puberdade e finaliza na juventude. 
Esse período é vivenciado de uma maneira diferente para cada indivíduo. Portanto, a partir dessas 
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considerações, é possível ressaltar que na literatura não há uma única definição de adolescência, 
mas sim, “adolescências”. 

Sobre o termo sexualidade para Medeiros e colaboradores (2001), não existe uma definição 
única de sexualidade. É a partir de sua história pessoal e social que se constrói a sexualidade. 
Entende-se que os atributos usados para designar a sexualidade fazem parte da cultura, da história 
e todos os valores socialmente impregnados. A sexualidade foi influenciada historicamente pelas 
idéias cristãs, políticas, econômicas e sociais, sendo que a iniciação sexual da mulher deveria ser 
depois do casamento para fins procriativos, enquanto que para o homem era permitida a busca 
pelo prazer fora dos ditames matrimoniais.

Diaz e colaboradores (2005) realizaram um estudo com o objetivo de verificar os 
resultados de três programas de educação sexual e cidadania em escolas públicas do Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Verificaram que houve mudanças significativas, dentre os 
alunos, no conhecimento sobre sexualidade e fisiologia da reprodução, atitudes em cidadania 
e uso de anticoncepcionais. Segundo estudos realizados por Itoz (2003) os benefícios, para os 
sujeitos ao se falar sobre o assunto, promovem uma melhor qualidade de vida quando há espaço 
para o diálogo e a informação, em que adolescentes bem informados costumam iniciar sua vida 
sexual mais tarde e com maior responsabilidade. Os benefícios correspondem ainda a propiciar 
uma visão ampla sobre o tema da sexualidade, percebendo suas diversas formas de vivenciar a 
sexualidade, aprender a respeitar o corpo e sentimentos seus e do outro, construção de sua auto-
estima, segurança e valores inerentes à convivência humana, erradicar preconceitos, desmistificar 
crenças e tabus que existem em torno de aspectos da sexualidade e promover o autoconhecimento 
para o autocuidado, em que cada ser humano dispõe de meios para criar suas próprias condições 
de bem estar físico, mental, emocional e social. 

Sampaio (2005) relata que escolas que abordaram a temática da educação sexual tiveram 
resultados como aumento do rendimento escolar, a partir do alívio de tensão e preocupação com 
questões referentes a sexualidade e aumento da solidariedade e do respeito entre os alunos. Em 
crianças menores os resultados apontaram a diminuição do sentimento de angústia e a agitação 
em sala de aula. 

A psicologia enquanto área de conhecimento entende o ser humano como um ser ativo 
e autônomo em suas escolhas considerando que a educação sexual deve ser promovida entre 
os indivíduos, sendo a escola espaço para introduzir a temática de forma ética e científica. O 
contexto educacional, como responsável pela educação e desenvolvimento do indivíduo, não 
pode continuar omisso para tratar sobre as questões referentes a sexualidade ou ainda, abordá-
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la de forma fragmentária, ou seja, considerando apenas seus aspectos biológicos. A inserção 
da temática neste contexto é relevante e pertinente fazendo parte das diretrizes dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais do ano de 1998 (SUPLICY et al., 2004).    

O falar sobre o corpo remete aos seus aspectos afetivos, sociais e éticos, não devendo estar 
direcionado apenas ao aspecto físico e orgânico. Em relação ao corpo podem ser trabalhados 
conteúdos referentes ao respeito ao próximo, repúdio a violência, aprender com a pluralidade, 
ser capaz de reconhecer-se como integrante do ambiente, adotar hábitos saudáveis de higiene 
e alimentação, reconhecer o lazer como um direito do cidadão, ter espírito crítico em relação 
aos padrões de saúde, beleza e estética, favorecendo uma critica ao consumismo, respeito ao 
desempenho de cada pessoa, manutenção do respeito mútuo, dignidade e solidariedade em 
situações de convivência em geral, aprender a reconhecer seus limites próprios e suas possibilidades 
com autonomia diante das outras pessoas e ter o entendimento das diferentes manifestações da 
cultura corporal sem discriminação ou preconceito, valorizando e participando delas (ITOZ, 
2003). 

Na escola, alguns alunos por não saberem como lidar com as mudanças que surgem 
acabam tendo um baixo rendimento escolar. Muitas escolas que incorporam em seu currículo 
a educação sexual não se encontram preparadas para tal tarefa. Preparados os professores 
podem perceber em alunos com desempenhos não satisfatórios a causa em problemas e dúvidas 
relacionados à adolescência e mais diretamente a vivência de sua sexualidade. 

A escola deve informar a família sobre questões referentes a educação sexual para que 
seja participativa neste processo e consciente de que a educação sexual correta desde a infância 
promove o desenvolvimento de um ser humano saudável (psíquica e fisicamente). A oportunidade 
de refletir sobre suas idéias e sentimentos relacionados a sexualidade, proporcionando maiores 
possibilidades de desenvolver-se com maturidade para saber conduzir sua própria vida, de forma 
consciente e segura, principalmente em relação aos adolescentes que estão em um momento de se 
preparar e fazer escolhas para a vida futura.

Falar sobre sexualidade remete a utilização de diferentes termos como educação sexual ou 
orientação sexual. A escolha pelo termo educação sexual ocorre por ser uma intervenção de caráter 
preventivo objetivando ajudar o ser em seu desenvolvimento a incorporar de forma significativa o 
sexo em sua vida, proporcionando-lhe um conjunto de informações integradas, com a finalidade 
de orientá-lo no desenvolvimento integral de um comportamento sadio, crítico e responsável. 
Segundo complementa Oliveira (1998) a educação sexual formal deve ser um momento de 
instrumentalização para a vida sexual em que ocorra uma prática de autonomia entendida como 
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desenvolvimento de atitudes e valores próprios e da consciência e responsabilidade individual por 
suas escolhas e não somente a discussão sobre comportamentos preventivos. Autores apontam 
concepções diferentes para definições voltadas aos termos educação sexual e orientação sexual. 
Segundo Suplicy et al (2004) a definição de orientação sexual se refere a fornecer informações 
sobre a sexualidade, discutir sobre tabus, valores, preconceitos, saúde, relações interpessoais e 
auto-estima, abarcando as dimensões fisiológicas, psicológicas e sociais. Sobre a educação sexual 
estes autores enfatizam que se refere a informação informal que o sujeito aprende ao longo de 
sua trajetória de vida, tendo como mediadores neste processo a família, a comunidade, os livros, 
dentre outros. 

É importante refletir sobre a educação sexual além de sua definição ou definições. É 
necessário pensar a inserção de sua temática no contexto educacional. Conhecer a percepção 
que os adolescentes possuem sobre a educação sexual torna possível um primeiro passo para a 
inclusão efetiva da temática no currículo escolar e juntamente a discussão sobre o papel da escola 
frente a este fenômeno. 

mÉtoDo

Este estudo teve como objetivo identificar qual a percepção de alunos do Ensino Médio 
sobre a temática da educação sexual no cotidiano da escola. Foram sujeitos dezesseis alunos que 
estudavam no terceiro ano do Ensino Médio em uma Escola Estadual do município de Rio do 
Sul-SC. Foi aplicado um questionário em sala de aula contendo sete questões, sendo seis objetivas 
e uma subjetiva. As perguntas foram elaboradas tendo como foco duas categorias: educação 
sexual e sexualidade. As perguntas compreenderam aspectos referentes ao que os alunos entendem 
sobre educação sexual, quais disciplinas que poderiam abordar o assunto, se consideram que os 
professores estão capacitados para falarem sobre o tema, dentre outras.

 Os alunos com idade inferior a dezoito anos levaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) para seus pais ou responsáveis assinarem. Os alunos com idade superior a 18 
anos assinaram seus TCLEs. Participaram da pesquisa apenas os alunos que entregaram os TCLEs 
assinados. As respostas dos questionários foram posteriormente tabuladas e analisadas.  

IDADE SEXO ESTADO CIVIL
19 Feminino Solteira
19 Feminino Solteira
19 Feminino Namorando
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19 Masculino Namorando
18 Feminino Solteira
18 Feminino Solteira
18 Masculino Solteiro
18 Masculino Solteiro
18 Masculino Namorando
17 Feminino Solteira
17 Feminino Solteira
17 Feminino Namorando
17 Feminino Namorando
17 Masculino Solteiro
17 Masculino Solteiro
17 Masculino Solteiro

TABELA A  - Dados de Caracterização Geral dos Alunos do Ensino Médio.
Total de sujeitos: 16.

Na Tabela A estão apresentados os dados referentes a caracterização geral dos alunos 
pertencentes ao terceiro ano do ensino médio. As idades estão compreendidas entre 17 a 19 anos 
sendo a idade mais predominante 17 anos. Em relação ao sexo a maioria dos alunos é do sexo 
feminino. Sobre o estado civil todos são solteiros. Destes apenas cinco estão namorando. Um 
dado que chamou a atenção é o fato de que nenhum dos alunos é casado ou amasiado.

Análise dos dados referentes à opinião dos alunos de ensino médio sobre a temática da 
educação sexual no cotidiano da escola

A Tabela B apresenta dados referentes a opinião dos alunos sobre o que entendem sobre 
a temática da educação sexual. 
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CATEGORIAS CONCEPÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO 
MÉDIO SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL

TOTAL 
OCORR.

CORPO/SAúDE Conhecer meu corpo, valorizar e cuidar de minha 
saúde 14

DESEjOS/PRAzER/
CURIOSIDADES

É falar sobre desejos, prazer, curiosidades 
relacionadas à sexualidade 8

DST’S E PREVENÇÃO
É falar apenas sobre doenças sexualmente transmissíveis, gravidez e 

AIDS, bem como, comportamentos preventivos
7

SENTIMENTOS/DESEjO/
RESPEITO

Identificar e expressar sentimentos e desejos, 
respeitando os sentimentos e desejos do outro 6

CONSCIêNCIA CRÍTICA/
DECISõES

Desenvolver consciência critica e tomar decisões 
responsáveis a respeito de minha sexualidade 6

TABUS/VALORES/
PRECONCEITOS/

COMPORTAMENTOS 
SEXUAIS

É informar e discutir sobre diferentes tabus, 
valores, preconceitos, crenças, atitudes e 

comportamentos sexuais existentes na sociedade 
sobre a sexualidade 5

ASPECTOS 
BIOLÓGICOS

É falar apenas sobre os aspectos biológicos, ou 
seja, o corpo biológico e a reprodução humana

4
SEXUALIDADE NAS 

DIMENSõES BIO-PSICO-
SOCIAL

 Considerar a sexualidade humana em suas 
dimensões biológica, psíquica e sócio-cultural

3

SEXO É falar apenas sobre sexo
2

InFormaçõES 
CIEnTíFICaS Propiciar informações atualizadas e científicas

1
TOTAL 56

TABELA B -  Opinião dos alunos sobre o que entendem por educação sexual.
Total de sujeitos: 16.
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Na Tabela B estão apresentadas as indicações feitas pelos alunos sobre o que entendem por 
educação sexual. A categoria mais indicada foi corpo e saúde, obtendo um total de 14 respostas. 

É possível constatar que a maioria dos alunos, a partir das categorias indicadas,  
compreende a educação sexual como uma discussão mais ampla que não se restringe apenas 
ao aspecto biológico indicando também outros aspectos como comportamentos preventivos 
e sentimentos. A categoria desejos, prazer e curiosidades obteve 8 respostas sendo a segunda 
categoria mais indicada.

A educação sexual constitui um processo amplo de intervenção que busca favorecer a 
reflexão sobre questões gerais da sexualidade, tendo em vista a realidade onde os sujeitos estão 
inseridos, abarcando sua discussão amparada não apenas em aspectos relacionados à informação 
e sim na discussão sobre valores, crenças, preconceitos e experiências individuais em que “é um 
fenômeno cultural, possui historicidade, envolve práticas, atitudes, simbolizações e existe como 
construção social” (ITOZ, 2003, p. 32). A discussão sobre questões referentes à sexualidade 
possibilita ao adolescente conhecer as diversidades em relação às questões de saúde, beleza e estética, 
de acordo com o contexto em que está inserido, sendo importante ao seu desenvolvimento integral.

 
Disciplinas indicadas pelos alunos para abordar a 

temática da educação sexual

42%

37%

6%
6% 3% 3% 3%

Desenvolvimento Social e Lazer
Filosofia
Educação Física
Geografia
História
Química
Português

GráFiCo 1- Disciplinas que poderiam abordar a temática da educação sexual segundo alunos do ensino 
médio.
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O Gráfico 1 indica as disciplinas que os alunos apontam que poderiam abordar a temática 
da educação sexual em sala de aula.

De acordo com os dados contidos no Gráfico 1 foi verificado que a maioria dos alunos 
(42%) indicou a disciplina Desenvolvimento Social e Lazer (DSL) para estar abordando a temática 
da educação sexual. A segunda disciplina com maior número de indicação foi Filosofia que 
obteve 37%. As indicações dos 16 alunos consistiram em 34 respostas em que cada aluno poderia 
assinalar quantas disciplinas considerasse que poderiam abordar o tema em sala de aula.

É importante destacar que por um erro de digitação a disciplina de biologia não constou 
como alternativa para que os alunos pudessem assinalar. No entanto, as pesquisadoras ficaram 
surpresas pelo fato da disciplina não ter sido lembrada em nenhum momento pelos próprios 
alunos, seja escrevendo essa disciplina no questionário ou indagando a pesquisadora sobre a 
ausência da disciplina no momento de aplicação do questionário em sala de aula.

Foi possível constatar que os alunos indicaram várias disciplinas que poderiam abordar a 
temática em sala de aula, sendo estas: Desenvolvimento Social e Lazer (DSL), Filosofia, Educação 
Física, Geografia, História, Química e Português. Esta informação  vem de encontro com as 
diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) em que a Educação Sexual constitui um 
tema Transversal e deve ser discutida em todas as disciplinas. Grande parte das escolas aborda 
a temática apenas nas aulas de ciências e biologia, focalizando apenas os aspectos referentes à 
reprodução humana, restringindo a sexualidade apenas como um assunto biológico, não levando 
em conta aspectos referentes a curiosidade dos adolescentes, seus desejos, medos, inseguranças, 
entre outros aspectos importantes para seu desenvolvimento pleno. 

Este fato que ocorre em muitas escolas brasileiras, ou seja, abordar a temática apenas em 
disciplinas específicas e em muitos casos em momentos pré-determinados e específicos, pode 
ter relação com as respostas dos alunos pelo fato de não terem a temática discutida em todas 
as disciplinas não conseguirem visualizar a discussão sobre a educação sexual presente em todas 
as disciplinas que possuem. É importante que ocorra uma interação entre as disciplinas, pois 
a educação sexual é um tema amplo que requer uma multidisciplinariedade para que o tema 
seja abordado em sua complexidade e produza resultados desde as séries iniciais (Parâmetro 
Curricular Nacional, 1998).
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Opinião dos alunos sobre se os professores 
estão capacitados para abordar a temática da 

educação sexual

69%

31%

Alguns professores Sim todos os professores

GráFiCo 2- opinião dos alunos sobre se os professores estão capacitados para abordarem temática da 
educação sexual.

O Gráfico 2 indica a percepção dos alunos sobre se seus professores estão capacitados a 
abordar a temática da educação sexual.

Conforme a opinião dos alunos sobre se seus professores estão capacitados para abordarem 
a temática da educação sexual, no total de 16 alunos, 11 (69%) indicaram que apenas alguns 
professores estão capacitados e 5 alunos (31%) apontaram que seus professores estão capacitados 
a falar de Educação sexual. Não houve indicação para a categoria referente a nenhum professor 
estar capacitado.

Sobre a capacitação dos professores, segundo o Parâmetro Curricular Nacional (1998), é 
de vital importância que estejam se qualificando continuamente, tendo um embasamento teórico 
para poder estar abordando a temática de forma ética e cientifica. O professor ou profissional que 
se responsabilize em discutir sobre a temática deve ter um bom relacionamento com os alunos, 
saber ouvi-los, respeitar suas opiniões e promover discussões para que os alunos possam estar 
refletindo criticamente sobre a temática. 



142

 
Indicação feita pelos alunos se os 

professores costumam discutir sobre a 
temática da sexualidade

56%25%

19%

Ás vezes Raramente Sempre

GráFiCo 3- indicação feita pelos alunos se os professores costumam discutir sobre a temática da 
sexualidade em sala de aula.

O Gráfico 3 apresenta a opinião dos alunos se os professores costumam discutir sobre a 
temática da sexualidade em sala de aula.

Conforme a opinião dos alunos sobre se seus professores costumam discutir a temática 
da sexualidade, a maioria 9 (56%) responderam que “às vezes” caso se aborde algum assunto 
relacionado à sexualidade e 4 alunos (25%) responderam que é “raro” os professores discutirem 
sobre o assunto. Apenas 3 (19%) responderam que a sexualidade é discutida “sempre” em sala 
de aula. Não houve indicação para a categoria referente a abordar a temática sob enfoque 
preconceituoso.

A indicação feita pelos alunos referentes à discussão sobre a sexualidade no cotidiano 
da sala de aula demonstrou estar um pouco confusa pelas categorias indicadas: sempre, às vezes 
e raramente. A indicação “às vezes” é apontada pelos alunos diante do fato de que a inserção 
da temática é feita apenas em situações em que é abordada a temática sexualidade, o que parece 
sugerir que não é discutida através de um planejamento do professor para estar abordando o tema 
naquela aula podendo ser também um momento esporádico e limitado em relação ao tempo 
destinado a sua discussão, como por exemplo, uma resposta a uma dúvida ou comentário de 
algum aluno sem haver uma discussão e análise crítica que envolva todos os alunos.

Muitas escolas têm incorporado em seu currículo a educação sexual em seu cotidiano. 
No entanto é necessário que o educador tenha um preparo para abordar o assunto e também 
um planejamento adequado para discutir a temática. A educação sexual deve ser abordada desde 
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as séries iniciais, no entanto, muitas escolas por falta de informação acabam abordando o tema 
tardiamente ou em casos mais agravantes não abordam a temática. Os docentes devem ter claro 
que falar de sexualidade remete a saúde dos indivíduos e que faz parte do desenvolvimento do 
ser humano. (ITOZ, 2003)

A Tabela C indica a opinião dos alunos sobre os temas que poderiam ser abordados sobre 
a temática da sexualidade na escola.

CATEGORIAS TEMAS QUE PODERIAM SER ABORDADOS NA 
ESCOLA SOBRE SEXUALIDADE

TOTAL  
OCORR.

SEXO/DST’S

1. DST’S
2. Ato sexual
3. Meu corpo
4. Diferentes comportamentos sexuais

7
3
1
1

PREVENÇÃO 5. Prevenção a minha saúde
6. Esclarecimentos sobre a consulta ao ginecologista 

6
1

MÉTODOS 
CONTRACEPTIVOS 

E GRAVIDEz

7. Informações sobre métodos contraceptivos
8. Gravidez na adolescência 2

2

SENTIMENTOS
9. Sentimentos relacionados a vivência da sexualidade
10. A vida a dois
11. Mudanças que o sexo traz para a vida

1
1
1

TOTAL 26

tABeLA C- opinião dos alunos sobre os temas que poderiam ser abordados sobre sexualidade na escola.

Na Tabela C estão apresentadas as indicações feitas pelos alunos sobre os temas que 
poderiam ser abordados sobre a temática da sexualidade na escola. A maioria dos alunos indicou 
a categoria sexo/dst’s que obteve 12 respostas. A categoria prevenção obteve 7 respostas, sendo a 
segunda categoria com maior número de indicação. 

A partir das indicações feitas pelos alunos do terceiro ano do ensino médio sobre os temas 
que poderiam ser abordados referentes à sexualidade em sala de aula a maioria destes indicaram a 
categoria sexo/dst’s. Portanto, a maioria dos alunos compreende a educação sexual voltada mais 
diretamente ao aspecto biológico com poucas indicações para os aspectos voltados a categoria 
“sentimentos” que obteve apenas 3 indicações. Segundo o Parâmetro Curricular Nacional (1998), esta 
visão reducionista e fragmentária torna a discussão permeada pela desinformação e pelo preconceito, 
sem considerar que a sexualidade está relacionada a uma discussão muito mais ampla. 
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A própria indicação para a categoria sexo/dst’s sugere que a temática ainda não é 
compreendida de forma ampla pelos adolescentes que demonstram interesse em obter maiores 
conhecimentos sobre o assunto. 

A partir das indicações feitas pelos alunos, sobre categorias referentes a temática 
sexualidade, é possível constatar que o contexto educacional pode intervir de várias formas e 
sob inúmeras temáticas tendo em vista a inserção e efetivação da educação sexual no interior das 
escolas podendo, por exemplo, estar vinculada ao prazer pelo conhecimento, as questões da saúde 
e do bem-estar, ampliando assim a dimensão da discussão sobre a educação sexual (SAYÃO, 1997). 

ConSiDerAçÕeS FinAiS 

A educação sexual faz parte das diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais. É 
importante destacar que constituem um referencial que busca auxiliar as escolas e os professores 
em seu cotidiano. No entanto é pertinente a seguinte indagação: Por que a temática ainda não é 
discutida de forma efetiva no contexto educacional? Por que a inserção da educação sexual ainda 
não é contemplada em sua plenitude?

Sua discussão é relevante e pertinente, no entanto, ainda é amparada por uma compreensão 
reducionista, ou seja, sob o enfoque de seus aspectos biológicos. Portanto, a educação sexual deve 
ser promovida entre os indivíduos sendo a escola espaço para introduzir a temática de forma 
ética e cientifica, sendo inserida em todas as disciplinas e ser incorporada desde as séries iniciais.

Falar de educação sexual é investir no crescimento e desenvolvimento do indivíduo. O 
professor necessita ser capacitado para estar abordando a temática em sala de aula. Para tanto 
é importante que ocorra uma formação de caráter contínuo e permanente para que a educação 
sexual seja efetivada em todas as escolas, seja na rede municipal, estadual e particular. Neste 
sentido devem ser fortalecidas políticas públicas que favoreçam e oportunizem aos professores o 
acesso a capacitação contínua e de qualidade.

A temática da educação sexual deve se fazer presente no interior das escolas e promover 
nos alunos, desde tenra idade, o conhecimento de que a temática não se restringe apenas a 
aspectos biológicos. A família deve se fazer presente e informada sobre a inserção e efetivação 
da temática no contexto educacional sendo parceira nesse processo. A instituição escola deve 
se conscientizar que abordar a temática se refere a promover o desenvolvimento integral de 
seus alunos com repercussões positivas em suas vidas e conseqüentemente em seu processo de 
aprendizagem.
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RESUMO

Na atualidade, o modo frenético com que as pessoas vivem, de certa forma encobre uma reflexão sobre a vida e 
o viver. De forma mais dramática, acaba encobrindo também as angústias relacionadas ao modo como se vive e, 
a possibilidade de abdicar da própria vida, portanto tornando o fenômeno da morte e do morrer, uma pauta. A 
morte pode ocorrer de diversas maneiras: natural, acidental ou por suicídio. Este é um problema de saúde pública, 
que de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS8), em 1995, foram registrados 900.000 suicídios no 
mundo, sendo estimado que até 2.020, tenhamos 1,53 milhões de mortes voluntárias. Índices internacionais revelam 
que este número está aumentando significativamente em pessoas com menos de 44 anos, bem como a maioria 
com identificação de sofrimento psíquico. No Brasil, temos um índice de 4,5 mortes por 100.000 habitantes, com 
destaque para o Rio Grande do Sul (16,6/100.000 hab.) seguido de Santa Catarina (12/100.000) no rol dos Estados 
que computam os maiores índices. Esta pesquisa realizou o levantamento do número de suicídios registrados nas 
delegacias dos municípios da região do Alto Vale do Itajaí/SC, entre os anos de 1996 e 2006. O Alto Vale do Itajaí 
é uma região localizada no centro de Santa Catarina, composto pelos municípios de Agrolândia, Agronômica, 
Atalanta, Aurora, Braço do Trombudo, Chapadão do Lageado, Dona Emma, Ibirama, Imbuia, Ituporanga, José 
Boiteux, Laurentino, Lontras, Mirim Doce, Petrolândia, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, 
Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió, Trombudo Central, Vidal Ramos, Vitor 
Meireles e Witmarsum. Obtivemos como resultados, a prevalência da morte por suicídio ocorrer no sexo masculino, 

1 Coordenadora do grupo de pesquisas, professora da UNIDAVI – Rua Doutor Guilherme Gemballa, 13, CEP 
89160-000 – Rio do Sul/SC - E-mail: nehring@terra.com.br.

2 Professora do curso de Psicologia - UNIDAVI.  E-mail: jnehring@gmail.com.
3 Professor do curso de Ciências Biológicas – UNIDAVI. E-mail: dalmir@unidavi.edu.br.
4 Acadêmica do curso de Psicologia.
5 Acadêmica do curso de Psicologia.
6 Acadêmico do curso de Ciências Biológicas.
7 Juíza de direito e acadêmica do curso de psicologia.
8 OMS: consulte www.who.int/mental_health/. Estes dados foram divulgados em 2006.
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utilizando como método letal o enforcamento, seguido das armas de fogo. Os números são bastante expressivos 
quando comparados ao número de habitantes da região e o número de óbitos por causas externas, justificando um 
estudo mais aprofundado sobre o fenômeno.

Palavras-chave: suicídio, saúde pública, saúde comunitária, políticas públicas.

ABStrACt
Nowadays in the insane way people live, there is space for a thought about living and dyeing. In a more dramatic way, 
this may also cover some sadness related to the way of living and the possibility to abdicate of the own life, turning 
the dying and death phenomenon, a subject. Death may occur for many reasons: natural cause, accidental cause, or 
suicide. This seems to be a public health problem. According to the World Health Organization (WHO[1]), in 1995, 
900.00 suicides were registered in the world. The number of voluntary death is expected to increase to 1,53 million 
up to 2020. International indices reveal that this figure is increasing significantly among people under 44 years old 
who have had psychic suffering. In Brazil, there are 4,5 million deaths per 100.000 individuals. The states of Rio 
Grande do Sul and Santa Catarina surpass other Brazilian states with 16,6/100.000 individuals and 12,0/100.000 
individuals, respectively. The present research investigated the number of suicides registered in the police stations of 
cities around the Itajaí High-Valley between 1996 and 2006. In the Alto do Itajaí Valley is a region located in Santa 
Catarina central part, it is composed by the cityes Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Aurora, Braço do Trombudo, 
Chapadão do Lageado, Dona Emma, Ibirama, Imbuia, Ituporanga, José Boiteux, Laurentino, Lontras, Mirim Doce, 
Petrolândia, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, 
Santa Terezinha, Taió, Trombudo Central, Vidal Ramos, Vitor Meireles and Witmarsum. Results indicated that most 
self-murders occurred with people of the masculine sex through hanging or the use of fire weapons. The figures are 
very significant when compared to the population of the area e the number of deaths by other causes thus, justifying 
the need for a deeper study about the phenomenon. 

Key-words: suicide, public health, communitarian health, public policies.

introDução

Esta pesquisa tratou do estudo do fenômeno ‘suicídio’, na região do Alto Vale do 
Itajaí registrados num período de 10 anos – entre 1996 a 2006. DURKHEIM, (1982), propôs a 
existência de três tipos de suicídio, a saber, o egoísta, o altruísta e o anômico. Egoísta: decorre 
do enfraquecimento do controle social com o favorecimento do individualismo mórbido que 
tendesse ao suicídio; Altruísta: contraponto ao anterior seria exemplificado pelos casos de 
esquimós idosos, que se afastam da tribo para morrer, convictos de que se tornaram um “peso 
morto” para sua comunidade; Anômico: decorre de conflitos sociais internos, como a emigração, 
desorganização social e dificuldades econômicas, que frustrariam as aspirações do indivíduo, 
levando-o ao suicídio. Já segundo MENNINGER, in Neto (1995), haveria duas categorias de 
suicídio: o crônico decorrente de atos como alcoolismo, obesidade, sem a passagem ao ato 
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propriamente dito, o focal, consubstanciado em casos de automutilação, simulação de doenças, 
acidentes propositais, até a obtenção do êxito letal ou seqüelas. Não obstante, na Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID-10, inexiste uma 
classificação para o suicídio, havendo orientação para que as mortes daí decorrentes seja incluídas 
a semelhança do critério da Classificação Internacional das Causas de Morte, identificados pela 
sigla NASH (N=natural  A=acidental   S=suicídio  H=homicídio) - mortes por causas externas, 
com outros critérios para as lesões decorrentes de tentativas. Conforme igualmente já referido, as 
taxas estatísticas são encaradas pela comunidade médica-científica com bastante desconfiança, a 
despeito de serem reconhecidas como essenciais para o estudo do fenômeno do suicídio. Segundo 
dados da OMS, referidos por WERLANG (2000), o suicídio está entre as 10 principais causas 
de morte no mundo. Ainda, dados da OMS, divulgados no seminário de lançamento das 
Diretrizes Nacionais de Prevenção do Suicídio9 – POA, 2006, o sul do Brasil apresenta índices 
discrepantes em relação à realidade nacional, devendo ser, portanto, alvo de investigações sobre 
a realidade das regiões. Neste cenário, Santa Catarina ocupa lugar de destaque, estando em 5º 
lugar geral dos Estados brasileiros (12,0 suicídios por 100.000 habitantes) com índices muito 
superiores aos do Brasil (4,5 suicídios por 100.000 habitantes). Diante disto propomos a reflexão 
analítica do que ocorre em nossa região acerca desse fenômeno. Diante dos dados apontados 
na justificativa e, oriunda de levantamento de pesquisa piloto realizada na comarca de Rio do 
Sul, entendemos que o Alto Vale do Itajaí apresenta uma realidade sobre suicídio, desconhecida 
da sociedade catarinense, implicando em que nos atenhamos a esta realidade para, inclusive, 
articular a construção estratégica de redes de apoio e diminuição dos números atuais. A morte 
significativa por suicídio em pequenos municípios, de cultura econômica eminentemente 
familiar e agropecuária, de pequenas propriedades, constitui um grave problema de saúde pública 
que afeta diretamente o desenvolvimento loco - regional.

mAteriAL e mÉtoDoS

Como o aqui apresentado representa a primeira etapa da pesquisa, optamos por realizar 
um levantamento simples, quantitativo, para mapeamento da ocorrência e registro de suicídio nos 
municípios da região. Para tanto realizamos contato com as delegacias de polícia, apresentamos 
o projeto e, na seqüência nos informaram acerca do registro de abertura de inquérito policial por 

9 Portaria 1.876/2006 GM/MS – institui as Diretrizes Nacionais de Prevenção do Suicídio. www.saude.gov.br.
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ocorrência de suicídio. Desta forma, os dados foram compilados em tabelas seguidas de análise 
das características dos locais que responderam no ano de 2007. A intenção, na etapa seguinte, 
será aprofundar os dados, correlacionando categorias tais como etnia e práticas culturais, credo 
religioso, gênero, idade, situação sócio-econômica, época do ano em que ocorreu o suicídio, entre 
outros, visando aprofundar o estudo. 

reSuLtADoS oBtiDoS e DiSCuSSão

Os resultados obtidos no primeiro levantamento realizado junto às delegacias dos 
municípios que compõem as Comarcas da região estão descritos nas tabelas que seguem sempre 
acompanhados de dados demográficos e sócio-econômicos e analíticos dos municípios.

Iniciando a descrição pelo maior município da região, considerado pólo em termos de 
desenvolvimento econômico, Rio do Sul conta com uma área de 260 km², e com mais de 56.000 
habitantes, de acordo com o Censo de 2001 do IBGE. A comarca de Rio do Sul é composta pelos 
municípios de Rio do Sul, Agronômica, Aurora, Lontras e Presidente Nereu. É mister destacar 
que os dados transcritos na tabela como o método utilizado e observações, correspondem ipsis 
literis aos termos escritos nos inquéritos policiais, portanto, as observações são fidedignas aos 
registros originais sem inferências ou interpretações do grupo de pesquisa. Observações como o 
local em que o corpo foi encontrado, ou menção a idade também são comuns nos inquéritos, 
sendo registrado com tal para utilização na continuidade da investigação. 

Sexo Data Método Observações 
 M 01/98 Enforcamento Aurora
M 05/02 Envenenamento “
M 03/06 Enforcamento “
F 08/06 Enforcamento “
M 03/03 Enforcamento Lontras
M 06/04 Enforcamento “
M 12/05 Envenenamento “
F 07/01 Afogamento Presidente Nereu
M 08/97 Enforcamento Rio do Sul
M 06/97 Enforcamento “
M 10/97 Precipitação Janela do HRAVI
M 12/97 Afogamento
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M 09/97 Arma de Fogo
M 04/98 Enforcamento
M 12/98 Arma de Fogo
M 08/98 Enforcamento
M 05/99 Enforcamento
M 04/99 Enforcamento
M 07/99 Enforcamento
M 07/99 Arma de fogo
M 12/00 Enforcamento
M 10/01 Enforcamento
M 06/02 Arma branca
M 04/02 Afogamento
M 08/02 Arma de Fogo
M 09/02 Enforcamento
M 03/03 Arma de Fogo
M 05/03 Enforcamento
M 07/03 Arma de Fogo
M 10/03 Enforcamento
M 11/03 Enforcamento
M 03/04 Enforcamento
M 07/04 Arma de Fogo
M 08/04 Enforcamento
M 03/05 Arma de Fogo
M 03/05 Enforcamento
M 07/05 Enforcamento Tentativa? TS
M 10/05 Enforcamento
M 11/05 Enforcamento
M 02/06 Enforcamento
M 03/07 Enforcamento

tABeLA 1 – suicídios registrados na comarca de rio do Sul 1996-2006.
Fonte: delegacia de polícia, informado em 23/08/07.

Durante o período, foram abertos na Comarca de Rio do Sul, 41 inquéritos policiais para 
apurar suicídios. O que se destaca nesta comarca, é o intenso uso de armas de fogo para executar 
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o ato, que somam 20% dos instrumentos utilizados. Além disso, chama atenção da evidência de 
suicídios praticados nos meses de março (07), julho (06) e agosto (05), de forma mais expressiva, 
embora não tenhamos como correlacionar objetivamente qual a relação que possa haver para 
índices mais expressivos nestes meses. Embora, em comparação aos dados das tabelas abaixo, os 
meses de agosto março e dezembro, sucessivamente, mantêm destaque em relação ao número de 
suicídios registrados nos outros meses do ano, no período estudado.

Sexo Data Método Observações 

M 03/97 Enforcamento Homicídio seg. de suicídio H-S

F 11/97 Afogamento

M 01/98 Enforcamento Rancho 

M 06/98 Enforcamento “menor de idade”

M 10/98 Enforcamento Loc. Margem esquerda

M 01/99 Enforcamento Rio do Campo

M 02/99 Arma de fogo “jovem”

M 04/99 Enforcamento Em casa

M 09/00 Afogamento Salete

M 09/00 Arma de Fogo Em casa

M 02/01 Enforcamento Loc. Barragem Oeste

M 04/01 Enforcamento Numa lavação de roupas

M 08/01 Crime de suicido Salete

M 05/02 Enforcamento Propriedade

M 12/02 Eletrocutado Loc. Palmital

M 03/04 Arma de Fogo Loc. Barra dos Lobos

M 12/05 Arma de Fogo Loc. Santo Antonio

M 09/05 Afogamento “jovem”

M 12/05  Arma de Fogo Loc. Palmital 

tABeLA 2 – suicídios registrados na comarca de taió 1996-2006.
Fonte: Dados fornecidos pelo delegado de polícia de Taió, em 19/11/07.

Taió, conta com a maior área em termos de extensão territorial, possui 715 km² e uma 
população de aproximadamente 18.000 habitantes. Tem destaque na agropecuária e na indústria.
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Em Taió, obtivemos no período pesquisado, um total de 18 suicídios, em pessoas do 
sexo masculino em sua maioria, sendo apenas um registro do sexo feminino. Também há que se 
identificar que o método mais empregado para consecução do ato é o enforcamento, seguido do 
uso de armas de fogo e, chama atenção ainda que, apesar de não termos o endereço da ocorrência, 
temos o indicativo de acontecerem em sua maioria em localidades do interior e na residência. 
Temos nestes registros menção em duas situações tratar-se de “jovem” e uma onde se cita que o 
suicida era um “menor de idade”. Isto nos aponta que, apesar da não especificação nos registros, 
temos a ocorrência de suicídio em indivíduos jovens, possivelmente abaixo de 25 anos. 

Sexo Data Método observação

M 08/00 Suspeita de suicídio

M 04/02 Enforcamento

M 10/03 Arma de Fogo

M 08/04 Enforcamento Rancho

M 02/05 Enforcamento Depósito da empresa

tABeLA 3 – suicídios registrados na Comarca de trombudo Central 1996 a 2006.
Fonte: Dados fornecidos pelo delegado de polícia em 20/11/07.

Trombudo Central é um município pequeno, que na década de 80 já contou com mais 
de 10.000 habitantes, sendo que hoje, este número reduziu-se à metade, ou seja, aproximadamente 
5.700 habitantes. Sua área é pequena em extensão, 102 km² e tem destaque para a agropecuária.

Rio do Oeste tem 6.700 habitantes, extensão de 245 km e também movimenta sua 
economia pela agropecuária.

Sexo Data Método observação

M 08/03 Arma de Fogo Loc. Alto Café

M 07/05 Afogamento

M 04/05 Enforcamento

M 01/03 Enforcamento No asilo

M 08/06 Arma branca “sabe-se que cortou os pulsos e o pescoço”

M 08/05 Enforcamento

tABeLA 4 – suicídios registrados na Comarca de rio do oeste 1996 - 2006.
Fonte: Dados fornecidos pelo delegado de polícia em 08/11/07. Informa ainda que de 1995 a 1998 os inquéritos de 
Rio do Oeste eram registrados em Rio do Sul.  
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Abaixo, estão descritos os dados colhidos na comarca de Ibirama, que congrega vários 
municípios menores e, que traz os maiores números desta pesquisa, fato que merece destaque 
em termos de relevância do estudo. Presidente Getúlio tem 321 km² e mais de 13.000 habitantes, 
sendo uma cidade eminentemente agrícola.

Sexo Data Método observação

F 09/00 Enforcamento Estábulo

M 09/00 Enforcamento Rancho

M 01/03 Enforcamento

M 08/04 Arma de Fogo

M 12/05 Enforcamento

M 12/06 Enforcamento Galpão

tABeLA 5 – suicídios registrados na Comarca de ibirama 1996-2006 – município de presidente Getúlio.
Fonte: dados fornecidos pelo delegado de polícia em 13/11/07.

Sexo Data Método observação

M 03/98 Não identificado “a princípio por suic.”

M 12/02 Enforcamento

M 12/02 Enforcamento Residência

M 02/07 Enforcamento Galpão

tabela 5.1 – município de Donna ema, com 147km², aproximadamente 3000 habitantes sobrevive da agricultura.
Fonte: dados informados pelo delegado de polícia, em 14/11/07.

Sexo Data Método observação
M 08/97 Enforcamento Loc Serra São Mig.
M 05/98 Não informado Encontrado morto
M 05/97 Arma de Fogo Loc. Subida
M 09/98 Enforcamento Residência
M 03/99 Encontrado morto A princ. por suicídio
M 02/99 Afogamento
F 11/99 Enforcamento
F 07/00 Enforcamento
M 06/00 Enforcamento Loc. Alto S. Rafael
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M 10/01 Arma de Fogo Adolescente
M 11/01 Enforcamento
M 12/01 Afogamento
M 01/02 Enforcamento
M 10/02 Enforcamento Rio Rafael Alto
M 03/03 Arma de Fogo
M 05/04 Afogamento
M 05/04 Enforcamento Rancho
F 01/04 Enforcamento
F 05/05 Enforcamento
M 08/06 Arma de Fogo Loc. São Cristóvao
M 02/06 Enforcamento
M 02/06 Arma de Fogo
M 01/07 Enforcamento Rancho
M 08/07 Enforcamento Galpão
M 08/07 Medicamentos

tabela 5.2 – município de ibirama – cuja extensão é de 275 km², população de mais de 17.000 habitantes, 
e tem como atividade econômica principal o turismo. 
Fonte: dados fornecidos pelo delegado de polícia em 12/11/07.

Em Ibirama encontramos o maior número de suicídios registrados no período pesquisado. 
Aqui há o indicativo de uma pesquisa mais aprofundada sobre o que ocorre nesta região.

Sexo Data Método observação
M 10/00 Enforcamento
M 05/05 Enforcamento Residência
M 12/04 Encontrado morto
M 01/05 Enforcamento
F 08/05 H-S
F 03/05 Enforcamento
M 02/06 Enforcamento
M 04/07 Arma de Fogo
M 09/07 Enforcamento

tabela 5.3 – município de José Boiteux – 358 km² de área, 4.500 habitantes e como atividade destaca-se a 
agricultura fumageira.
Fonte: dados fornecidos pela delegacia de polícia da comarca de Ibirama.
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Sexo Data Método observação
M 03/02 Ateou-se Fogo
M 12/02 Enforcamento
M 08/03 Arma de fogo Enc. Morto
F 07/07 Enforcamento Escola 

tabela 5.4 – município de Wittmarsun – 130km² de área, 3.250 habitantes e principal atividade a 
agricultura.
Fonte: delegacia de polícia da comarca de Ibirama.

Neste município chamamos atenção para dois registros, o primeiro pela maneira 
utilizada, ou seja, um indivíduo que pôs fogo no próprio corpo e o registro do ano de 2007, um 
enforcamento dentro de uma escola. 

ConSiDerAçÕeS FinAiS

Diante dos dados aqui apresentamos, confirma-se a expressividade da ocorrência 
de mortes por suicídio nesta região. Podemos identificar nas tabelas acima, a prevalência de 
suicídios no sexo masculino e por enforcamento, seguido do uso de armas de fogo, conforme 
explicitado pelos registros no município de Rio do Sul especialmente. Há que se considerar que 
os municípios pesquisados são municípios pequenos em numero de habitantes, no entanto, 
com PIB considerável, o que nos indica uma região bastante rica em termos de potencial de 
desenvolvimento. Alem disso, é importante ainda que se considere a atividade agropecuária, 
principal forma de sustentabilidade regional, no entanto, praticamente não encontramos 
suicídios causados por envenenamento, fato comum em outras regiões potencialmente agrícolas. 
Também apontamos que é necessária a qualificação de profissionais, tanto dos serviços de saúde, 
inexistentes em termos de apoio na região, assim como os formulários de registros das mortes por 
suicídio, visto termos encontrado dificuldades em alguns casos, na identificação da causa, bem 
como idade, local e potencial de auto-agressividade do método utilizado. Consideramos que este 
primeiro levantamento seja uma espécie de piloto no sentido da qualificação tanto das formas de 
registro como das formas de correlação e analise dos dados encontrados na região. 
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pSiCoLoGiA SoCiAL: BreVe reViSão BiBLioGráFiCA

Idonézia Collodel Benetti 1

RESUMO
A Psicologia Social tem sido reconhecida pelo seu enorme impacto na pesquisa de bem estar subjetivo, em montantes 
substanciais incluindo emoções, estados de humor, etc. Além disso, esta abordagem em psicologia tem se preocupado 
em como os indivíduos percebem, influenciam e se relacionam uns com os outros, tanto na esfera individual 
como em grupos constituídos (compreensão da realidade psicossocial). Esta área do conhecimento acredita nos 
valores da sua teoria para fundamentar suas pesquisas com o objetivo de entender, intervir, promover, prevenir, 
recuperar, enfim, tentar minorar os problemas sociais, e este trabalho, de pesquisa bibliográfica, tem como objetivo 
um modesto estudo sobre o que é a psicologia social, pautado nas seguintes premissas, teoricamente fundamentadas: 
a) breve história da psicologia social, b) fundadores e seguidores desta área do conhecimento, c) pressupostos teóricos 
e metodológicos que servem de aporte para o sustentáculo da psicologia social enquanto área acadêmica, d) categorias 
fundamentais desta área, tais como atividade, ideologia, consciência e alienação, linguagem, identidade, cultura, e e) 
os aspectos negativos e positivos pertinentes a esta abordagem em psicologia. 

Palavras-chave: psicologia social, categorias fundamentais, pressupostos teóricos.

ABStrACt
The Social Psychology has been recognized by its enormous impact on the research related to the subjective wellbeing, 
which includes emotions, moods, etc. Besides that, this approach in psychology has been concerned about how 
people perceive, influence and relate to each other, as in the individual sphere, as well as in groups (comprehension 
of psychosocial reality). This field of knowledge gives credits to the values of its theory to anchor its academic 
researches, with the main objective of understanding, intervening, promoting, recuperating, in other words, trying to 
minimize the social problems experienced by people. This present paper intend to be a bibliographical research and 
aims at doing a modest work about the social psychology, based on the following items: a) brief history of the Social 
Psychology, b) founders and followers of this field of knowledge, c) theoretical and methodological background that 
support social psychology as an academic field, d) the fundamental categories encapsulated in this area of study 
serving as pillars for its theory, such as: Ideology, Language, Identity, Culture, etc., and e) the negative as well as the 
positive aspects of this approach.

Key-words: Social psychology, fundamental categories, theoretical background.

1 Professora Universitária, Mestre em Lingüística Aplicada pela UFSC. Atualmente é formada em Psicologia pela 
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introDução

O entendimento do ser humano pela Psicologia, segundo LANE (1994), esteve pautado 
em duas tendências, a saber: o determinismo biológico e o determinismo social. No primeiro, 
ancorado em variáveis genéticas, fisiológicas e bioquímicas, o indivíduo é colocado como causa e 
efeito de si mesmo, e no segundo, o indivíduo é considerado produto do meio.

Porém, os tempos são de superação destes “determinismos” e, numa compreensão 
diferente, a Psicologia Social de base sócio-histórica vê a construção do psiquismo como resultado 
da interação/intersecção da história do indivíduo com a história da sociedade.

  Dentro deste cenário, esta área do saber tem sido reconhecida pelo seu enorme impacto 
na pesquisa de bem estar subjetivo, em montantes substanciais incluindo emoções, estados de 
humor, etc., e, além disso, tem se preocupado em como os indivíduos percebem, influenciam 
e se relacionam uns com os outros, tanto na esfera individual como em grupos constituídos 
(compreensão da realidade psicossocial). Assim, esta área do conhecimento acredita nos valores 
da sua teoria para fundamentar suas pesquisas com o objetivo de entender, intervir, promover, 
prevenir, recuperar, enfim, tentar minorar os problemas sociais.

É, então, prudente esclarecer que este trabalho não pretende, nem de longe, aprofundar-se 
em uma área tão complexa e de dimensões tão abrangentes já que, neste pouco volume escrito, e 
dada a restrição com relação ao tempo de execução, não há lugar para uma exploração de tamanho 
rigor e nem é a proposta deste trabalho, que prevê apenas um mapeamento transparente, sério 
e eficiente, mas sem a abrangência e profundidade de um estudo mais exaustivo apresentando 
maior intensidade e quantidade de informações, além de um reconhecimento pormenorizado do 
que se pretende abordar. 

Em outras palavras, a real pretensão deste modesto estudo é um conhecimento geral 
sobre a psicologia social como “um todo”. Um trabalho mais abrangente, acreditamos poderá ser, 
eventualmente, realizado em um curso mais aprofundado, como é o caso de uma pós-graduação. 

Assim, dentro desta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo primordial 
conhecer “um pouco” desta ciência, pautado nas seguintes premissas, teoricamente fundamentadas: 
a) breve história da psicologia social, b) fundadores e seguidores desta área do conhecimento, c) 
pressupostos teóricos e metodológicos que servem de aporte para o sustentáculo da psicologia 
social enquanto área acadêmica, d) categorias fundamentais desta área, tais como atividade, 
ideologia, consciência e alienação, linguagem, identidade, cultura, e e) os aspectos negativos e 
positivos pertinentes a esta abordagem em psicologia. 
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1. pSiCoLoGiA SoCiAL: o Que É?

O homem em relação, as relações, as ideologias, crenças e comportamentos, são uns dos 
exemplos das vertentes de estudo para a psicologia. Ora, o que será então a psicologia social? Ao 
tentarmos definir o conceito de psicologia social, caímos em um complexo problema, pois nela 
reside uma imprecisão de seus objetivos, fato este que é acompanhado da infinidade de opções 
para a prática.

Ao querermos saber o que a psicologia social estuda, RAMOS (2003: 15), nos diz que ela 
parte de três fenômenos gerais: “Estuda as bases do comportamento social e por aí se aproxima 
da psicologia do indivíduo. Em seguida, estuda as inter-relações psicológicas dos indivíduos na 
vida social (...) Por fim, a psicologia social tem de considerar a influência total dos grupos sobre 
a personalidade”.

Sobre este pensar podemos inferir que ao falarmos de psicologia, necessariamente 
trataremos de uma questão social, pois qualquer abordagem psicológica, de sua maneira particular, 
compreende o meio em que o sujeito está inserido. Neste sentido, estudar as relações do homem 
com o meio e do homem com outros homens, se tornou indispensável na psicologia. Saber como 
se constitui o sujeito em seu contexto social é um dado imprescindível na investigação.

Sendo assim, entende-se por psicologia social a área do saber psicológico que estudará 
o homem e suas relações. Segundo PICHON-RIVIÈRE (1998: 14), “o trabalho do pesquisador 
social consiste em indagar as dificuldades que cada sujeito tem num determinado grupo, que 
pode ser sua família, a empresa em que trabalha, a comunidade a que pertence”. Desta forma 
o psicólogo social deverá pesquisar como o homem reage quando entra em contraste com as 
situações cotidianas do meio em que vive.

Estudar o social tem sua importância também nas investigações acerca da linguagem, 
pois a mesma adquire características do local onde se desenvolve. Sendo a linguagem ainda um 
instrumento de expressão do pensamento, da cultura, da subjetividade, enfim, ela traz consigo 
uma enorme significação social e, segundo FONTOURA (1966: 470), é a linguagem um “veículo 
de aproximação entre os homens. E ainda, todos os fenômenos ocorridos no seio de uma 
sociedade qualquer são conhecidos sobretudo através da linguagem”. Porém, vale ressaltar que 
a linguagem não se limita apenas na sua forma de representatividade verbal. Pode-se observar a 
linguagem nas expressões faciais, nas roupas, costumes, modismos, na influência do meio físico 
e moral, enfim, a linguagem expressa as características do grupo social onde obteve sua gênese.

Dentre estes aspectos fica clara a importância do estudo sobre o social. O estudo do 
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social para a psicologia é um campo aberto para muitas investigações e intervenções, onde o 
profissional poderá demonstrar habilidades e demonstrar que a prática da psicologia vai muito 
além das portas de uma clínica.

2. prinCipAiS SeGuiDoreS DA pSiCoLoGiA SoCiAL

A psicologia social como qualquer outra ciência possui pensadores que fundamentam 
seu arcabouço teórico. Neste sentido, é importante salientar que por ser a psicologia social uma 
disciplina multidisciplinar, ela envolve não só psicólogos como seus teóricos, mas também 
sociólogos, antropólogos, filósofos e simpatizantes do estudo do ser em contraste com o social. 
Tal multidisciplinaridade gera uma teoria que não é fechada em si, o que amplia muito mais a 
visão que se tem dos fenômenos que se pretende estudar.

Dentre os autores da psicologia social, podemos citar primeiramente Vygotsky. Este 
pensador teve uma grande influencia para a psicologia social, pois foi com seus estudos que 
se desenvolveu uma teoria do desenvolvimento através das interações sociais. Tal teoria era 
fundamentada na concepção materialista de Marx, ou seja, segundo Vygotsky, a nossa distinção 
dos demais animais é a de usar instrumentos e objetos simbólicos que complementam nossas 
ações no mundo.

Vale ressaltar que Vygotsky não estava sozinho em seus estudos. O autor era acompanhado 
de dois colegas que contribuíram na sua teoria: Leontiev e Luria. Assim como Vygotsky, eles 
também estudaram o contexto social, porém com preocupações e focos  diferentes. Leontiev 
voltou seus estudos principalmente para a memória e a atenção deliberadas. Enquanto isso, Luria 
dedicou-se à possibilidade da criação de um método de pesquisa sobre o conteúdo subjetivo da 
mente.

Porém os seguidores não param por aqui. Na América Latina, por exemplo, encontramos 
pensadores que problematizam questões do nosso meio, fundamentados na psicologia social. E, 
para tanto, se pode citar, como exemplo,  Martín–Baró. Os estudos de Martín–Baró se pautaram 
na concepção de processo grupal e poder social. Logo, as teorias de dinâmica de grupo são 
atravessadas também pela influencia de Martín-Baró que, segundo ele, “O grupo tem sempre 
uma dimensão de realidade referida a seus membros e uma dimensão mais estrutural, referida à 
sociedade em que se produz. Ambas dimensões, a pessoal e a estrutural, estão intrinsecamente 
ligadas entre si”.  (MARTÍN-BARÓ, 1989:207).
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3. A metoDoLoGiA: pSiCoLoGiA SoCiAL eXperimentAL X pSiCoLoGiA 
SoCiAL CrÍtiCA

Para os profissionais da psicologia, que praticam estudos voltados para questões sociais, 
sempre existiu um “duelo” acadêmico entre os métodos experimentais e os utilizados pela 
psicologia crítica. Os estudos desenvolvidos pela primeira maneira metodológica tinham, como 
metodologia adotada, uma estrutura completamente experimental, o que fazia com que o grau 
de cientificidade, e rigor, fosse elevado, uma vez que era pautado em dados que passavam por 
observação, controle das variáveis, experimentação e, consequentemente, tinha, como resultado 
final, dados muito mais quantitativos do que qualitativos. E foi este o ponto de “apego” para 
críticas e ataques. 

    A psicologia social crítica advoga favorável a que os resultados quantitativos coletados 
não apresentam a dimensão desejada para “cobrir” toda a complexidade de um fenômeno. Alega 
que a precisão quantitativa adota uma perspectiva muito vaga quando se refere à pesquisas que 
envolvem o psiquismo em relação com o seu contexto social. Este argumento defende a tese de 
que a redução a dados numéricos ou quantitativos não é suficiente para entender a complexidade 
do ser humano em contraste com o meio e, para isso, era necessário “virar as costas” para 
muitos dos resultados quantitativos e adotar uma metodologia que, para dar conta de tanta 
complexidade, priorizasse os resultados qualitativos. Tal modificação gerou um embate entre os 
métodos utilizados pela psicologia social crítica e a ciência, que se propunha através dos métodos 
experimentais.

Dentro desta atmosfera, Leontiev desenvolve sua crítica a este problema. No livro 
Atividade, Consciência e Personalidade publicado em 1978, onde o autor já salienta que “a 
psicologia mundial vem se desenvolvendo sob condições de crise em sua metodologia. Tendo se 
dividido, por essa época, em ciência humanística e natural, descritiva e explanatória” (LEONTIEV, 
1978: 84). Ou seja, do problema partiu-se para uma ruptura e, esta ruptura consolidou, por sua 
vez, uma crise na psicologia.

O fato é que após esta separação tivemos dois eixos que eram as fundamentações/
preocupações para se pesquisar. Por um lado buscava-se estudar questões puramente filosóficas 
da psicologia e, por outro, procurava-se estudar por meios concretos os problemas psicológicos. 
A dificuldade, a principio, foi a de encontrar comprovação e dados empíricos nos resultados 
obtidos e, para tanto, fez-se necessário o uso de uma metodologia na forma de pesquisar o 
fenômeno em relação. 
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Assim, para que os resultados obtidos das pesquisas que envolviam a psicologia social 
como arcabouço teórico, necessitasse primordialmente que seja desenvolvida uma sistematização 
no processo de pesquisa. Esta sistematização e este acúmulo de dados têm como objetivo assegurar 
ao investigador a fidedignidade do que o mesmo está relatando e, para tanto, se faz necessário 
que os dados descritos tenham um alto grau de precisão do registro empírico, pois é, somente 
desta maneira, que o mesmo fará tal resultado se aproximar da realidade vivida pelos investigados 
através de seus significados.

Dentre os métodos de pesquisa, que podem ser praticados pela psicologia social, temos 
como exemplo os “Estudos de caso”. Os estudos de caso em suma, trazem consigo uma gama de 
informações, que por sua vez enriquecem as descrições que são feitas. Os dados coletados num 
estudo de caso, são de fundamental importância, pois os mesmos trazem “relatos de história de 
vida, o discurso livre que se constitui em representações que o indivíduo faz de si e do mundo 
que o cerca” (LANE, 1995: 75) e, desta forma, servirão para que se possa analisar o que o sujeito 
“experiencia” e o que ele pensa acerca do meio em que vive, e que resultará em tal discurso. Neste 
sentido, manter a originalidade do discurso – ou tecnicamente fazer “análise gráfica do discurso” 
– é extremamente importante, pois é nele que se encontrarão subsídios para as significações que 
serão feitas.

No texto “Avanços da Psicologia Social na América Latina”, Silvia Lane explicita que a 
análise gráfica do discurso 

“é uma técnica inspirada pela concepção de Vigotski sobre a relação 
entre linguagem e pensamento, a qual ele considerava estreita e 
imbricada, porém com movimentos em direções opostas: o pensamento 
caminha do geral para o particular, enquanto a linguagem parte das 
particularidades para chegar à descrição do todo” (LANE, 1995: 76). 

Em se tratando de multiplicidades, a autora segue demonstrando que a psicologia social 
é uma disciplina multidisciplinar, pois se pauta em uma investigação que se desenrola em nível 
histórico e social e, por esta razão, os estudos desenvolvidos pela antropologia, pela sociologia, 
enfim, pelas ciências humanas em geral, são de grande proveito para a psicologia social.

Um outro método de pesquisa utilizado pela psicologia social é o da Pesquisa Participante. 
Este processo se dá no momento em que a situação está ocorrendo, isto é, o pesquisador se insere 
no meio em que está estudando. Está forma de pesquisa sofre dificuldades maiores no registro 
empírico do que o estudo de caso, porém seus resultados são também válidos.

Na Pesquisa Participante o pesquisador se insere no grupo que está estudando por um 



165

certo tempo, o que permite acompanhar “o processo de vida social de um grupo e, dentro dele, 
entendermos as atividades e consciências individuais que se desenvolvem num contexto histórico 
mais amplo” (LANE: 1995: 76).

Enfim, pode-se dizer que tanto o estudo de caso quanto a Pesquisa Participante são 
fundamentos metodológicos de grande auxílio para os pesquisadores do social. Nota-se, ainda, 
que a multidisciplinaridade é um fator inevitável no decorrer da pesquisa. Assim sendo, largar 
as contribuições feitas pela sociologia e pela antropologia, ou enfim, pelas ciências humanas em 
geral, seria um erro categórico, pois não teria como se estudar a psicologia social sem falar de 
sociedade, sem mencionar a importância das culturas para a formação do sujeito, enfim, não 
existiria psicologia social.

4. CAteGoriAS FunDAmentAiS

Dentro de uma perspectiva sócio-histórica, que sinaliza que todo o grupo de seres 
humanos mantém entre si relações sociais, e que as ações dos homens ocorrem dependendo 
das questões culturais, políticas, econômicas, religiosas, etc..., ou seja, das características sócio-
históricas de cada sociedade, podemos afirmar que este homem se constitui de: a) corpo – que 
o faz membro de uma espécie - e b) mente – que o faz um ser social e participante do processo 
histórico. Em outras palavras, o homem é um ser histórico que se constrói em suas relações 
com o mundo natural e social, sempre em caráter dialético – o homem modifica o meio e se 
modifica, em constante movimento, uma vez que, segundo a visão de Leontiev (1978: 267), 
“Cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza lhe dá, quando nasce, não lhe 
basta para viver em sociedade. É-lhe ainda preciso adquirir o que foi alcançado no decurso do 
desenvolvimento histórico da sociedade humana”. 

Partindo desta premissa básica, a abordagem sócio-histórica do psiquismo integra 
mente e corpo e aspectos tipicamente humanos de comportamento tais como trabalho (uso 
de instrumentos/signos), interação/relação homem/meio (mediação), funções psicológicas 
superiores, etc... Então, neste enfoque, cada ser humano dá um sentido diferenciado ao que 
vivencia; tem um conjunto de valores, hora positivo hora negativo que o permite se constituir 
enquanto sujeito e compreender seu desenvolvimento, suas experiências e suas relações sociais no 
contexto em que está inserido.

Então, sabendo-se da importância da cultura, da história, das relações sociais, e que 
o homem é “atravessado” por este contexto, a Psicologia Social está pautada em categorias 
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fundamentais que, inevitavelmente, são permeadas, também por estes “ingredientes” trazidos 
à tona, com um novo significado, por esta abordagem teórica. Neste contexto, então, estas 
categorias adquirem a roupagem da ideologia marxista, que se preocupou em fomentar uma 
ciência filosófica que estuda as leis sociológicas, a evolução da sociedade e as praticas sociais, 
também chamada de materialismo histórico. 

Assim, algumas temáticas categorias fundamentais apresentadas dentro desta ideologia 
(que forma um conjunto de idéias e saberes, dentro do qual se insere a própria ideologia), a saber: 
linguagem, pensamento, representações sociais, consciência, alienação, identidade, conhecimento, 
comunicação, atividade, além da subjetividade do individuo inserido no contexto sócio-histórico.

 Nesta visão de homem e mundo, a linguagem exerce tem papel de destaque, uma vez 
que, de acordo com Lane (2001) aprendizagem da língua materna insere a criança na história de 
sua sociedade, fazendo com que reproduza em poucos anos o processo de “hominização” pelo 
qual a humanidade se produziu, tornando-a produto e produtora da história do seu grupo social. 

Continuando com esta idéia de interação social e produção de cultura, a importância da 
linguagem se evidencia, já que ela se constitui no sistema simbólico fundamental de mediação 
entre os produtores da cultura (homens) e o meio (mundo concreto/materialidade). A linguagem 
tem, então, dupla função na construção do saber: além de mediar as relações entre os seres, ela 
é responsável pela simplificação e generalização da experiência, pela ordenação dos fatos, idéias, 
pela tradução em conceitos cujos significados são compartilhados por aqueles que usam o mesmo 
código lingüístico. 

Então, se a linguagem tem as funções de intercambio social e de pensamento generalizante 
(generalizar para entender o mundo e falar para expressar o pensamento), a linguagem se institui 
como um instrumento do pensamento, e, então, se pressupõe a internalização da língua. Seguindo 
esta linha de raciocínio, o pensamento, é uma atividade mental e, portanto, parte das funções 
psicológicas superiores. Já, a linguagem é o sistema simbólico que mais facilita e desenvolve 
o pensamento.  É nesse processo de comunicação e interação social que se desenvolvem as 
representações sociais, na medida em que o real se organiza e o conceito se forma; representações  
mediadas pelos significados dados pela linguagem.

O materialismo dialético, enquanto base filosófica do marxismo, fornece a idéia de que 
a consciência é um reflexo da matéria, já que a matéria é anterior à consciência. A consciência 
surge no processo de interação social trazendo, no seu bojo, a pressuposição do funcionamento 
da linguagem. Assim, para esta abordagem, a consciência é saber-se sujeito histórico, construído 
e construtor da sua história e da história coletiva, ou seja, não há uma consciência como dado, 
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mas sim, uma consciência da materialidade (oposto à fenomenologia). Lane (2001) afirma que “ 
O indivíduo consciente de si, necessariamente, tem consciência de sua pertinência a uma classe 
social...”

Olhando por este prisma, a alienação se dá no processo contrário: é a condição que o 
sujeito ocupa, por comodismo, por imposição da super-estrutura social ou por estar alheio a sua 
condição de sujeito histórico super-estrutura social. Fica claro, aqui, que para esta ideologia a 
alienação vem falar da sociedade de mercado, da sociedade de produção e circulação do capital 
onde o sujeito é objeto.

Dentro deste “olhar”, para o materialismo histórico, não há o conceito de identidade, 
tal qual, postulado por outras teorias (na visão de Sartre, por exemplo, as idéias são pautadas na 
condição de que ele não abre mão de que o sujeito constrói uma identidade, pautado nas suas 
escolhas), mas sim a concepção de múltiplas identificações, múltiplas posições, múltiplos papéis, 
ou seja, na verdade o que pesa aqui é o que “deste social, cultural e histórico” atravessa o indivíduo 
e como ele estabelece certa aderência a estes papéis sociais – então, múltiplas identificações e não 
identidades, já que “Identidade é metamorfose... É sermos o Um e o Outro... numa infindável 
transformação” (Lane 2001: 74)

Da mesma forma, subjetividade, à luz do materialismo histórico, é a condição histórica 
do sujeito, ou seja, se confunde com consciência, com personalidade, de certa foram com 
identidade. Na verdade, no materialismo não se aborda personalidade e sim em subjetividade, 
que é a consciência ou condição histórico política do sujeito.

Concluindo, para o marxismo as categorias se formam no desenvolvimento histórico 
do conhecimento na prática social, sempre pensando o contexto histórico, econômico, social e 
cultural onde o sujeito se encontra e, também, além dele: tudo o que há hoje na face da terra, 
tudo o que existe materialmente construído, inclusive as idéias que conformam as materialidades.

5. pSiCoLoGiA SoCiAL: prÓS e ContrAS De umA teoriA 
muLtiDiSCipLinAr

Como já foi previamente mencionado, a psicologia social por si só é uma teoria 
multidisciplinar, pois a mesma não suportaria tal titulação sem o auxílio de áreas como a 
antropologia e a sociologia, isto é, sem o suporte destas áreas a psicologia social não existiria 
como uma disciplina específica dentro da psicologia. Ou, em outra análise, a psicologia social é 
a teoria psicológica que se “debruça” sobre um estudo do psiquismo através de uma óptica que 
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prioriza o contexto, as relações, as mediações, ideologias, enfim, que não “desambientaliza” e nem 
“descontextualiza” o indivíduo que se está estudando.

Desta forma, alguns autores chamam a psicologia social de sociologia psicológica 
(sociopsicologia), por se caracterizar em um estudo eminentemente social. Significa dizer então que 
a psicologia social é um campo que estuda, também, o meio ideológico das sociedades. Por exemplo, 
o psicólogo social deverá sempre prestar atenção no ambiente que o mesmo está se inserindo para 
realizar tal estudo, pois, da mesma forma que é dito que o individuo é um ser único, as sociedades 
também as são, isto é, possuem particularidades e características que as constituem como tal e não 
como outra qualquer. Este argumento pode ser notado ao compararmos dois tipos de sociedades: 
Favelados e Burgueses. Nestes dois grupos, veremos características predominantes em um e noutro 
não, encontraremos crenças, consciências diferenciadas e, inclusive uma linguagem e uma identidade 
fundadoras de uma personalidade para os sujeitos inseridos nos diferentes contextos estudados.

Neste sentido, o estudo da psicologia social é de extrema importância para todos os 
psicólogos e não somente para eles, como também aos demais profissionais da área da saúde, 
da área das ciências humanas e sociais em geral e, porque não, também, para as ciências exatas? 
Obviamente esta pergunta acarreta numa série de respostas confrontantes, uma vez que, como 
visto, a psicologia social era dotada de uma base científica altamente rigorosa e experimental e, 
com o advento humanístico nas ciências, e principalmente, com o desenvolvimento da ideologia 
marxista e do pensar materialista histórico, a psicologia social tornou-se psicologia social crítica.

Este nova “linhagem” da psicologia abandona, de certa forma, o caráter experimental que 
a psicologia social possuía. A psicologia social crítica busca agora, através da descrição e da análise 
gráfica do discurso, estabelecer um paralelo entre a teoria e a pesquisa, para que então se consiga 
construir dados qualitativos e não quantitativos. 

Sabe-se que a psicologia social, que possuía base experimental, tratava o comportamento 
humano como sendo seu único objeto de estudo. O comportamento foi por muito tempo 
entendido como forma de representação do psiquismo, pois era nele que se encontrava a 
sustentação empírica da pesquisa, fato que era acompanhado de observação, comprovação, 
experimentação, enfim, de um processo envolvendo muito rigor científico. Porém, a psicologia 
social crítica vem alegando que é possível ir além do observável, ou melhor, é uma necessidade 
da psicologia partir para um estudo mais aguçado da teoria social, pois o ser humano não se 
limita apenas a comportamentos que se dão num processo de estimulação e resposta. É necessário 
estudar as ideologias as dominantes, as culturas, a história, enfim, entender o contexto social 
onde está inserido o objeto de estudo.
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Neste cenário, onde a psicologia social crítica é de extrema importância nos estudos das 
sociedades, a ida a campo, as prevenções, as intervenções, etc., requerem vontade não apenas de 
pesquisadores, mas exigem, também, vontade política. Indo mais além, a mudança só poderá 
acontecer, realmente, com o auxilio das políticas públicas, através das instituições e seus atores 
sociais. 

Sendo assim, a psicologia social deixa de ser uma ciência “autônoma” e passa a depender 
do setor público para se efetivar na prática. Tal fato gera um embate entre psicólogos, sociólogos, 
antropólogos e políticos, já que a psicologia social crítica vem com um arsenal crítico acerca das 
questões públicas, repensando as ideologias dominantes das massas e abrindo construtos obscuros 
criados ao longo do tempo, ou criados por instituições políticas (ou não), que se consolidam e 
fazem atravessamentos na vida das pessoas em geral.

Outro ponto que podemos destacar é o fato da psicologia social se utilizar, em sua 
grande maioria, apenas de pesquisas qualitativas, o que acarreta descrença em relação aos métodos 
experimentais que, em sua estrutura mais básica, são científicos. Logo, os dados quantitativos são 
descartados, pois se pretende com esta nova metodologia ultrapassar os limites do observável.

Para terminar a ênfase crítica que elenca os pontos negativos sobre a psicologia crítica, 
pontuar-se-á o termo utilizado por profissionais de áreas afins do social: Sociologia Psicológica ou 
Sociopsicologia. Muitos autores defendem a tese de que a psicologia é uma área multidisciplinar, 
o que não é mentira. Porém, para muitos a nebulosidade ainda persiste: a psicologia tornou-se um 
ramo da sociologia, ou então, que a sociologia se tornou uma área específica dentro da psicologia. 
Ora, sabe-se que as duas áreas são complementares, porém possuem especificidades que as tornam 
distintas. E, por tais motivos, a prática que cabe apenas ao profissional da psicologia exercer está 
sendo invadida por assistentes sociais, políticos, pedagogos, etc.

Ora, mas será que devemos abandonar ou desacreditar dos estudos e dos avanços da 
psicologia social? Não!... Absolutamente, não!... Antes de qualquer coisa, vale refletir sobre a 
época que estamos vivendo. É impossível falar de uma pessoa sem nos remetermos ao social. Por 
exemplo, quando se inicia o processo de conhecimento de uma pessoa, logo se indaga  seu nome 
e, em decorrência disso, seguem as perguntas sobre de onde ele procede, qual seu trabalho, etc. 
O discurso serve como uma ferramenta mediadora neste processo, afinal, através da linguagem 
utilizada pela pessoa já se pode fazer um arrolamento de algumas afirmações sobre este novo 
indivíduo que se apresenta. Assim, podemos dizer que “a linguagem é um fato social: ela pré-
existe ao indivíduo, impõe-se à sua pessoa, deixa em cada indivíduo a ‘marca’ de sua sociedade, 
do seu meio, da sua situação”. (FONTOURA, 1966: 471)
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Outra factual situação são as crises que acontecem em cenários mundiais e que influenciam 
a vida das demais pessoas. Se observarmos que nos últimos anos o grau de violência tem tido um 
avanço crescente e se direcionarmos nosso foco para estes tipos de sociedades, encontraremos um 
campo para trabalho extremamente vasto e que está à espera de profissionais para atuarem nestes 
locais. Logo, os profissionais da psicologia despertam interesse nas investigações sobre como 
estes meios turbulentos modificam, condicionam, enfim, como eles constituem a formação do 
psiquismo dos sujeitos que ali se encontram.

Por estes motivos vale dizer que a psicologia social não é uma “terra de ninguém”. Se o 
profissionalismo for acentuado acima de tudo, jamais cairão em descaso os estudos psicológicos 
que envolvem o homem e o social. E, novamente, frisa-se que estamos vivendo em um mundo 
em que “descontextualizar” a pessoa é um erro categorial. Não se pode estudar o homem sem nos 
remetermos sequer, em algum instante, ao contexto social do individuo que se apresenta.

6. ConCLuSão

Ao final deste trabalho de pesquisa bibliográfica, podemos dizer que, no plano 
internacional há duas grandes vertentes na Psicologia Social: A “psicológica” e a “sociológica”; e 
mais duas aqui no país: a “aplicada” e a “sócio-histórica”. As duas primeiras se distinguem no que 
concerne ao objeto de estudo, às opções metodológicas de pesquisa, e quanto à matriz conceitual. 
A terceira se distingue das anteriores quanto aos objetivos prioritários em sua elaboração, pois 
enquanto as duas primeiras buscam o conhecimento, a terceira almeja uma suposta aplicação 
prática para suas descobertas, negligenciando, às vezes, o rigor científico, a ordenação lógica de 
seus enunciados e sendo subserviente a uma orientação exclusivamente pragmática. A quarta 
caracteriza-se pela relevância concedida à influência da História sobre os grupos sociais. 

Porém, qualquer que seja a vertente seguida, ainda nos deparamos com limitações teóricas 
e metodológicas, assim como carência de verificações empíricas, o que se por um lado tem seu 
aspecto negativo, por outro se revela campo de investigação para os atuais e futuros psicólogos e 
outros pesquisadores em sua busca pelo conhecimento válido.
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RESUMO
Ao se analisar o estado atual do conhecimento na área de Movimento na Educação Infantil, percebe-se a necessidade 
de uma investigação aprofundada, principalmente no que se refere aos conteúdos trabalhados com crianças, nesta 
etapa escolar. A presente pesquisa tem como objetivo analisar qual a concepção que as pedagogas que atuam nos 
centros de educação Infantil têm em relação às práticas de movimentos corporais como formas pedagógicas. A 
pesquisa caracteriza-se como qualitativa e o instrumento metodológico de base de pesquisa é o questionário semi-
estruturado, aplicado junto às pedagogas, com ida à campo. A pesquisa bibliográfica foi utilizada como apoio, tendo 
como base o Referencial Curricular para a Educação Infantil. A leitura e análise de dados foram realizadas a partir 
das respostas recebidas, tendo como suporte a análise teórico-crítico e a interpretação (hermenêutica) das respostas. 
A infância é um período muito intenso de atividades, as fantasias e os movimentos corporais ocupam quase todo 
o tempo da criança. Passa pela fase de aquisição dos movimentos fundamentais, que vão se constituir na base de 
toda aquisição motora posterior, portanto, atividades lúdicas direcionadas são muito importantes nessa faixa etária. 
Os resultados da pesquisa foram satisfatórios, pois se pode ratificar a hipótese de que a implantação de aulas de 
educação física na educação infantil é fundamental para contribuir no desenvolvimento da criança, além de perceber, 
por parte das pedagogas, a visão forte da importância que atribuem à inclusão do profissional de educação física na 
educação infantil.
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ABStrACt

When analyzing the current state of knowledge in the area of Infant’s Movement in Education, it is possible to 
perceive the necessity of a detailed investigation, especially regarding contents taught to children at this school 
stage. This research aims to analyze what is the concept that the educators who work at kidergardens have in 
relation to the practices of body movements and pedagogical forms. The research is characterized as qualitative 
and the methodological tool-based research is the semi-structured questionnaire, applied with the educators 
during the visits to the education centers. A literature research was used as support based on the Curriculum 
Reference  to Infantile Education. The reading and analysis of data were carried out from the responses 
received, with the support of theoretical and critical analysis and interpretation (hermeneutics) of responses. 
The childhood is a very intense period of activity, the fantasies and body movements take almost all the time 
of the child. They pass by the phase of basic movements acqusition, which will form the basis of all subsequent 
motor acquisition, therefore ludic activities are very important at this age group. The results were satisfactory, 
it can ratify the hypothesis that the introduction of physical education classes in early infantile education is 
fundamental to contribute in the development of the child and to understand by the educators the strong view of 
the importance they attribute to the inclusion of the professional physical education in early infantile education.  
Keywords: infantile education, physical education, movement. 

INTRODUÇÃO 

A educação infantil, hoje, conta, principalmente, com a pedagoga para desenvolver todas 
as atividades didático pedagógicas, além do cuidar, junto às crianças que se encontram nesta 
etapa da educação, que é considerada a primeira da educação básica (título V, capítulo II, seção 
II, art. 29), que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade. O texto legal marca ainda a complementaridade entre as instituições de educação infantil 
e a família. Vale acrescentar que a formação exigida pelo MEC para que o profissional atue na 
EI é o Curso superior ou Magistério. Assim sendo, a formação do pedagogo está focada no 
desenvolvimento integral da criança, e isto envolve os aspectos cognitivos, sociais, emocionais, 
psicológicos, culturais, entre outros (GARANHANI, 2006). 

Como a rotina da EI é extremamente “longa” e exige da pedagoga um olhar de educar 
e cuidar minucioso surge a necessidade de perceber qual a concepção que as educadoras que 
atuam nos centros de educação Infantil, têm em relação às práticas de movimentos corporais 
como formas pedagógicas. Isso é, sem sombra de dúvida, o que motiva o desenvolvimento desta 
pesquisa.

A Educação Infantil está entre as prioridades educativas, pois se sabe da importância 
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desse período para o desenvolvimento da criança, em todas as suas dimensões: cognitiva, afetiva, 
corporal e social, tendo em vista sua autonomia. Esses valores devem ser buscados desde os 
primeiros momentos de vida, quando a criança está completamente aberta a si mesma, para os 
outros e para o mundo que a cerca. É também nesse período que ela é mais sensível a qualquer 
influência dos fatores externos e sua personalidade adquire marcas indeléveis que a caracterizarão 
na vida futura. 

Assim desenvolvem-se as capacidades da relação com o outro, a identidade, as atitudes 
de tolerância, o respeito às diversidades. Na vida das crianças, esse é um período para se ter 
acesso ao conhecimento. Neste contexto, há que se preocupar em identificar e analisar quais 
os elementos teóricos e metodológicos que embasam a concepção do movimento corporal da 
criança na educação infantil. Este estudo, com certeza, contribuirá para um repensar as atividades 
livres e em área livre, que fazem parte das rotinas de educação infantil, como tempo e espaço de 
organização de atividades que consigam perceber em qual etapa do desenvolvimento a criança 
se encontra e quais são as ações de movimento corporal que a criança é capaz de desenvolver, de 
forma a contribuir para a sua formação integral. 

Levando em consideração a intensificação da urbanização, a participação da mulher no 
mercado de trabalho e as mudanças na estruturação da família, a criança fica, cada vez, por um 
tempo maior nos centros de educação infantil e é ali que ela vive e desenvolve todas as etapas do 
seu desenvolvimento. 

De acordo com os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, “[...] as 
instituições de educação infantil devem favorecer um ambiente físico e social onde as crianças se 
sintam protegidas e acolhidas, e ao mesmo tempo seguras para se arriscar e vencer desafios. [...] o 
trabalho com movimento contempla a multiplicidade de funções e manifestações do ato motor, 
propiciando um amplo desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade das crianças, 
abrangendo uma reflexão acerca das posturas corporais implicadas nas atividades cotidianas, 
bem como atividades voltadas para a ampliação da cultural corporal de cada criança” (BRASIL, 
1998, p.15).

Quem acompanha todo esse processo é a pedagoga, profissional responsável pelas crianças 
que estão nesta etapa da educação. Ainda o mesmo documento afirma que “é muito comum que, 
visando garantir uma atmosfera de ordem e de harmonia, algumas práticas educativas procurem 
simplesmente suprimir o movimento, impondo às crianças de diferentes idades rígidas restrições 
posturais” (p. 17), ou quando muito, atribuem às atividades de rotina no parque ou espaços 
abertos, cobertos ou não, o desenvolvimento de algumas atividades, relacionadas basicamente ao 
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brincar, para contemplar a dimensão motora. Desta forma surge a questão: “Qual a concepção que 
os educadores (pedagogos) que atuam nos centros de educação Infantil têm no que diz respeito ao 
desenvolvimento de atividades que contemplem a dimensão do movimento corporal?”.

A pesquisa realizada foi qualitativa (TRIVIÑOS, 1987), sem desconsiderar os aspectos 
quantitativos. O instrumento metodológico de base de pesquisa utilizado foi questionário semi-
estruturado, aplicado junto às pedagogas, com ida a campo. A pesquisa bibliográfica foi utilizada 
como base de apoio e a leitura e análise de dados, realizada a partir das respostas recebidas; 
a identificação de situações recorrentes caracterizaram os sítios significativos (BOGDAN & 
BIKLEN, 1994) ou categorias de análise (MINAYO, 1994), que teve como suporte de análise 
teórico-crítico a interpretação (hermenêutica) das respostas recebidas.

Os objetivos da pesquisa foram verificar as concepções que as pedagogas têm sobre 
o movimento corporal na educação infantil; analisar se as concepções sobre movimento na 
educação infantil vão de encontro àquelas discutidas e apresentadas no Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil, no que diz respeito ao Eixo Temático – movimento; questionar 
as pedagogas quanto às práticas de movimentos corporais utilizadas nos centros de educação 
Infantil e analisar se as práticas utilizadas são desenvolvidas com objetivos pedagógicos definidos 
e relacionadas à dimensão da motricidade.

DeSenVoLVimento

O referencial curricular nacional para a educação infantil é enfático em afirmar que 
“quanto menor a criança, mais ela precisa de adultos que interpretem o significado de seus 
movimentos e expressões, auxiliando-a na satisfação de suas necessidades” (BRASIL, 1998, p.18). 

Sabe-se que o movimento, para a criança, é muito mais do que simplesmente deslocar-se 
ou mexer as partes do corpo, pois ela se comunica e se expressa utilizando o apoio do corpo. 
Neste sentido destaca-se a importância do papel do profissional que atua junto às crianças, no 
sentido de conhecer as etapas do desenvolvimento infantil, mas mais do que isso um profissional 
que tenha clara a concepção apropriada sobre movimento na educação infantil, para que possa 
desenvolver um trabalho que incorpore a expressividade e a mobilidade próprias às crianças. 

Se é óbvio que a criança fica encantada quando descobre o andar que quer fazê-lo muitas 
vezes, sem finalidade específica, não deve ser esse apenas o olhar do profissional que atua junto 
a essa faixa etária. 
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O professor deve ter a responsabilidade de proporcionar às crianças experiências posturais 
e motoras variadas, modificando a posição das mesmas quando sentadas ou deitadas, observar 
as posições que ficam mais ou menos confortáveis e procurar tocar as partes do corpo que as 
crianças não conseguem ter acesso, sozinhas. Deve também a professora ter bastante claro e 
organizar com objetivos específicos, atividades que exijam o aperfeiçoamento das capacidades 
motoras das crianças, além de apresentar-lhes atividades novas que lhes provoquem também 
novos desafios. 

Cumpre destacar mais uma vez as orientações gerais para os professores, apresentadas 
pelos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, afirmando que “É importante 
que o professor perceba os diversos significados que pode ter a atividade motora para as crianças. 
Isso poderá contribuir para que ele possa ajudá-las a ter uma percepção adequada de seus recursos 
corporais, de suas possibilidades e limitações sempre em transformação, dando-lhes condições de 
se expressarem com liberdade e de aperfeiçoarem suas competências motoras” (BRASIL, 1998, p. 
39). 

Acredita-se que só com uma concepção e um conhecimento aprofundado sobre a 
importância do movimento no desenvolvimento da criança é que a professora da educação infantil 
conseguirá organizar, planejar e vivenciar, atividades específicas e sistematizadas de movimento, 
com objetivos específicos e pontuais para cada etapa do desenvolvimento da criança. Deve ainda, 
de acordo com o mesmo documento, a professora, refletir e prestar muita atenção às solicitações 
corporais das crianças, além de sua atitude das mesmas diante das manifestações da motricidade 
infantil. Entretanto, não basta apenas o processo de reflexão acerca das possibilidades posturais e 
motoras oferecidas no conjunto das atividades, é interessante e necessário também que haja um 
planejamento de situações de trabalho que estejam voltadas para aspectos mais específicos do 
desenvolvimento corporal e motor (BRASIL, 1998). 

Complementa ainda o mesmo documento, que um outro ponto de reflexão “[...] diz 
respeito à lateralidade, ou seja, à predominância para o uso de um lado do corpo. Durante o 
processo de definição da lateralidade, as crianças podem usar, indiscriminadamente, ambos os 
lados do corpo. Espontaneamente a criança irá manifestar a preferência pelo uso de uma das 
mãos, definindo-se como destra ou canhota” (1998, p.39). 

Posto isso se ratifica a importância que o profissional que atua nesta etapa da educação 
básica, com crianças que contemplam a faixa etária de 0 a 5/6 anos, tenham a respeito da dimensão 
movimento, uma vez que, segundo Gallardo, Oliveira e Avarena (1998), o que ainda predomina, 
com relação à educação corporal é ainda o caráter assistemático das crianças, quando se vê as 
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crianças soltas no pátio ou no parquinho. De acordo com os mesmos autores “Uma observação 
das formas de exteriorização do mundo pela criança mostra que, nos dois primeiros anos de vida, 
as atividades motoras e sensoriais desempenham papel fundamental na formação da imagem 
corporal e na definição da própria identidade psicossocial da criança”. Nos anos seguintes, as 
formas de representação ocorrem mediadas, sobretudo pela palavra, pela dimensão simbólica (por 
exemplo, nos jogos e nas brincadeiras, na dramatização, no desenho e na modelagem).

A partir de 4-5 anos de idade, tais representações começam a ser codificadas nas atividades 
de leitura e escrita propriamente ditas. Quem trabalha com as crianças deve estar seguro da 
qualidade das atividades pensadas, organizadas e executadas, uma vez que o corpo é, nas fases 
iniciais da vida da criança, sua via de acesso ao mundo.

Cabe ao profissional que atua com as crianças identificar e executar atividades que dizem 
respeito ao momento em que a criança está vivenciando, ampliando possibilidades lúdicas e afetivas 
e que garantam a autonomia, propondo formas de convívio social e ético. É importante também 
que o profissional estabeleça com a criança uma relação de amizade, confiança e respeito ao seu 
ritmo e às suas diferenças. Independentemente de qualquer coisa, a professora deve explorar todas 
as situações e ajudar a criança a ter consciência de si própria, conhecendo sua realidade corporal e 
estabelecendo relações com o espaço, o tempo e com objetos que estejam ao seu alcance. 

A qualidade e a quantidade das ações motoras possibilitadas às crianças pela professora 
são muito importantes para que elas possam situar-se no mundo e isso é possível a partir do 
momento em que este profissional construir e ampliar sua concepção de movimento na Educação 
Infantil. 

HiStÓriCo Do muniCÍpio e DA eDuCAção no muniCÍpio

Fundado em 1904, Presidente Getúlio, foi colonizado por imigrantes suíços, alemães 
e italianos, que trouxeram na bagagem, a riqueza de sua cultura e a dedicação do trabalho. 
Localizado na região do Alto Vale do ltajaí, com área de 322 km2, 12.500 habitantes e uma 
temperatura média de 19ºC. Sua economia é baseada na agricultura, indústria frigorífica, 
moveleira, cerâmica, têxtil e de comércio diversificado. As propriedades rurais se caracterizam 
por minifúndios, sendo a maior Bacia Leiteira da região.

Privilegiado pela natureza, com altitude média de 250m acima do nível do mar, Presidente 
Getúlio conta com inúmeras cachoeiras e cascatas rodeadas por montanhas e muito verde, onde 
se pode viver a natureza em toda sua exuberância. Sua cultura européia pode ser observada na 
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arquitetura, no artesanato, na saborosa culinária e no gosto pela música, dança, canto e beleza das 
flores.  O povo amigo e hospitaleiro, completa o cenário desta cidade, que possui destacado 
padrão de qualidade de vida, onde se encontra a segurança, a paz e a tranqüilidade.

Desde o início da colonização, os imigrantes alemães e também os suíços zelavam pela 
escola e pela educação de seus filhos. As escolas alemãs tomaram-se a mais forte característica das 
comunidades rurais. A primeira grande preocupação dos imigrantes, depois de sua instalação, 
foi a de dar a seus filhos instrução de bom nível, compatível com a condição cultural e social de 
sua origem. 

Três meses após a fundação, no dia 10 de setembro, os imigrantes de Neu Zürich reuniram-
se com a preocupação primordial de fundar uma escola. O problema maior era encontrar um 
local, pois em tão pouco tempo de atuação na nova terra, não havia construções que fossem além 
de pequenas cabanas e algumas estalagens rústicas.

A solução encontrada foi em usar as dependências de um chiqueiro, pertencente ao 
colonizador Grage, transformando-o no primeiro Instituto Pedagógico de Neu Zürich.

Assim, iniciaram as aulas, sob a orientação do professor H. W. Grage. O início das 
atividades escolares foi motivo de grande alegria para os imigrantes, pois dar uma formação 
adequada aos filhos era a sua maior preocupação. A questão de ter sido a primeira escola um 
chiqueiro de porcos, nunca foi considerada como deprimente ou constrangedora e sim uma 
solução criativa e inteligente num ambiente hostil e difícil.

A escola, em pouco tempo, pôde abandonar o chiqueiro. Com uma doação razoável da 
Sociedade Colonizadora Hanseática, foi possível construir uma nova residência para o professor 
Grage. Nesta casa, uma dependência fora reservada para sala de aula. 

Com os problemas de Neu Zürich, ou seja, o surto de malária e o ataque dos índios, a 
escola foi profundamente abalada. Sabe-se que os colonos abandonaram a colônia. Em 1909, o 
próprio professor Grage e o presidente da associação escolar Rudolph Guth emigraram para o 
Canadá, com o intuito de dar às suas famílias uma vida mais digna.

Encerra-se, assim, a primeira fase da história da educação de Neu Zürich. Como toda a 
comunidade regrediu com a evasão da maioria dos colonos, o mesmo aconteceu com a escola: 
professor e alunos procuraram outros rumos. O fracasso escolar era alicerçado sobre vários 
motivos, as grandes distâncias entre escola e casa, o risco que as crianças corriam de um ataque 
dos índios, a malária e as rivalidades e desavenças existentes.

No ano de 1911, o professor Ernest Adolph, natural da Alemanha, assumiu a docência 
da escola, recuperando o ânimo dos colonos. Nesta época foi construído um bom prédio escolar.
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A primeira tentativa de nacionalização do ensino aconteceu logo após a declaração da 
guerra entre o Brasil e a Alemanha, em outubro de 1917, para as quais foram emitidos vários 
decretos governamentais contra a atuação das escolas particulares alemãs, ocasionando o 
fechamento das escolas.

Mais tarde, as escolas que se colocaram dentro do novo regime podiam reabrir as portas. 
Os professores passaram por cursos preparatórios.

O ensino fundamental constituiu-se do aprendizado da leitura, da escrita e das operações 
matemáticas, juntamente com a concepção de mundo na ordem cristã em que se enfatizavam os 
elementos fundamentais da boa convivência no grupo humano.

A prática pedagógica centrou-se no professor, no intelecto e no conhecimento, sob um 
rígido esquema de disciplina e hierarquia. Privilegiou-se o adulto que era considerado acabado e 
completo, em oposição à criança que era um ser incompleto e imaturo.

A repetição era a base do ensino. Insistia-se muito no ensino prático. Ensinava-se, ainda, 
alemão (ler e escrever, religião, canto, esportes e português). As aulas de português aconteciam no 
máximo duas vezes por semana. Como os professores não foram preparados para o ensino em 
vernáculo, as aulas corriam sem muita motivação. Não havia com quem travar conversações. Não 
bastassem os professores sem habilitação, havia ainda a falta de material didático, cartilhas e livros.

oS CentroS De eDuCAção inFAntiL De preSiDente GetÚLio

Centro de educação infantil municipal “Dom Quixote” criado pelo decreto nº 
06/79 em 01/03/1979, atende crianças de 3 a 6 anos, num período de quatro horas diárias, 
nos turnos matutino (7h30m  às  11h30m) e vespertino(13h às 17h). O atendimento prioriza o 
educar e o cuidar, na visão da criança como um todo. O Centro de Educação Infantil municipal 
“Dom Quixote” é resultado da junção de três Jardins: “Clara Marold”, “Bom Pastor” e “Anjo da 
Guarda”. Esta união deu-se devido à necessidade de integração dos cleros e também por ser mais 
viável a sua manutenção.

A instituição possui um terreno com 7.644,42 m2. A construção em alvenaria mede 828,58 
m2 e possui 05 salas de aula, 01 sala de vídeo, 01 cozinha, 01 depósito de alimento, 02 áreas de 
banheiros feminino e masculino infantil, 01 banheiro na sala de vídeo e 01 banheiro de adultos. 
Dispõe de recursos áudio-visuais, brinquedos pedagógicos, materiais didáticos diversificados para 
a prática pedagógica. Tem 02 pátios com balanços, trepa-trepa, escorregadores e canchas de areia, 
gira-gira, gangorras. 
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Centro de educação infantil municipal “Cantinho Feliz” atende crianças de 0 a 6 
anos, funcionando das 4h às 18h, sendo o funcionamento do jardim II nos períodos matutino 
(7h às 11h) e vespertino(13h30min às 17h).

Passou a ser denominado creche no dia 04 de abril de 1988, a partir de uma necessidade da 
população que precisava deixar seus filhos em local seguro, para que os pais pudessem ir trabalhar. 
Por lei modificou-se o antigo nome de Creche “Cantinho Feliz” para Centro de Educação Infantil 
Municipal “Cantinho Feliz”. Tem a disposição salas que servem para realização de atividades de 
recreação e dormitório. Dispõe para a prática pedagógica de recursos áudio-visuais, brinquedos 
pedagógicos e materiais didáticos diversificados.

Possui 04 salas onde funcionam o berçário, o maternal, jardim I e jardim II e dormitórios; 
vestiário, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 refeitório, 01 secretaria e 01 área coberta que serve para 
recreação; 03 televisores, 03 DVDs, 04 aparelhos de som, 01 computador completo, máquina de lavar.

Centro de educação infantil municipal “ursinho pimpão”, antes denominado 
creche. Iniciou suas atividades em 25 de abril de 1988 para atender filhos de funcionários 
do Frigorífico Aurora e alguns filhos de funcionários de outras empresas e comercio local. 
O atendimento era feito das 04h às 18h. O trabalho desenvolvido na creche era somente 
assistencialista (cuidar, trocar e alimentar as crianças). No ano de 2001, o Centro de Educação 
Infantil Municipal “Ursinho Pimpão”, iniciou as atividades de jardim e pré-escolar. O C.E.I.M. 
“Ursinho Pimpão” desenvolve suas atividades das 04h às 23h15min.

Os espaços internos atendem as diferentes funções da Instituição e contem uma estrutura 
que contempla espaços para recepção; sala para os serviços administrativos; 06 salas para atividades 
com crianças com boa ventilação e iluminação com mobiliário e equipamentos adequados e com 
banheiro; refeitório, instalações e equipamentos para o preparo dos alimentos, que atendam às 
exigências de nutrição, saúde, higiene e segurança; instalações sanitárias completas, suficientes e 
próprias para uso das crianças e para uso de adultos; berçários providos de berços individuais, área 
livre para movimentação das crianças, local para amamentação e para higienização com balcão, 
pia e espaço para o banho de sol das crianças. As áreas ao ar livre possibilitam as atividades de 
expressão física, artística e de lazer, contemplando também áreas verdes.

As crianças são atendidas conforme a necessidade dos pais, que iniciam o seu trabalho a 
partir das 4h até 23h20min.

O Centro de educação infantil “pingo de Gente” funciona das 4h30min às 18h para 
atender, principalmente, crianças filhos de funcionários da empresa do senhor Werner Treitinger, 
e foi inaugurada em 05 de junho de 1992. 
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O C.E.I.M. “Pingo de Gente” tem a disposição salas que servem para realização de 
atividades de recreação e dormitório. Dispõe ainda, para a prática pedagógica, de recursos áudio 
visual, brinquedos pedagógicos e materiais didáticos diversificados. Possui ainda 04 salas onde 
funcionam o berçário I, berçário II, 01 para o maternal, 01 para jardim; 02 banheiros, 01 cozinha, 
01 refeitório, 01 secretaria e 01 área coberta que serve para recreação.

O Centro de educação infantil municipal “Chapeuzinho Vermelho” foi o último 
C.E.I. a ser construído no município. A unidade atende crianças de zero a seis anos. Este C.E.I. surgiu 
de um pedido da comunidade, de famílias que trabalhavam em empresas e com outros serviços. Sua 
inauguração aconteceu em 22/10/1999. Desde 2005 foi atribuído ao C.E.I., o pré-escolar. 

As crianças recebem cuidados e educação através de toda uma interação pedagógica, 
levando ao desenvolvimento integral. 

O regime de funcionamento do C.E.I.M. “Chapeuzinho Vermelho” é das 5h30m às 18h. 
A grande maioria das crianças permanece na instituição o período integral. 

Foi construído numa área ampla, com vegetação ao seu redor, com pouco movimento, se 
tornando um ambiente silencioso. Tem um parque grande, todo de areia, tendo vários brinquedos 
para as crianças, escorregadores, balanços, gira-gira e argolas; tem um espaço com gramado e 
outro com brita. Esta área externa é toda cercada. A área interna também é bem ampla, arejada 
e iluminada. O C.E.I. esta divido fisicamente com secretaria; cozinha com despensa; 02 salas 
(jardim, maternal matutino e jardim e pré-escolar vespertino); berçário com trocador e banheiro 
de acordo com as crianças; banheiro para as crianças; banheiro para as professoras e funcionarias; 
despensa para diversos materiais; lavação; refeitório coberto; hall de entrada. Os recursos áudios 
visuais ainda são poucos, 01 TV com vídeo, 01 TV com DVD, aparelho de som com fita cassete, 
rádio e CD, 01 mimeógrafo, 01 antena parabólica, 01 computador com impressora, 01 câmera 
digital, 01 máquina fotográfica. 

O material didático está à disposição das professoras e os livros de apoio pedagógico 
permanecem na secretaria. O material didático de uso das professoras está à disposição nas salas 
e, mensalmente, é feita uma lista de material, que é fornecido pela secretaria de educação ou pela 
APP compra. C.E.I. não tem biblioteca, porém tem muitos livros infantis e o cantinho da leitura, 
que fica à disposição das crianças. 

AnáLiSe DoS DADoS

Ao se fazer a análise dos dados levantados a partir da pesquisa realizada junto às 
professoras que atuam na Educação Infantil nos Centros de Educação Infantil e Creches da Rede 
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Municipal de Educação de Presidente Getulio, percebeu-se, através das respostas dadas, alguns 
aspectos interessantes que merecem destaque.

Nem todas as considerações realizadas dizem respeito diretamente, à questão do 
movimento, entretanto, cumpre ressaltar que, na medida em que a análise evolui, nota-se que os 
aspectos estão implicitamente relacionados.

ConCepção em reLAção À eDuCAção inFAntiL

A primeira questão analisada faz menção à concepção em relação à Educação Infantil que 
as mesmas têm. As respostas apresentadas são interessantes e destacam-se pelo fato de se perceber 
que há por parte das mesmas uma preocupação em dar respostas com fundamentação teórica. 
Isso fica muito claro a partir da seguinte resposta: “A educação infantil tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social e 
cognitivo, complementando a ação da família e sociedade, tem por objetivo produzir condições 
que garantam a criança o pleno exercício de seus direitos como sujeito ativo e em processo de 
desenvolvimento de sua autonomia, identidade, livre-expressão, o movimento, os dons artísticos 
e a atenção que ampliam suas experiências e seus conhecimentos do mundo”.

Percebe-se ainda, em várias respostas, que as professoras buscaram a pesquisa e o dizer 
de diversos autores para desenvolver a idéia que apresenta a concepção de Educação Infantil. 
Quando as questões foram definidas, o propósito do grupo de pesquisa era justamente saber 
a concepção das professoras, sem que houvesse uma interferência explicitamente teórica ao 
discorrer sobre o assunto.

Além disso, muitas das respostas apresentadas fugiram à questão feita. A seguinte resposta 
confirma essa afirmativa: “Período de vida escolar, considerada a primeira etapa da educação 
básica, onde em que se atende, pedagogicamente, crianças com idade entre 0 e 6 anos”.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (C.E.B./C.N.E. 
n.º 1/99), citado por Garanhani (2006), a Educação Infantil deve oferecer um espaço em que 
as crianças são reconhecidas como cidadãs em processo, participantes de uma educação sem 
discriminação de nenhuma natureza.

FormAção peDAGÓGiCA e eStuDoS SoBre moVimento CorporAL

Ao serem questionadas sobre a formação pedagógica recebida e a contemplação de 
estudos sobre o movimento corporal, algumas respostas mostraram que falar em movimento 
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reporta, obrigatoriamente, falar em ludicidade. A seguinte fala reforça a afirmativa: “Praticamente 
em todas as disciplinas, o lúdico a ludicidade na educação infantil a própria literatura, através de 
brincadeiras, jogos, o faz-de-conta, didáticos, corporais [...]”. 

Aparece muito forte a questão do lúdico, que é fundamental para o desenvolvimento 
da criança: “Sim, contemplou e muito, foi com o professor [...] o lúdico na educação infantil”. 
Entretanto, a análise feita ao componente curricular do “Movimento”, constante no Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil, enfatiza que os objetivos deste componente não 
podem restringir-se à visão da recreação (BRASIL, 1998).

Em outro momento já se percebe a relação do movimento com a Educação Física “É 
fundamentos e metodologia do ensino de Educação física e Ludo pedagogia”. 

Quando o questionário solicita para escrever a respeito do movimento, merece destaque o 
seguinte recorte: “O movimento corporal contempla a multiplicidade de funções e manifestações 
do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade 
das crianças”. A resposta dada pela professora é baseada também no documento norteador para 
a Educação Infantil.  

Percebeu-se ainda a indignação por parte das professoras em relação a alguns fatores. 
O primeiro diz respeito à atuação de professores não formados na área, como podemos 

perceber na seguinte resposta: “Primeiro precisa de professor com formação na área. Assim pode-
se ter uma educação de qualidade”. A própria legislação da educação reprova tal questão, como 
se pode perceber na LDB, título VI, art.62, citado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (2001, p.39), 

“A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação admitida como 
forma mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
[...]”.

O segundo está relacionado à questão da valorização profissional. Para elas a visão que 
a sociedade possui é somente a do assistencialismo, esquecendo da função integrada que possui 
com o educar, como afirma uma professora: “Nossa realidade está longe do que é necessário em 
tudo, pois para a comunidade somos pagas para cuidar de crianças [...]”. 

A concepção da função do profissional na educação infantil vem assumindo papel 
importante no decorrer da nossa história, por pontos ligados à necessidade de nossa sociedade, 
através de seus anseios, manifestações e pesquisas. 



185

As mudanças na sociedade interferirão de forma direta nos papéis distintos assumidos 
pela educação infantil, como afirma ORTIZ (2007) o papel assistencial das creches prevaleceu por 
muito tempo e desempenhou um papel assistencial forte no Brasil, caracterizando o trabalho 
das “pagens”. Além disso, outras funções iam somando-se a essa, ficando claro seu papel social. 
As mães trabalhadoras lutavam por um lugar seguro e de qualidade onde pudessem deixar seus 
filhos. Isso, de certa forma, determinou o papel dos profissionais que trabalhavam com as 
crianças, devendo compreender o papel materno para “substituir a mãe”. Falava-se também das 
tias. Ao se perceber a importância e a função educacional, além de inúmeras pesquisas realizadas, 
a creche passa a ter maior visibilidade e conferindo-lhe a responsabilidade de um espaço e tempo 
privilegiado para acompanhar e promover um melhor desenvolvimento infantil. Surge a partir 
daí a era dos educadores (ORTIZ, 2009).

importÂnCiA Do moVimento pArA o DeSenVoLVimento DA CriAnçA

Ponderando sobre a questão na qual as professoras deveriam descrever a importância 
do movimento corporal para o desenvolvimento da criança, surgiram respostas relacionando o 
movimento com função de desenvolver habilidades físicas, como é citado em uma das respostas: 
“Todo tipo, pois as crianças em fase escolar precisam se movimentar para seu corpo se desenvolver 
melhor. O movimento corporal faz com que o corpo da criança fique mais flexível, elas ficam 
mais ágeis e com boa coordenação motora”. 

A importância do movimento conduz a uma extensa reflexão, não apenas se resumindo 
as habilidades motoras, principalmente na educação infantil, no qual representa papel 
fundamental na formação da personalidade da criança. O documento das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, afirma que o movimento humano, portanto, é mais que um 
deslocamento do corpo no espaço; constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem 
sobre o meio físico e atuando sobre o ambiente humano.

Os argumentos da teoria de Vygotsky a respeito do desenvolvimento 
humano ajudam a refletir sobre a importância do movimento, do jogo 
e da brincadeira para o desenvolvimento infantil. A imaginação, a 
ludicidade, a fantasia e o simbolismo são, junto com o movimento, 
características específicas das crianças que se encontram nos primeiros 
anos de sua infância. (HERMIDA, 2007, p. 124)

Pode-se analisar sob uma ótica mais especifica quando a professora cita que o movimento: 
“Desenvolve o equilíbrio, a locomoção além da percepção da imagem corporal. Inclui também a 
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coordenação motora fina que favorece a criança na coordenação viso motora (conhecer as mãos, 
pegar objetos, amassar e rasgar papel). E a coordenação motora ampla que favorece a criança no 
desenvolvimento motor e bom equilíbrio do corpo (rolar, engatinhar, andar, etc.)”.

Levando em conta a base de formação, pode-se perceber que através do olhar de um 
profissional de educação física, a análise sobre a idéia de locomoção diz respeito a ser o produto 
final de um bom desenvolvimento da coordenação motora ampla e do equilíbrio. Um pedagogo, 
em seu currículo, não possui formação para uma análise mais profunda, como essa. 

É através da observação que se pode analisar as necessidades motoras das crianças e, a 
partir de um parecer, planejar as atividades que ajudam a contribuir para seu desenvolvimento. 

Sánchez; Martinez e Peñalver (2003, p.45) afirmam que:

“A observação é um exercício complexo, que requer do observador 
uma série de competências, de estratégias, de condições e de 
ferramentas [...]. Converteu-se em uma atividade prioritária no sistema 
educativo e a utilizamos para projetar, analisar e avaliar os processos 
de aprendizagem”.

Como pode um profissional avaliar o desenvolvimento motor de uma criança, que é 
de fundamental importância, pois é através do movimento que ela interage para aprender e se 
comunicar, se não possui subsídios para interpretar um conjunto de ações ou resultados, visto 
que é necessário observar e ter fundamentação para analisar, interpretar e avaliar, percebendo 
e auxiliando no desenvolvimento sadio? Conforme o Referencial Curricular nacional para a 
Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 25) “O professor deve refletir sobre as solicitações corporais 
das crianças e sua atitude diante das manifestações da motricidade infantil, compreendendo seu 
caráter lúdico e expressivo”. 

Percebe-se então a necessidade da observação, para mediar teoria a pratica, pois é através 
desta análise que se busca diminuir a distância entre esses dois parâmetros, de forma objetiva. 

Ainda no Referencial da Educação Infantil há, claramente, a relevância e da importância 
da observação. “A observação cuidadosa sobre cada criança e sobre o grupo fornece elementos 
que podem auxiliar na construção de uma prática que considere o corpo e o movimento das 
crianças”. (BRASIL, 1998, p.26)

Outro aspecto interessante é que aparece nas respostas dadas, que a coordenação motora 
e coordenação viso motora se limitam ao conhecimento das mãos. Sabe-se que o conhecimento 
das mãos está vinculado ao esquema corporal. A coordenação motora é definida como sendo a 
coordenação de grandes músculos para desenvolver movimentos coordenados. Já a coordenação 
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viso motora diz respeito a relação ocular em relação ao movimento de um objeto externo. Para 
Kiphard citado por Valadares e Araújo (1999), coordenação motora se define como a atuação 
conjunta, harmônica e econômica de músculos, nervos e sentidos, para ações de movimentos 
equilibradamente seguros. 

DeSenVoLVimento De AtiViDADeS e moVimento CorporAL

Nesta pesquisa com certeza não poderia faltar uma questão que se contempla o 
movimento. A pergunta diz respeito ao desenvolvimento prático das atividades lúdicas específicas, 
direcionadas pela professora, referentes ao movimento corporal. 

As respostas foram, na sua grande maioria, que estes conteúdos são trabalhados com as 
crianças, no entanto, percebeu-se que houve pouca diversidade. As professoras limitavam os exemplos 
às cantigas de rodas, brincadeiras, movimentos naturais como andar, correr, entre outras. 

Uma das entrevistadas cita que “São poucas atividades, mas o que aprendi sempre coloco 
em prática”.  Percebe-se então, que a própria professora se auto-analisa como sendo pouco o 
conteúdo aprendido sobre esta temática. Há que se refletir sobre a questão da diversidade, no qual 
o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil também contempla afirmando que 
“É importante possibilitar diferentes movimentos que aparecem em atividades como luta, dança, 
subir e descer árvores ou obstáculos, jogar bola, rodar bambolê, etc. Essas experiências devem ser 
oferecidas sempre” (BRASIL, 1998, p. 23). 

Lagrance citado por Valadares e Araújo (1999, p. 09) afirma que “quanto mais numerosas 
forem as situações vividas pela criança, maior será o número de esquemas por ela adquirido”, 
e Arribas (2002) completa  dizendo que deve-se ter presente, por outro lado, que a  criança é 
capaz de realizar um novo movimento, ela o faz com base em uma experiência de movimento 
já adquirida. 

Os diversos estudos realizados sobre o tema entendem o desenvolvimento motor como 
processo de construção de novos programas. A criança é dotada de um repertório de movimentos 
básicos cujo tratamento, através de experiência, permita-lhes realizar tarefas cada vez mais 
complexas. 

O que aparece como ponto de preocupação, é justamente, essa falta de diversidade, de 
experiências motoras novas e desafiadoras, do qual as crianças necessitam, pois é necessário 
para que as mesmas alcancem um melhor repertório motor, ação importante que auxiliará no 
desenvolvimento da criança como um todo. 
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A partir desta informação pode-se citar a importância do profissional de educação 
física na educação infantil, pois possui um currículo acadêmico destinado para tal temática, 
podendo desenvolver atividades que possibilitem tais movimentos diversificados, que são de 
suma importância para as crianças.

eSpAço FÍSiCo

Em algumas das respostas sobre ao espaço físico que a instituição possui, algumas 
professoras restringiram-se a responder sobre o espaço da sala como se pode perceber: “A nossa 
sala é bem espaçosa, já os materiais são poucos [...]”. Isso leva à reflexão sobre o espaço no qual a 
criança explora a fim de auxiliar no seu desenvolvimento. Ficaria esta criança o tempo todo entre 
quatro paredes? O documento dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
afirma que “[...] o espaço, na instituição de educação infantil, deve propiciar condições para que 
as crianças possam usufruí-lo em beneficio do seu desenvolvimento e aprendizagem” (BRASIL, 
1998, p.69). 

Para que isso ocorra, a criança precisa explorar todo o espaço do centro de educação 
infantil, e não somente ficar dentro da sala. Então cabe ao professor que seus planos respeitem as 
necessidades das crianças, utilizando estratégias criativas em prol da diversidade de movimento 
que a criança possa obter através da exploração de ambientes que propiciem uma maior liberdade 
corporal.

A organização dos ambientes de educação e cuidados coletivos tem 
sido tão valorizados que Gandini (1998) trabalha com a idéia de que 
o espaço físico é, na Educação Infantil, um elemento primordial, um 
outro educador. Quanto mais o espaço estiver organizado, estruturado 
em arranjos, mais ele será desafiador e auxiliará na autonomia das 
crianças. (BARBOSA, 2006, p. 124)

A maioria das professoras cita que o espaço físico é propicio para as práticas corporais, 
no entanto analisando os exemplos que estas dispõem sobre espaço, percebe-se que o parque é 
o centro das atividades desenvolvidas fora da sala de aula como cita a professora na seguinte 
resposta: “O espaço externo é legal, tem verde, areia e parque”. Essa questão além do espaço 
traz uma grande interrogativa sobre os conteúdos ministrados pelas professoras. Como esses 
conteúdos vão contemplar o movimento para a criança, será que são realizadas atividades 
direcionadas especificamente para auxiliar no desenvolvimento motor infantil?

 Em outras respostas também foi encontrada esta relação dos conteúdos ministrados com 
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os parques, como quando perguntado se são desenvolvidas atividades direcionadas ao movimento, 
outra professora cita novamente como conteúdo a utilização do parque: “Brincadeiras no balanço, 
no escorregador e gira-gira”. 

Os materiais são elementos essenciais na organização das rotinas. 
Sua existência, sua variedade e sua exploração são fatos que levam a 
criar  alternativas em termos de atividades para os grupos. A existência 
de um  amplo repertório de materiais escolhidos pelos educadores, 
adequados às crianças, é um elemento que pode ampliar a variedade 
das atividades das rotinas, dar tranqüilidade ao educador para poder 
criar novas ações e não repeti-las, fazer com que as crianças possam 
estar mais envolvidas em suas ações, realizando brincadeiras coletivas e 
individuais. (BARBOSA, 2006, p.164)

Levando em consideração a importância que o movimento possui nessa faixa etária, com 
reflexos positivos ou negativos para o resto da vida deste indivíduo, estes dependendo da ação do 
mediador, Freire e Scaglia (2003, p.16) afirmam que:

“[...] durante o período pré-verbal, uma criança saudável, forma todas 
as coordenações motoras de que disporá ate o fim de sua vida. Mais 
tarde, a partir do período verbal, a motricidade vai se aperfeiçoando, 
num jogo incessante de combinações que resultam numa complexidade 
incomparável.” 

Uma questão relevante que se deve citar é que a falta de conhecimento de atividades 
diversificadas, avaliação e outras questões que envolvam movimento, estão relacionadas à 
formação acadêmica destes profissionais, pois tiveram em sua matriz curricular apenas uma 
disciplina que abrange o movimento, muitas citam ainda que  tiveram a disciplina como “lúdico 
na educação infantil”.

 Em relação aos conteúdos que são apontadas nas respostas, remeta-se ainda a questão 
em relação ao lúdico, pois se percebe uma visão no qual o lúdico aparece apenas no simples ato 
do brincar livre, esquecendo que através de toda e qualquer atividade, sendo ela dirigida ou não, 
abordando vários conteúdos, se torna indispensável o uso do lúdico. 

O brincar ensina a criança a escolher, a assumir, a participar, a delegar, 
a postergar. Aprender a agir, inclusive a brincar, só se dá em contato 
íntimo e significativo com o outro, que, via de regra, no início da vida 
é a mãe ou quem a substitua. Não há possibilidade de aprendizagem e 
consequentemente de humanização fora do convívio social e, mais do 
que isso, sem vivenciar e sentir, realmente um vínculo afetivo, estável 
e confiável, que no começo é muito mais sentido do que manifesto. É 
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a crença no retorno periódico da mãe, que alimenta, protege, aquece, 
conversa e brinca, que dá forças ao bebê para suportar sua ausência. 
O caráter ondulatório e cíclico de sua atividade lúdica, com temas 
opostos, como vimos, expressa simbolicamente que está aprendendo 
a esperar e a suportar a tensão e a frustração da separação, justamente 
porque confia em seu retorno (OLIVEIRA, 2000, p. 17).

ConSiDerAçÕeS FinAiS

É importante lembrar que não foi objetivo da pesquisa julgar práticas pedagógicas, 
muito ao contrário, o que se busca é demonstrar a importância da efetivação conjunta do 
trabalho de um professor de educação física, junto ao pedagogo no cotidiano da educação 
infantil. Cada profissional possui suas especificidades colaborando assim, de forma única para o 
desenvolvimento da criança. 

A escola da pequena infância é um espaço de aprendizagens que envolvem movimentos 
corporais e o brincar é um principio que norteia seu cotidiano. O Movimento não é apenas uma 
linguagem, ele é uma área de conhecimento que é objeto principal da Educação Física.

Na educação infantil, a educação física desempenha um papel de relevada importância, pois 
a criança desta fase está em pleno desenvolvimento das funções motoras, cognitivas, emocionais 
e sociais, passando da fase do individualismo para a fase das vivências em grupo e, é nas aulas 
de educação física, o espaço mais propício para o aprendizado através de brincadeiras e jogos. 
Quando as crianças pulam corda, por exemplo, estão apenas desenvolvendo suas capacidades 
físicas? O desenvolvimento das relações de tempo e espaço que são objetivos primordiais dessa 
atividade acontece aonde, no físico? É claro que não, as atividades de pensar, a resolução de 
problemas, a criatividade, a criticidade e outras habilidades importantes para a vida da criança 
são intrínsecas às atividades de Educação Física ou Movimento.

Este é um momento de iniciar um aprofundamento teórico e reflexivo a respeito da 
inclusão da educação física na educação infantil como obrigatoriedade em todas as redes de 
ensino visto que a educação infantil faz parte da educação básica e segundo Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação é componente curricular obrigatório.  

Não somente por se tratar de obrigatoriedade, está por trás toda uma compreensão da 
extrema importância que o “movimento corporal” direcionado proporcionará a essas crianças, 
tudo o que precisarão para se desenvolver plenamente.

Pode-se ainda citar a importância de tal pesquisa para os acadêmicos de educação física, 
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como uma oportunidade de abranger o conhecimento de forma mais ampla, conhecendo a 
realidade, analisando as práticas e refletindo acerca das ações, contribuindo sobremaneira, com o 
amadurecimento da formação. 

As expectativas com relação aos resultados da pesquisa foram satisfatórias, pois se pode 
ratificar a hipótese de que a implantação das aulas de educação física na educação infantil é 
fundamental para contribuir no desenvolvimento da criança. Essas são, sem sombra de dúvida, 
questões que merecem maior discussão, mas principalmente, ação por parte dos órgãos públicos. 
Ratifica-se também, que entre as professoras que atuam junto à educação infantil é visão forte a 
importância e necessidade do professor de educação física.
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AnáLiSe DoS BeneFÍCioS BiopSiCoSSoCiAiS pArA um Grupo De 
iDoSoS prAtiCAnte De AtiViDADe FÍSiCA em CompArAção A 

outro SeDentário Do muniCÍpio De rio Do SuL
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RESUMO
Este trabalho objetiva, de uma forma geral, comparar o bem-estar biopsicossocial entre um grupo de idosos com 
prática regular de atividade física com outro sedentário ou com prática irregular de atividade física. Procurou-
se identificar as condições funcionais, autoestima, a socialização e a auto-confiança destes grupos. Justifica-se a 
importância desta pesquisa apoiados no fato de que o sedentarismo é um importante fator de risco para as doenças 
crônico-degenerativas, especialmente as afecções cardiovasculares, principal causa de morte nos idosos. Com base 
nestes dados, avaliaram-se, de forma comparativa, dois grupos no quesito qualidade biopsicosocial: destes, um é 
de indivíduos de no mínimo 60 anos, residentes em Rio do Sul, que pratiquem qualquer modalidade de atividade 
física, no mínimo três vezes por semana, trinta minutos por dia e sem limitações físicas para a realização das 
atividades básicas e práticas da vida diária, orientados por profissionais especializados (médicos, fisioterapeutas e 
personal trainers). O segundo grupo não possui a prática regular e acompanhada das atividades físicas, porém, com 
a mesma capacidade de efetuação das atividades básicas e práticas da vida diária. Para a coleta de dados, fez-se o uso 
dos seguintes instrumentos: Escala de Rastreamento de Depressão, testado e validado pelo Center Epidemiologic 
Survey-Depression (CES-D), que avalia sintomas de estado depressivo da última semana: falta da socialização, do 
auto-conceito positivo, da alegria de viver, podendo os resultados serem classificados como bom, médio ou ruim. 
Para a identificação das condições funcionais, utilizou-se o questionário Performance-Oriented Mobility Assessment 
of Gait and Balance – POMA, que visa avaliar o equilíbrio e marcha, podendo serem classificados os resultados como 
normal, adaptativo ou anormal. Obteve-se uma amostra de 100 pessoas, 50 de cada grupo. Destes, chegou-se aos 
seguintes resultados: o grupo praticante de atividades físicas tem como perfil 54% de mulheres e 46% de homens, a 
idade média deste conjunto é de 68,69 anos de idade; referente ao item físico, 46% encontraram-se normais em suas 
aptidões físicas, 40% estavam adptativos e 14% ruins. Na análise psicossocial, 72% atingiram resultado da análise 
como boa, 24% média e 4% ruim. O segundo grupo, por sua vez, possui 42% de mulheres e 58% de homens, com 
idade média geral de 66,86 anos de idade. No item análise física, 28% alcançaram o quesito normal, 50% adaptativo 
e 22% anormal. No item análise psicossocial os valores são: 46% boa, 40% média e 14% ruim. Diante dos dados 
analisados, pode-se observar que a prática regular de atividades físicas propicia a melhoria das aptidões físicas e das 
condições psicossociais, retardando o avanço dos sinais de declínio do corpo e da mente.

Palavras-chave: melhoria biopsicossocial; atividade física; terceira idade.
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ABStrACt
This work aims, on a general aspect, to compare the biological, psychological and social well-being in a group of 
elderly that regularly practices physical activity to another sedentary one or that irregularly practices physical activity. 
It was also aimed to identify the functional conditions, self-esteem, the socialization and the self-confidence of these 
groups. The importance of this research is supported in the fact that a sedentary life is an important risk factor for 
the chronic-degenerative illnesses, mainly the cardiovascular affections, which are the main cause of death for the 
elderly. Based on such data, it was aimed to evaluate on a comparative form the two groups as to the biological, 
psychological and social quality: one of these groups is of individuals of at least 60 years, living in Rio do Sul, and 
practicing any modality of physical activity, at least three times for week, thirty minutes for day and without physical 
limitations for the practice of basic and practical activities of the daily life, these individuals had their activities 
guided by specialized professionals (doctors, physiotherapists and personal trainers). The other group had not 
practice regular and guided physical activities, however, has the same capacity for the practice of basic and practical 
activities of the daily life. For the collection of data, the following instruments were used: Depression Tracking 
Scale, tested e validated by the Center Epidemiologic Survey-Depression (CES-D), which evaluates the symptoms of 
depressive state of the last week: lack of the socialization, the positive self-concept, the joy of living, being the results 
good, average or bad. For the identification of the functional conditions, the questionnaire Performance Mobility 
Assessment of Gait and Balance – POMA was used, which aims to evaluate the balance and gait, being the results 
classified as normal, adapting or abnormal. Had a sample of 100 people, 50 of each group was obtained. From these, 
it was obtained the following results: the group that practices physical activities had as its profile 54% of women and 
46% of men, the average age of this group is 68,69 years old; referring to the physical aspect, 46% are normal in their 
physical aptitudes, 40% are adapting and 14% are bad. In the psychological and social analysis, 72% reached a result 
as good, 24% average and 4% bad. The second group had 42% of women and 58% of men, with general average 
age of 66,86 years old. At the physical analysis aspect, 28% reached normal, 50% adapting and 22% abnormal. In 
the psychological and social analysis the values are: 46% good, 40% average and 14% bad. Considering the evidence 
reviewed, one can observe that the that regularly practices physical activity provides the improvement of physical and 
psychosocial conditions, slowing the advance of the signs of decline of body and mind.

Key words: biological, psychological and social improvement; physical activity; elderly.

introDução

O aumento da expectativa de vida, resultante do aumento das tecnologias em saúde, 
e a diminuição da natalidade no país, são os principais fatores responsáveis pelo aumento 
proporcional das pessoas dentro da faixa etária de 60 anos para cima. Diante deste fator, o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (2000) faz a projeção de que, em 2025, o Brasil seja 
o sexto país em número de idosos.

No Brasil, quem determina o principal conceito de idoso é o que define como conceito 
legal de idoso tendo-se por base a idade de 60 anos, a teor do Art. 1. Também ainda acrescentamos 
o conceito da Organização das Nações Unidas – ONU – (FURTADO, [s.d]) que divide os idosos 
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em três categorias: os pré-idosos (entre 55 e 64 anos); os idosos jovens (entre 65 e 79 anos - ou 
entre 60 e 69 para quem vive na Ásia e na região do Pacífico); e os idosos de idade avançada (com 
mais de 75 ou 80 anos). Ou seja, dentro do nosso país, o idoso é aquele com idade legal de 60 
anos.

Existe perda da capacidade funcional com o avançar da idade. Este conceito é de grande 
importância porque não é somente a identificação de doenças o pilar de sustentação da atenção 
de saúde na velhice, mas a avaliação de incapacidades funcionais e suas causas, as quais nem 
sempre estão linearmente relacionadas às doenças presentes. Este quadro de perda de função, 
sem intervenções adequadas e em tempo hábil, pode gerar limitações em efeito cascata, levando 
à perda da qualidade de vida. Geralmente o aumento de incapacidades, entre elas as motoras, é 
causa de institucionalização precoce de idosos. (PAPALEO NETTO, 2002, p. 331)

O sedentarismo, que tende a acompanhar o envelhecimento e vem sofrendo importante 
pressão do avanço tecnológico ocorrido nas últimas décadas, é um importante fator de risco para 
as doenças crônico-degenerativas, especialmente as afecções cardiovasculares, principal causa de 
morte nos idosos. A prática de exercício físico, além de combater o sedentarismo, contribui de 
maneira significativa para a manutenção da aptidão física do idoso, seja na sua vertente da saúde 
como nas capacidades funcionais. (ALVES, et al., 2004)

Dados do censo de 2000 indicam que 80% da população brasileira vivem em regiões 
urbanas, estando sujeitas, portanto, a desenvolver algum tipo de doença associada ao sedentarismo. 
No Brasil, a inatividade física é mais prevalente entre mulheres, idosos, incapacitados fisicamente 
e em indivíduos de baixo nível socioeconômico. (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2002, p. 15)

Vários órgãos da área da saúde enfocam a importância da prática de atividades físicas 
conjuntamente com outras mudanças de hábitos de vida: o portal via Internet do Ministério da 
Saúde (MS, [s.d.]) destaca a importância que os profissionais e os programas de saúde têm para 
propiciar a prática de atividade física, como o programa Pratique Saúde, onde atua a equipe 
multidisciplinar para a efetividade do mesmo. A entidade máxima da saúde, a Organização 
Mundial de Saúde (WHO – Genebra, [s.d]) também cita diversos benefícios que a prática de 
atividade física proporciona aos idosos. Quando os EUA passavam pelo mesmo processo 
de aumento da população idosa, como atualmente passa o Brasil, em 2 de outubro de 1999, 
realizaram um movimento em prol do envelhecimento ativo, com o programa da Caminhada 
Global da Embrace, que ainda vem sendo aplicado a cada ano em uma parte do mundo.

Por recomendação do CDC/ACSM (Center for Disease Control/ American College 
of Sports Medicine) “todo indivíduo deve acumular ao menos 30 minutos de atividade física, 
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na maioria dos dias da semana, em atividade de intensidade moderada, de forma contínua ou 
acumulada” (PERES, BARRETTA, 2005, apud CDC, 2000).

Encontramo-nos diante de uma situação não diferente do resto do mundo, especialmente 
os países já desenvolvidos ou em fase de passagem para o desenvolvimento, e existem provas 
suficientes que, a cada dia, vêm aumentando a importância de pesquisas e ações para manter estas 
pessoas acima de 60 anos com uma qualidade de vida digna e humana.

E, mesmo com tentativas de iniciativas, a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS, 
2003) registrou, em pesquisa realizada no Estado de São Paulo, que apenas 26,5% dos idosos 
realizavam atividades físicas nos últimos 12 meses e que a maior parte era do sexo masculino. 
Talvez até pudéssemos sugerir o fato da industrialização excessiva, das tecnologias de transportes 
e transações econômicas e comerciais e a violência que atinge principalmente as áreas urbanas e 
que limita a liberdade das pessoas.

Entre as instituições, governamentais ou não, que direta ou indiretamente têm 
responsabilidades, maiores ou menores, no que diz respeito ao atendimento das necessidades dos 
idosos está, sem dúvida, a Universidade. Esta, por sua vez, tem como função, a priori, a formação 
de profissionais competentes para atuarem tanto no campo da geriatria, como da gerontologia e, 
ao mesmo tempo, incentivar estudos e pesquisas sobre o envelhecimento humano. Outra função 
bastante influente refere-se à prestação de serviços à comunidade, no caso específico a comunidade 
de idosos, clientela que vem ganhando alta visibilidade no cenário social, por meio das mais 
variadas formas e estratégias de atuação. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, [s.d].)

Não há como negar os benefícios da prática regular e moderada da atividade física, 
pois ações ligadas à adoção de ritmo de vida mais ativo, diretamente relacionado aos exercícios 
corporais, favorecem, em última análise, melhoria da autonomia, da saúde física e psicológica, 
do bem-estar geral do idoso, auxiliando, na maioria das vezes a reconhecer-se como ser singular. 

Estes fatos levam a querer identificar os benefícios que a prática de atividades físicas traz 
para os idosos fisicamente, psicológica e socialmente, na prática, em nossa localidade, visto que 
poucas pesquisas são realizadas acerca do tema. 

Por isto, a presente pesquisa objetivou comparar o bem-estar biopsicossocial entre um 
grupo de idosos com prática regular de atividade física, com outro sedentário ou com prática 
irregular de atividade física. 

Através desta pesquisa, pretende-se criar um conhecimento sobre o assunto de forma 
a permitir o planejamento de ações voltadas para o melhoramento da qualidade de vida da 
população idosa. Este melhoramento irá se conseguir através da prática de atividade física, 
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pois são os estudos de base populacional regional que contribuem para se conhecer o perfil do 
município e auxiliar na definição de estratégias de políticas públicas de combate ao sedentarismo, 
estímulo a prática de atividade física e, conseqüentemente, para a melhoria da qualidade de vida.

oS pASSoS metoDoLÓGiCoS Que norteArAm A peSQuiSA

A seguinte pesquisa foi do tipo bibliográfica exploratória descritiva, categorizada como 
quantitativa, utilizando-se de fontes primárias. 

O local onde residia a população e amostra da pesquisa proposta foi o município de Rio do 
Sul – SC, o qual constitui-se um município de médio porte, com 258 Km2, e uma população, estimada 
pelo IBGE no ano de 2000 para o ano 2007, de 56.063 mil pessoas, das quais 4.730 pessoas estarão 
dentro da faixa etária acima de 60 anos (IBGE, 2000). Como amostra, foram analisados dois grupos, 
descritos abaixo:

Um com pessoas com mais de 60 anos, residentes em Rio do Sul, que praticassem qualquer 
modalidade de atividade física, no mínimo três vezes por semana, trinta minutos por dia e sem 
limitações físicas para a prática das atividades básicas e práticas da vida diária. Estes indivíduos tiveram 
suas atividades orientadas por profissionais especializados (médicos, fisioterapeutas e em academias de 
ginástica/natação).

Como segunda amostra, comparativa com a primeira, utilizou-se a mesma quantidade de 
indivíduos acima citados, mas sem a prática regular e acompanhada das atividades físicas, porém, com 
a mesma capacidade de efetuação das atividades básicas e práticas da vida diária. 

A coleta de dados seguiu os seguintes procedimentos:
•	Aprovação do projeto e autorização das autoridades competentes;
•	Apresentação da pesquisadora a cada idoso, bem como de seus objetivos, justificativas 

e demais fatores de importância;
•	Individualmente, quando abordado cada idoso para realizar a entrevista, solicitou-se 

sua participação e, diante da concordância, pediu-se que fosse assinado o termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para a realização da entrevista do estudo;

•	Aplicação do instrumento de coleta de dados;
•	Ao término, foi agradecido a cada participante;

A coleta de dados durou, aproximadamente, quatro meses. Como forma de coleta de 
dados, utilizou-se uma associação de questionários, como forma de avaliar os diversos aspectos 
pesquisados, uma vez que são poucas as pesquisas envolvendo atividade física e bem-estar 
biopsicossocial. Inicialmente foram coletados os dados pessoais de cada indivíduo. 
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Para a identificação das condições funcionais, foi aplicado o questionário Performance-
Oriented Mobility Assessment of Gait and Balance – POMA, que visa avaliar o equilíbrio e 
marcha, onde classificaram-se os resultados como sendo normal, adaptativo ou anormal.

Como forma de verificar as condições sociais e psicológicas, que envolvem auto-
estima, socialização, alegria de viver, auto-conceito, etc, foi utilizada a Escala de Rastreamento 
de Depressão, testada e validada pelo Center Epidemiologic Survey-Depression (CES-D), que 
avalia sintomas do estado depressivo da última semana: a falta da socialização, do auto-conceito 
positivo, da alegria de viver e de outros fatores pessoais.

A aplicação dos instrumentos de coleta de dados foi efetuada apenas mediante a aprovação 
livre e esclarecida do próprio idoso. O anonimato e sigilo dos respondentes foram garantidos a 
partir do próprio instrumento de coleta de dados, sendo que o nome do informante não constou 
nos dados, a fim de garantir sua privacidade e evitar constrangimentos.

ApreSentAção e AnáLiSe DoS reSuLtADoS

Para facilitar o processo de compreensão da análise e exposição dos dados, denomina-se 
o grupo praticante de atividades físicas de Grupo 1 e o grupo não praticante de atividade física 
de Grupo 2.

A análise individual de cada um destes grupos permitiu catalogar os dados expostos na 
Tabela 01 descrita a seguir:

Grupo Feminino masculino
Valor absoluto Valor relativo Valor absoluto Valor relativo

Grupo 1 27 54% 23 46%
Grupo 2 21 42% 29 58%

tABeLA 01 – tabela de distribuição do valor absoluto e relativo da quantidade de indivíduos de cada 
sexo em cada grupo pesquisado.
FONTE: Dados constituídos pelos autores.

Observa-se que, no grupo praticante, 54% dos indivíduos são do sexo feminino e 46% 
do sexo masculino, enquanto o não praticante tem uma representação feminina de 42% e 58% 
do sexo masculino.

Pode-se identificar que, como já comentado anteriormente, da pesquisa registrada pela 
OPAS (OPAS, 2003), em São Paulo, dos poucos 26,5% dos idosos praticantes de atividade física 
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tinham em sua maioria indivíduos do sexo masculino, e na pesquisa aqui explanada o dado 
encontrado confronta com este, pois os indivíduos do sexo feminino encontram-se em maior 
quantidade relativamente aos do sexo masculino, sendo 54% do grupo praticante mulheres e 
46% do sexo masculino.

Quanto à idade média, os dados encontrados foram os expostos na Tabela 02 abaixo:

Idade média por grupo e sexo Sexo masculino Sexo feminino
Grupo 1 67,78 69,56
Grupo 2 66,1 67,62

tABeLA 02 – tabela de distribuição do valor da idade média de cada sexo em cada grupo pesquisado.
FONTE: Dados constituídos pelos autores.

Como pode-se observar no sexo feminino a longevidade é superior a do sexo masculino 
que tem, por sua vez, em torno de 1,5 a 2 anos a menos de expectativa de vida. Observa-se 
concomitantemente com este dado que, dentro de cada sexo, em ambos os casos, a idade média do 
Grupo 1 se sobressaiu com diferença etária de aproximadamente 1,5 anos para o sexo masculino 
e de 2 anos para o sexo feminino.

Observe-se a análise, por grupo, do quesito aptidão física, no Gráfico 01, abaixo:
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GráFiCo 01 – ilustra o valor relativo, de forma comparativa, dos dois grupos pesquisados quanto ao 
quesito aptidão física.
FONTE: Dados constituídos pelos autores.

É possível identificar no Gráfico acima que os valores mais expressivos delimitam 
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os grupos: no Grupo 1, a maior parte dos indivíduos, 46%, encontra-se com a aptidão física 
classificada como sendo normal e, no Grupo 2, a maior parte, 50% classifica-se com aptidão 
física adaptativa.

Sabe-se que, com o passar dos anos, nossa aptidão física diminui, pois o envelhecimento 
em si traz diversas alterações orgânicas, porém, Freitas, (et al., 2002, [s.p.]) cita diversas melhorias 
da prática regular de exercícios: melhora a densidade mineral óssea, aumenta a força e massa 
muscular, amplia a flexibilidade articular; no sistema cardiovascular melhora o retorno venoso-
linfático periférico, regula a pressão arterial e venosa e melhora a expansibilidade cardíaca; quanto 
ao sistema respiratório, ocorre a melhora da função pulmonar, diminui a fadiga e a dispnéia; no 
sistema endócrino, melhora o perfil lipídico e glicêmico e reduz o peso corporal. Além disso, 
libera endorfinas endócrinas, que favorecem o bem-estar, auto-estima e conceitos positivos de si 
mesmo.

Já na análise, por grupo, do quesito desenvolvimento psicossocial, os dados obtidos 
seguem no Gráfico 02 abaixo:
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GráFiCo 02 – ilustra valores relativos, de forma comparativa, dos dois grupos pesquisados quanto ao 
quesito desenvolvimento psicossocial.
 Fonte: Dados constituídos pelos autores.

Como observa-se, no grupo praticante de atividades físicas tem 72% dos seus integrantes 
com classificação geral boa, enquanto no Grupo 2 o valor máximo alcançado foi o de 46% com 
a mesma classificação e os demais distribuídos entre a classificação média e ruim. 

Além destes dados, comparativos em sua maioria por grupo, verificou-se a importância 
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e necessidade de compará-los frente ao sexo de cada participante em cada grupo, dados estes 
expostos a seguir.

A Tabela 03 representa a distribuição dos resultados quanto à aptidão física do sexo 
feminino entre os dois grupos pesquisados:

aptidão física Normal Adaptativa Anormal
Grupo 1 51,86% 33,33% 14,81%
Grupo 2 47,62% 28,57% 23,81%

tABeLA 03 – tabela de distribuição dos resultados, em valor relativo, quanto à aptidão física distribuída 
por grupos relativos ao sexo feminino.
Fonte: Dados constituídos pelos autores.

Observa-se que, quanto ao sexo feminino de cada grupo, os valores tendem a revelar 
melhor aptidão física geral para o Grupo 1. 

Como se observa na Tabela 04, no grupo praticante de atividades físicas, existem mais 
indivíduos com classificação Bom na escala para o desenvolvimento psicossocial do que o grupo 
não praticante de atividades físicas.

Desenvolvimento psicossocial Bom Médio Ruim
Grupo 1 77,78% 14,81% 7,41%
Grupo 2 47,62% 28,57% 23,81%

tABeLA 04 – tabela de distribuição dos resultados, em valor relativo, quanto ao desenvolvimento 
psicossocial por grupos relativo ao sexo feminino.
Fonte: Dados constituídos pelos autores.

Observe na Tabela 05 os dados, em valor relativo, acerca da aptidão física distribuída 
entre os dois grupos de estudo, referente ao sexo masculino:

aptidão física Normal Adaptativa Anormal
Grupo 1 39,13% 47,83% 13,04%
Grupo 2 13,79% 65,52% 20,69%

tABeLA 05 – tabela de distribuição dos resultados, em valor relativo, quanto à aptidão física distribuída 
por grupos relativos ao sexo masculino.
Fonte: Dados constituídos pelos autores.

Observa-se que, quanto ao sexo masculino de cada grupo, os valores tendem a revelar 
melhor aptidão física geral para o Grupo 1, assim como no sexo feminino, porém com menor 
intensidade.
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Também no aspecto psicossocial pode-se observar esta condição no Grupo 1. Esta 
afirmação pode ser observada na Tabela 06 representa a distribuição dos resultados quanto ao 
desenvolvimento psicossocial do sexo masculino entre os dois grupos pesquisados:

Desenvolvimento psicossocial Bom Médio Ruim
Grupo 1 65,22% 34,78% 0,00%
Grupo 2 27,59% 44,82% 27,59%

tABeLA 06 – tabela de distribuição dos resultados, em valor relativo, quanto ao desenvolvimento 
psicossocial por grupos relativo ao sexo masculino.
Fonte: Dados constituídos pelos autores.

Observe que, dentre este sexo, não existe nenhum indivíduo do Grupo 1 com classificação 
ruim, sendo que do segundo existem 8 indivíduos neste item. Percebe-se, então, como nos diversos 
tabelas e gráficos comparativos já expostos, que o Grupo 1 mais uma vez se sobressai ao Grupo 2.

ConSiDerAçÕeS FinAiS

O avanço das tecnologias em saúde tem, sem sombra de dúvidas, aumentado 
consideravelmente o número absoluto da população idosa. E, conjuntamente com este dado, 
avançam os valores numéricos das doenças crônico-degenerativas, sendo caracterizadas pelo 
declínio biopsicossocial do indivíduo, trazendo ao mesmo a redução de sua qualidade de vida.

Por isto, a presente pesquisa objetivou comparar o bem-estar biopsicossocial entre um 
grupo de idosos com prática regular de atividade física, com outro sedentário ou com prática 
irregular de atividade física. 

Conforme objetivo inicial proposto, conseguiu-se comparar um grupo de idosos 
praticantes de atividades físicas e um grupo de idosos não praticantes, onde observou-se que o 
primeiro obteve melhores resultados nos quesitos analisados em relação ao segundo grupo.

Não apenas este fato, que foi identificado em todos os gráficos e tabelas comparativas, 
e ainda assim também encontrou-se, no grupo praticante de atividades físicas, uma faixa etária 
superior em ambos os sexos e, ainda assim, melhor desempenho nos itens avaliados.

Considera-se também que os itens aptidão física e desenvolvimento psicossocial, 
positivamente encontrados são destoantes de outras localidades do país, como São Paulo, onde a 
prevalência da prática de atividades físicas encontra-se no sexo masculino e, na cidade de Rio do 
Sul, o maior percentual ocorreu entre as mulheres.

A análise permite-nos aumentar as provas irrefutáveis dos benefícios da prática de 
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atividades físicas, especificamente no caso de indivíduos acima de 60 anos, não apenas na questão 
de sobrevida, mas no melhoramento destes anos, tanto no seu aspecto físico quanto em seu 
relacionamento social e seu próprio bem-estar.

Apesar dos objetivos terem sido atingidos de forma satisfatória, percebeu-se dificuldades 
pelo tempo de coleta que resultou muitas vezes em resistência por parte dos entrevistados. Além 
disto, o horário para conseguir encontrá-los teve de ser amplo e em locais diversificados. 

Seria de extrema valia a ampliação deste estudo em outros municípios da região do Alto 
Vale do Itajaí, visto que Rio do Sul é um dos mais industrializados desta região, podendo os 
resultados virem a ser bem diferenciados por se tratarem de municípios basicamente sustentados 
pela economia agrícola.
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RESUMO

O estudo da ecologia da capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) na área urbana do município  de Rio do Sul,  SC, 
determina a população, a alimentação e o comportamento desta espécie que habita as margens do rio Itajaí-Açú. 
Durante o período de abril de 2005 até junho de 2006, este trabalho teve como objetivo, demarcar as áreas de 
habitat desta espécie, estudar sua ecologia, analisar as variáveis: população, comportamento e alimentação. Para 
alcançar o objetivo, foram mapeados os locais com maior concentração de capivaras, divididos em quatro pontos, 
que foram observados durante uma hora cada, duas vezes por semana, em dias alternados, dados sobre quantidade 
e comportamento da capivara foram anotados, fezes foram analisadas macroscopicamente para verificar o tipo de 
alimentação, bem como as espécies vegetais disponíveis nas áreas habitadas. As observações foram realizadas com 
barco e caiaque pelo leito do rio e por terra, nos pontos demarcados para observação. O método de observação 
foi baseado no estudo de Alho (1986). Os resultados deste estudo, que durou 15 meses, mostram que a capivara 
está adaptada ao ecossistema existente. Sua população sofre flutuações ao longo do ano. A média do total de 
indivíduos observados nos quatro pontos determinados, foi 60 capivaras.  Este total de indivíduos foi distribuído 
na área disponível de 68,5 hectares, obtivemos assim, um índice de abundancia de 0,87 indivíduos por hectare. Este 
índice, segundo Alho (1986) é considerado médio. Sua alimentação é exclusivamente herbívora, sempre sujeita à 
sazonalidade dos vegetais. A capivara pode realizar cecoprofagia e coprofagia para suprir sua necessidade protéica. O 
comportamento e as atividades da espécie são repetitivos, tendo sua maior variação na época de reprodução que pode 
ocorrer duas vezes ao ano. As diferenças sexuais não são marcantes, pois os órgãos genitais encontram-se encerrados 
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em uma bolsa que os recobre, assim como o ânus, exibindo externamente apenas um orifício semelhante à cloaca. 
Os testículos não descem totalmente para a bolsa escrotal, podendo ser apalpados sob a pele. É mais fácil perceber a 
diferença quando as capivaras tornam-se adultas, observando a glândula sebácea que o macho tem entre o focinho e 
a testa. A população de capivaras no perímetro urbano de Rio do Sul, SC, tem sua flutuação diretamente relacionada 
ao nível do rio Itajaí-Açú e a mata ciliar deste rio é indispensável para a manutenção da espécie.  

Palavras-chaves: capivara, população, comportamento e alimentação.

ABStrACt

The study of the ecology of capybara (Hydrochaeris hydrochaeris) in the urban area of the city of Rio do Sul, SC, 
it determines the population, the feeding and the behavior of this species that inhabit the edges of the river Itajaí-
Açú. During the period of April of 2005 until June of 2006, this work had as objective, to demarcate the habitat 
areas of this species, to study its ecology, to analyze the  variable: population, behavior and feeding. To reach the 
objective, the places with bigger concentration of capybaras had been, divided in four points, that they had been 
observed during one hour each, two times per week, in alternated days, data on amount and behavior of capybara 
had been written down, excrements had been analyzed macroscopically to verify the type of feeding, as well as the 
available vegetal species in the inhabited areas. The comments had been carried through with boat and kayak for 
the riverbed and land, in the points demarcated for comment. The comment method was based on the study of 
Alho (1986).The results of this study, that it lasted 15 months, they show that capybara is adapted to the existing 
ecosystem. Its population suffers fluctuations throughout the year. The average of the total of individuals observed 
in the four determined points, capybaras was of 60. This total of individuals was distributed in the available area 
of 68,5 hectares, got thus, an index of abundance of 0,87 individuals for hectare. This index, as Alho (1986) is 
considered average. Its feeding is exclusively herbivorous, it always subjects to the periods of vegetables. Capybara 
can carry through cecoprophagia and coprophagia to supply its protein necessity.The behavior and the activities of 
the species are repetitive, having its bigger variation at the period of reproduction that can occur two times to the 
year. The sexual differences are not annotation, therefore the genital agencies meet locked up in a stock market that 
recover them, as well as the anus, showing external only one similar orifice to the cloaca. The testicles do not go down 
total for the scrotal stock market, being able to be touching under the skin. It is more easy to perceive the difference 
when capybaras becomes adult, observing the greasy gland that the male has between the snout and the forehead. 
The population of capybaras in the urban perimeter of Rio do Sul, SC, it has a fluctuation directly related to the 
level of the river Itajaí-Açú and the border vegetation this river is indispensable for the maintenance of the species.

Word-keys: capybara, population, behavior and feeding.

introDução

O estudo da ecologia da capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) na área urbana do 
município  de Rio do Sul,  SC, determina a população, a alimentação e o comportamento desta 
espécie que habita as margens do rio Itajaí-Açú.
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O objetivo deste trabalho consiste em estudar a ecologia da capivara (Hydrochaeris 
hydrochaeris) no perímetro urbano de Rio do Sul, SC, compreendido entre o ponto 01 
(Encontro dos Rios) e o ponto 04 (Rampa do Neno), durante o período de abril de 2005 à junho 
de 2006. Definir o número da população existente, seu comportamento e sua alimentação.

Para alcançar o objetivo, foram mapeados os locais com maior concentração de capivaras, 
divididos em quatro pontos, que foram observados durante uma hora cada, duas vezes por 
semana, em dias alternados, onde dados sobre quantidade e comportamento da capivara foram 
anotados, fezes foram analisadas macroscopicamente para verificar o tipo de alimentação, bem 
como as espécies vegetais disponíveis nas áreas habitadas. Também foram feitas diligencias pelo 
rio com barco da Polícia Ambiental, e outras vezes com caiaque, percorrendo toda a extensão 
mapeada, isto é, do ponto 01, no Encontro dos Rios até o ponto 04, na Ponte da Ivo Silveira, 
mais precisamente na rampa do Moto Neno, totalizando um percurso de 3,5 km. Observações 
por terra foram as mais utilizadas. Registros fotográficos e filmagens foram de suma importância 
para quantificar a população. O método utilizado foi baseado no estudo de Alho (1986).

reViSão teÓriCA

Apesar de abundante, a espécie Hydrochaeris hydrochaeris, não tem sido estudada 
em toda a sua área de distribuição geográfica. Até a década de 1980, a espécie foi intensivamente 
estudada em habitat com baixo grau de antropização, como o Pantanal Mato-grossense e os Llanos 
venezuelanos, regiões caracterizadas pela marcada flutuação sazonal dos recursos água e alimento, 
conforme Alho (1986). Tais estudos são de fundamental importância para o conhecimento da 
espécie. A capivara é um animal social extremamente adaptado a seu habitat e que aparentemente 
responde às exigências ambientais adotando uma sociedade mais flexível do que a encontrada em 
outras espécies, segundo Schaller e Crawshaw (1981).

A capivara é um herbívoro semi-aquático que se distribui amplamente por toda a América 
do Sul, a leste dos Andes, indo do Panamá ao Uruguai e noroeste da Argentina e atingindo 
altitudes de até 1.500m, segundo estudos de Azcarate (1980). 

A capivara adulta atinge em média 1,5m de comprimento, 60 cm de altura e 50 kg de 
peso, podendo chegar até aos 90 kg em média, conforme descrito nos trabalhos de Moreira & 
MacDonald (1997). Confirma-se que a espécie possui um corpo maciço onde não aparecem 
praticamente apêndices, visto que a capivara não possui escroto, sendo que os testículos ficam 
aderidos internamente ao abdômen, não apresentando dimorfismo sexual. A sexagem só é 
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possível com a exposição manual do órgão genital, que é externado pelo único orifício externo da 
capivara, que expõe o órgão excretor, urinário e genital.

A capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) encontra-se amplamente distribuída nos 
mais variados tipos de ambiente, desde matas ciliares até savanas sazonalmente inundáveis, que 
compreendem uma área aberta ou campo, geralmente alagável em períodos chuvosos, um capão 
de mata em terra seca e um corpo d’água. Cada porção do habitat é utilizada para uma atividade 
específica: os campos são utilizados para o forrageio; as áreas de mata servem para o repouso, abrigo 
e parição dos filhotes; e, os corpos d´água são utilizados para atividades reprodutivas, repouso 
e fuga de predadores. O padrão de utilização do habitat varia sazonalmente, acompanhando a 
disponibilidade de água, pastos e terras secas. A área de vida de capivaras contém todos os tipos 
de habitat e recursos necessários à espécie e é estável quanto à sua localização e configuração. Seu 
tamanho e forma enfatizam a importância do recurso água uma vez que estas se configuram em 
função de sua presença. Todos estes dados são encontrados nos trabalhos de Herrera e MacDonald 
(1989); Alho et al (1987ª); Ojasti, (1973);  Azcarate, (1980) e  Schaller & Crawshaw, (1981).

Capivaras são animais normalmente diurnos, com pico de atividades concentrado nos 
períodos vespertino e crepuscular. O ritmo diário de suas atividades resume-se basicamente a 
forrageio nas primeiras horas da manhã e ao anoitecer e repouso e atividades aquáticas nas horas 
mais quentes do dia. Já em áreas muito urbanizadas ou onde sofrem forte pressão de predação, 
as capivaras podem tornar-se ativas somente à noite. Como sugerem Verdade (1996) e Moreira 
e MacDonald (1996), a pressão de caça pode alterar o comportamento social das espécies ou a 
forma como estas utilizam o ambiente.

A capivara apresenta uma elaborada estrutura social, baseada em relações sociais 
interindividuais. As interações agonísticas são as mais freqüentemente observadas em grupos de 
capivaras. Os machos interagem entre si com maior freqüência, sendo a agressividade intersexual 
raramente observada. A taxa de agressão dos machos correlaciona-se com o número de machos 
presentes no grupo, segundo Herrera (1986).

Os grupos sociais são de tamanhos e composições variáveis dependendo do tipo de 
ambiente. Ojasti (1973) sugere que o tamanho dos grupos varia em função das flutuações sazonais 
do recurso água, já que os indivíduos tendem a se concentrar em torno dos limitados corpos 
d’água encontrados na estação seca, formando grupos maiores dos que os encontrados na estação 
chuvosa. Já Herrera e MacDonald (1989), acreditam que os grupos maiores refletem apenas a 
combinação de várias unidades sociais independentes, eles também verificaram que, apesar das 
agregações ocorridas na estação seca, a tolerância espacial não destrói a integridade dos grupos, 
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já que o comportamento territorial continua evidente entre os grupos vizinhos. Azcarate (1980) 
observou que, ao final da estação seca, a abundância de água e alimento influi na dispersão dos 
grupos, mas não altera o seu tamanho e composição.

Em populações de vida livre, o sistema social da espécie é geralmente composto por três 
tipos de unidades: (a) grupos mistos, onde a proporção entre machos e fêmeas pode variar de 1:1,7 
a 1:3; (b) pequenos grupos de machos; e, (c) machos solitários. Nos grupos mistos, a proporção 
de fêmeas é sempre maior que a de machos porque os machos jovens, ao atingirem a maturidade 
sexual, são expulsos do grupo pelo dominante mantendo-se satélites às unidades sociais de origem 
o que explica a ocorrência dos pequenos grupos de machos e dos machos solitários, conforme  
Alho et all (1987b).

Segundo Herrera (1986), a água é um recurso vital à sobrevivência da espécie, sendo este 
o principal fator para a formação e manutenção de grupos sociais na espécie. A capivara possui 
uma forte associação com corpos d´água, dependendo dele para suas atividades reprodutivas, 
fuga de predadores e termorregulação. 

Herrera (1986) relata que as mais altas densidades populacionais da espécie estão 
associadas à presença de corpos d´água permanentes e sugere que o aumento do perímetro destes 
corpos d´água pode acarretar o aumento na capacidade de suporte do habitat em relação ao 
número de indivíduos por área. 

metoDoLoGiA 

Este estudo foi realizado no município de Rio do Sul, localizado no Sul do Brasil e 
centro-norte do Estado de Santa Catarina. Encontra-se no Alto Vale do Itajaí entre a Serra do Mar 
e a Serra Geral. Situa-se na zona subtropical a 27º12’15” de latitude sul e a 49º38’30” de longitude 
oeste, com clima agradável cuja temperatura média gira em torno de 18ºC. A altitude sobre o 
nível do mar é de 338,88 metros. Ocupa uma área de 260,8 km2. 

A cidade é entrecortada pelos Rios Itajaí do Sul e Oeste cuja convergência dá origem ao 
grande Itajaí-Açú que se perfila ao longo das cidades do Verde Vale do Itajaí. O Rio Itajaí-açu 
pertence à bacia hidrográfica do rio Itajaí, é a mais extensa da vertente atlântica no Estado de 
Santa Catarina, também considerado o mais importante desta bacia. 

A metodologia utilizada neste trabalho foi baseada no estudo realizado por Alho et al 
(1987a), aplicando o método de pesquisa quantitativa, estatística e descritiva.  Foram escolhidos 
quatro pontos para observação, levando em consideração o fácil acesso aos locais para observação 
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e também por estes pontos, através de uma avaliação expedita, apresentaram um maior índice da 
espécie nos avistamentos. Foi tomado um grande cuidado na escolha das áreas de observação, não 
somente pelo fácil acesso, mas sim pela incidência de capivaras nos locais escolhidos e também 
por serem locais que dão segurança para o pesquisador, já que nos mesmos há moradores que 
receberam com muita simpatia a idéia de estudo e preservação da espécie, disponibilizando a 
entrada e saída de suas propriedades aos pesquisadores.

Após a delimitação da área de estudo e a marcação dos pontos de observação, marcou-se 
os dias para saída a campo. Por disponibilidade de tempo definimos que a 2ª feira seria o dia 
de observação dos pontos 01 e 02, estipulando em uma hora o tempo para observação de cada 
ponto. A 5ª feira foi destinada aos pontos 03 e 04, com o mesmo tempo estipulado. Como o 
período do estudo foi de 15 meses, considerado um período longo, alternamos as observações 
ao longo do período, bem como o período do dia, sendo que alguns dias fomos a campo pela 
manhã, entre 7:00 e 9:00 horas e outros dias no período da tarde, entre 17:00 e 19:00 horas. Os 
dias da semana e os períodos de observação foram sendo alterados, por disponibilidade de tempo 
dos pesquisadores e também para termos um maior número de variáveis, o que nos deu um 
menor índice de erro nos resultados apurados. 

Para a contagem das unidades amostrais e avistamento de grupos sociais e sua densidade 
foram realizadas observações noturnas e diurnas. Nas observações foram utilizados: um barco de 
alumínio motorizado; binóculos; lanterna ; máquina fotográfica digital com filmadora e zoom 
óptico. Para obtenção do número de animais foram realizadas observações baseadas em contagens 
diretas e semanais, duas vezes por semana com uma média de uma hora de observação em cada 
um dos horários. Segundo Ferraz & Verdade (2001) a contagem direta é o melhor método para 
estimar a abundância de capivaras em habitats abertos. 

Durante a contagem foram observados e identificados os locais que as capivaras elegeram 
como “áreas domiciliares” e o número de indivíduos que vivem nestas mesmas. Estas áreas foram 
marcadas com GPS, da marca GARMIN, modelo G III Plus, e assinaladas no mapa da área de 
estudo. Com um barco, cedido pela Polícia Ambiental de Rio do Sul, fizemos o percurso em Z 
(em diagonal de uma margem a outra) ao longo do rio, exemplificado na figura 1.
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Figura 01 – rota de percurso no rio nas observações de campo.

Os dados do comportamento das capivaras foram adquiridos através de filmagens, 
fotografias e observações incansáveis nos pontos amostrais. O macho dominante de cada grupo 
foi o ator principal das anotações. Todo o comportamento social envolve comunicação, que é a 
transferência de informação de um animal para outro por meio de sinais que evoluíram para esta 
função, esta informação trocada entre os animais é tipicamente um dado a respeito do ambiente, 
ou sobre o estado fisiológico do emissor, ou ainda sobre as intenções do emissor. Exemplo desta 
comunicação são os “latidos” que o macho dominante emite para avisar as fêmeas e filhotes sobre 
uma possível existência de perigo. Para estudar o comportamento social dos animais, segundo 
Deag (1981), temos que tomar cuidado, pois, mesmo sem perceber, projetamos nossos próprios 
sentimentos e experiências sobre os animais que observamos, perguntamo-nos se os animais estão 
entediados ou satisfeitos, sem questionar a relevância desses conceitos; e ignoramos o fato de que 
os sentidos mais desenvolvidos dos animais não são necessariamente os mesmos que os nossos, 
e as necessidades deles também são diferentes das nossas, para tanto não podemos nos basear 
em suposição para definir como a população se encontra, precisamos nos embasar em dados 
científicos e compara-los a realidade que estamos visualizando no campo. A maior parte dos 
padrões de comportamento não aparece isoladamente, mas sim em seqüência.

O número de animais foi obtido por contagem direta através de observações e registro 
fotográfico, o que ajudou a diminuir o risco de um mesmo indivíduo ser contado novamente, 
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uma vez que as fotos auxiliam a uma identificação mais detalhada de cada capivara, expondo 
detalhes particulares do animal, que serviram para identificar com mais precisão os membros de 
cada grupo. Os animais foram observados em seu ambiente natural, no início, com o mínimo de 
interferência, sempre analisando-os de longe, para que não percebessem nossa presença. Após este 
tempo, já com uma boa base descritiva, é que começamos a nos expor mais a eles. 

Padrões de alimentação dos indivíduos foram adquiridos através de análise macroscópica 
de suas fezes, e também com coleta de plantas presentes nos locais utilizados como habitat dos 
grupos.

As áreas escolhidas pelas capivaras como habitat são facilmente identificadas. Pegadas 
são encontradas ao longo da margem e as fezes frescas são indícios de que o animal esteve no 
local. As fezes são distribuídas por toda a área, em porções bem características, são chamados de 
“azeitonas” pela semelhança com a fruta.

reSuLtADoS e DiSCuSSÕeS

Durante os 15 meses de estudo, iniciado em abril de 2005 até junho de 2006, foi efetuada 
a contagem das capivaras através de observação direta, no final de cada mês calculou-se o total 
de indivíduos observados nos 4 pontos (gráfico 1), depois a flutuação populacional conforme 
gráfico 02, também calculou-se a média de capivaras de cada ponto, conforme o gráfico 03.

GráFiCo 1 – total de capivaras observadas durante a pesquisa.
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GráFiCo 2 – variação populacional das capivaras.
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GráFiCo 3 - média de indivíduos em cada grupo.

A área total estudada resultou uma média total de 60 indivíduos, sendo 18 capivaras no 
Ponto 01, o ponto 02 tem 14 animais em média, o ponto 03 conta com a média de 12 capivaras 
e 15 animais habitam o ponto 04. Podemos ainda quantificar a média geral de indivíduos, 
definindo 15 indivíduos para cada ponto. O número médio de espécie em cada grupo pode 
ser considerado normal, segundo pesquisas de Alho (1986), grupos de até 40 indivíduos foram 
encontrados no Pantanal, local com baixo índice de antropização. Em ambientes com maior 
interferência antrópica, grupos foram identificados com médias semelhantes às encontradas em 
Rio do Sul. Na Venezuela, estudo em ambiente natural, determinou grupos que variaram de 10,9 
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a 14,0, segundo Herrera e MacDonald (1989). Admite-se que os tamanhos médios dos grupos 
familiares são determinados por aspectos ambientais, como o tamanho de área disponível, a 
estação do ano e a pressão antrópica exercida sobre estes animais em ambientes modificados, 
nesses locais não existem mais predadores naturais. 

Quando analisamos ao tamanho total médio de indivíduos listados nos bandos (60 
capivaras) e distribuímos estes números no total de área disponível aos mesmos (68,5 hectares de 
área), temos um índice de abundancia com 0,87 capivaras por hectare. A área disponível consiste 
nas duas margens do rio, com uma extensão de 3,5 Km, mais as áreas de mata ciliar. Estimamos 
então uma extensão de 3.500 metros e multiplicamos por 150 metros de largura, que consiste a 
largura do rio juntamente com a média de área com mata ciliar ou vegetação rasteira que margeia 
toda a extensão do estudo. Somamos ainda as áreas de propriedades particulares utilizadas pela 
espécie como refúgio (16 hectares). Esta multiplicação nos dá um total médio de 68,5 hectares. 

Resultados obtidos nos Llanos Venezuelanos, segundo Alho et all (1989), mostraram 
uma densidade bruta de 3,6 ind/ha, as pesquisas na Colômbia, realizadas por Jorgenson apud, 
Oeschesler (2002) resultaram a média de 5,5 ind/ha, os estudos de Ojasti & Sosa Burgos (apud 
Oeschesler, 2002), apontam a densidade populacional bruta em condições naturais na Venezuela 
de 0,5 ind/ha. Comparando resultados e analisando-os, chegamos a conclusão de que o índice 
encontrado em Rio do Sul  0,87 ind/ha pode ser considerado uma densidade  média, pois este 
resultado não é superior a 1,0 ind/ha e nem inferior a 0,5 ind/ha. 

As maiores variações populacionais ocorreram nos meses de maio, julho e setembro de 
2005, em todos os grupos, a quantidade da espécie foi significativamente reduzida, neste período 
houve um aumento considerável no nível do rio, as águas subiram devido à pluviosidade, as áreas 
domiciliares da capivara, ficaram submersas, o que resultou em falta de espaço para alimentação 
e forrageio como já concluiu Bensusan (2006).

Podemos dizer que o número de capivaras no ambiente tem uma forte relação com o 
nível médio do rio Itajaí-Açú, podemos verificar que à medida de que o rio atinge níveis mais 
altos a quantidade de animais diminui e vice-versa.

Durante todo o período de observação, as capivaras utilizaram áreas que apresentavam os 
três componentes básicos exigidos por elas: água, mata e pasto. As margens do rio, onde há capim 
rasteiro é utilizada para forrageamento, a mata é usada para refúgio e abrigo noturno e nas horas 
mais quentes do dia. As fêmeas utilizam as matas para procriar e cuidar de seus filhotes. A água 
é um fator muito importante, além de servir para fuga e para as capivaras se refrescarem, na água 
existem plantas que servem como alimento para a espécie.
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Estes animais são excelentes nadadores, e passam grande parte do dia dentro d’ água. 
Suas patas são adaptadas para uma melhor locomoção dentro da água, existe uma membrana 
interligando os dedos da capivara, sempre que se sentem ameaçadas correm para dentro do rio 
onde dão mergulhos movimentando-se rapidamente. 

O sistema de acasalamento da espécie é do tipo poligínico e promíscuo, ou seja, mais de 
um macho pode acasalar-se com várias fêmeas do grupo. A gestação dura aproximadamente 150 
dias, e cada fêmea gera em média 5 filhotes. Durante as observações, notamos várias atividades e 
posturas diferenciadas nos indivíduos dos grupos, desde a posição de alerta mantida pelo macho 
dominante, o forrageamento da capivara, o seu descanso à sombra, suas horas de sono, quando 
está sentada geralmente na margem do rio, nadando nas horas mais quentes do dia, a intimidação 
de um macho dominante, quando aparece outro querendo ocupar seu lugar, bem como a luta 
pelo domínio do grupo, o contato íntimo e a cópula dos casais que acontece dentro d’água, o 
ninho da fêmea com seus filhotes e seu cuidado parental, momento este em que a fêmea não 
abandona o local e o macho trás alimento para a fêmea, e observamos também como a capivara 
faz a marcação de território (figura 2).

Figura 2 – Padrões de comportamento e posturas exibidas a campo. Dados obtidos na observação contínua de 
indivíduos e grupos no Pantanal mato-grossense, 1987.
Fonte: ALHO et al (1987).
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ConCLuSão

A continuação deste trabalho será muito importante para determinar possíveis manejos 
da espécie. Com a supressão significativa de área para habitat de animais silvestres ao longo do 
rio, alguns animais da espécie Hydrochaeris hydrochaeris, poderá necessitar de um manejo 
especial, por ser um animal de grande porte e para que esta perca de espaço físico não cause 
maiores transtornos parra os moradores ribeirinhos, exemplo das invasões em suas propriedades 
pelos animais. O nível do rio está diretamente relacionado a flutuação populacional da capivara 
no perímetro urbano de Rio do Sul.

Quanto à população da espécie hoje, 0,87 capivara por hectare, é considerada um 
índice médio conforme determinam os estudos realizados no pantanal por Alho et al (1989) 
e na Venezuela por Ojasti & Crawshaw (apud Oechsler, 2002). O tamanho dos grupos aqui 
estudados, com médias de 15 a 20 indivíduos, está um pouco acima dos números encontrados 
em ambientes naturais, mas está relacionado a resultados encontrados em ambientes com alto 
grau de antropização.

A falta de predadores “naturais”, também é um fator preocupante para manter o equilíbrio 
da dinâmica desta população. O aumento do grau de antropização, somando à redução da área 
poderá resultar na necessidade de intervenção humana para equilibrar a capacidade de suporte do 
ambiente para o bem estar dos animais e dos moradores.
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A ControLADoriA nAS GrAnDeS inDÚStriAS tÊXteiS Do 
VALe Do itAJAÍ/SC

Msc. Adalberto Andreatta 
Dra. Amélia Silveira 

Dr. José Leonidas Olinquevitch 

RESUMO

O setor têxtil é representativo no cenário nacional. O Vale do Itajaí, SC, teve seu crescimento relacionado à atividade 
têxtil. Neste contexto, o estudo caracterizou as 18 (100%) maiores empresas têxteis quanto ao tempo de atividade, 
mercado de atuação, produtos e faturamento, identificando a controladoria na estrutura organizacional, sua missão 
e funções. O método foi quantitativo, a pesquisa descritiva, do tipo survey, e o questionário estruturado. A análise 
estatística descritiva, por meio de freqüências absolutas e percentuais, média e desvio padrão mostrou que a maioria 
das empresas é centenária. A produção destina-se ao mercado interno, basicamente. As que atuam no mercado 
externo tem maior faturamento. 13 (72,2%) empresas possuem controladoria, sendo variável o nível hierárquico. A 
missão da controladoria converge para cumprimento normativo e político, e para o controle e gerenciamento de 
processos como apoio ao processo de gestão, entre outros. Estas afirmações vêm ao encontro ao revisado na literatura. 
As funções da controladoria estão voltadas, principalmente, para amparar a administração na determinação de 
políticas, do planejamento à execução das mesmas, de forma geral.  

Palavras-chaves: Controladoria. Indústrias Têxteis. Vale do Itajaí, SC, Brasil. 

ABStrACt
The textile sector is representative in the national scenery. The Vale do Itajaí, SC, had its growth directly related to 
the textile activity. In this context, the study characterized the 18 (100%) bigger companies regarding the activity 
time, market share, products and invoicing, identifying the controller in the organizational structure, its mission 
and functions. The method was quantitative, the research descriptive, survey type, and structured questionnaire. The 
descriptive statistics analysis by means of absolute frequencies and percentages, average and standard deviation showed 
that the majority of companies is centenary.  Basically, the production is designated for the internal market. The ones 
which act out in the external market have better invoicing. 13 (72.2%) companies have controller department, being 
variable the hierarchy level. The controller department mission converges for accomplishing political and normative 
issues and for helping on the control and management of processes, supporting the managing process, among others. 
These assertions state what the literature brings about. In a general view, the main role of the controller department 
is to help out the administration in political determinations from its planning to its execution.

Keywords: controller; textile industries; Vale do Itajaí, SC, Brasil.
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1 introDução

As mudanças nas últimas décadas, principalmente na maneira de conduzir a gestão dos 
negócios, têm condicionado que as empresas se adaptem, constante e sistematicamente, aos novos 
princípios gerenciais e aos procedimentos e ações que permeiam todo este processo.

Segundo Maia; Pinto (1999), a informação, neste contexto, tem se tornado um recurso 
estratégico, tendo em vista o processo de interação dinâmica entre a empresa e seu meio ambiente. 
Conseqüentemente, o papel da controladoria ganha destaque por ser este o órgão responsável, na 
empresa, pelo sistema de informações que apóia o processo de planejamento e controle de gestão.

A controladoria é, geralmente, formada pelos departamentos econômico, financeiro, 
contábil, envolvendo as atividades de planejamento, execução, controle e análise da performance 
da gestão. 

Conforme Riccio; Peters (1993, p.13), há mais de dez anos, cabe à Controladoria “o papel 
de monitorar os paradigmas de qualidade, devendo informar e interagir proativamente com as 
diversas funções da organização na busca da excelência empresarial, calçada na crença de que 
estratégia, custos e qualidade são responsabilidades de todas as funções da empresa”.

Apesar deste entendimento, mesmo nas grandes empresas nacionais, de setores 
representativos na economia brasileira como o setor Têxtil, se desconhece, de forma mais atual, 
a situação da controladoria em termos de estrutura organizacional na empresa, e seu papel em 
termos de missão e função. Este desconhecimento, ao que tudo indica, constitui-se em um 
problema, visto que o tema, neste ambiente específico, aumenta as possibilidades de averiguar 
até que ponto a controladoria está desempenhando os papéis que se acredita contribuem para a 
gestão efetiva destas empresas.  

Desta forma, o estudo das grandes indústrias têxteis do Vale do Itajaí, no estado de 
Santa Catarina, Brasil, conduz às seguintes questões de pesquisa: Quais são as características 
destas empresas, em termos de tempo de atividade, mercado de atuação, produtos e faturamento? 
Onde está situada a controladoria, em termos de estrutura organizacional e hierárquica nestas 
empresas?  Qual a missão e a função desempenhadas pela controladoria destas grandes empresas 
têxteis catarinenses? 

Com esta perspectiva, elaboraram-se os objetivos da pesquisa: a) Caracterizar as empresas 
quanto ao tempo de atividade, mercado de atuação, produtos e faturamento; b) Identificar a 
controladoria na estrutura organizacional das empresas; c) Verificar a missão e a função da 
controladoria nas empresas em estudo.
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Sendo o propósito do trabalho o de estudar a controladoria das grandes indústrias têxteis 
do Vale do Itajaí, SC, com o intuito de identificar como se mostra esta realidade, neste ambiente 
organizacional, as justificativas são de ordem teórica e prática. 

Justifica-se este estudo, em termos teóricos, pelo fato de que o mesmo poderá vir a ser 
útil como referência a outros que abordem temas iguais ou correlatos ao que aqui se desenvolve, 
mostrando como está a realidade no ambiente das grandes empresas têxteis catarinenses.   

Em termos práticos, além de subsidiar os empresários e suas equipes com conhecimentos 
gerais sobre a situação atual da controladoria enquanto um setor importante e que tem seu 
desempenho de gestão voltado tanto para o mercado interno, como externo, o tema possibilita 
contribuir para aprimorar a controladoria, em si, nestas empresas e em outras semelhantes. 

2 DeFinição, miSSão e Função DA ControLADoriA

No Brasil, a controladoria originou-se de pessoas que exerciam cargos de responsabilidade 
no departamento contábil, ou no departamento financeiro, uma vez que estes profissionais 
possuem uma visão ampla da empresa, capacidade esta que os tornou capazes de detectar as 
dificuldades e propor soluções (KANITZ, 1976, p.5).

Beuren (2002, p.20) cita que:

a controladoria surgiu no início do século xx, nos Estados Unidos com 
o objetivo de controlar todos os negócios das empresas relacionadas, 
subsidiárias e/ou filiais, tendo sido seu desenvolvimento atribuído 
a três fatores: verticalização, diversificação e expansão geográfica 
das organizações, com o conseqüente aumento da complexidade 
das suas atividades o que exigiu outro tipo de controle por parte 
da controladoria, contribuindo para a ampliação das funções do 
controller. 

Ao longo dos anos, diversos autores vêm tentando conceituar a palavra controladoria, 
como pode ser verificado na seqüência. Ainda segundo Beuren (2002, p.21), “o verdadeiro 
significado do termo controladoria ainda não está totalmente definido na literatura”.

Segundo Oliveira (1998, p.19), “pode-se entender controladoria como o departamento 
responsável pelo projeto, elaboração, implementação e manutenção do sistema integrado de 
informações operacionais, financeiras e contábeis de uma determinada entidade, com ou sem 
finalidades lucrativas.”

Mossimann; Fisch (1999, p.99) mencionam que “a controladoria pode ser conceituada 
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como um conjunto de princípios, procedimentos e métodos oriundos das ciências de 
Administração, Economia, Psicologia, Estatística e, principalmente, da contabilidade, que se 
ocupa da gestão econômica das empresas, com a finalidade de orientá-las para a eficácia”. 

Peleias (2002, p.13) define a controladoria como “uma área da organização com 
autoridade para tomar decisões sobre eventos, transações e atividades com o objetivo de dar 
suporte adequado ao processo de gestão”.

Em termos da missão da controladoria, Yoshitake (1984, p.40), afirma, a mais de vinte 
anos, que “a Controladoria tem por missão obter informações das pessoas dentro da situação 
empresarial e, após pesquisas e análises desses dados, definir sua própria meta, comunicando-a 
em forma de intenções e efeitos de ordem financeira”. 

Riccio; Petters (1993, p.9) afirmam que esta“A missão da Controladoria pode ser 
vista como a coordenação de esforços para que seja alcançada a sinergia que irá corresponder 
a um resultado global ou superior à soma dos resultados individuais das áreas, garantindo o 
cumprimento da missão e da continuidade da organização”. Figueiredo; Caggiano (1997, p.26) 
assim definem a missão da controladoria: “a missão da Controladoria é zelar pela continuidade 
da empresa, assegurando a otimização do resultado global”.

Mosimann; Fisch (1999, p.90), por sua vez, entendem que a missão da controladoria 
consiste em “otimizar os resultados econômicos da empresa, objetivando garantir sua 
continuidade, através da integração de esforços das suas diversas áreas”.

Peleias (2002, p.16) diz que a missão da controladoria é “[...] assegurar a otimização do 
resultado econômico da organização”.

Beuren (2002, p. 22) adverte que “a correta definição e comunicação da missão de 
uma empresa favorece a clarificação de seu posicionamento frente ao meio onde está inserida, 
constituindo-se em importante referencial aos gestores para dirigir a divisão da empresa sob sua 
responsabilidade.

Sobre a função da controladoria, Kanitz (1976, p.6) referiu-se à função da controladoria 
alertando que esta,

não está restrita a administração do sistema contábil da empresa, pois o 
controller recebe ajuda de administradores organizacionais, psicólogos 
industriais, analistas de sistemas, especialistas em computação, 
estatísticos e matemáticos que tem a tarefa de analisar e dirigir, de 
acordo com a sua área do conhecimento, as informações necessárias ao 
cumprimento da função de controladoria”.

Segundo Almeida; Parisi; Pereira (1999, p.376), as funções da Controladoria são:
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•	Subsidiar o processo de gestão: Auxiliar na adequação do processo de gestão à 
realidade da empresa em seu meio ambiente.

•	Apoiar a avaliação de desempenho: nesta fase estará elaborando a análise de 
desempenho econômico das diversas áreas, desempenho dos gestores, desempenho 
econômico da empresa e desempenho da própria área de controladoria.

•	Apoiar a avaliação de resultado: quando estará elaborando a análise de resultado 
econômico dos produtos e serviços, monitorando e orientando o processo de 
estabelecimento de padrões, e avaliando o resultado de seus serviços.

•	Gerir os sistemas de informações: quando estará definindo a base de dados que 
permita a organização da informação necessária à gestão, elaborando modelos 
de decisão para os diversos eventos econômicos, e padronizando o conjunto de 
informações econômicas.

•	Atender aos agentes do mercado: analisando e mensurando o impacto das 
legislações no resultado econômico da empresa, e atendendo aos diversos 
agentes do mercado, seja como representante legal formalmente estabelecido, seja 
apoiando o Gestor responsável.

Perez Júnior; Oliveira; Costa (1999, p.280) entendem que “a controladoria deve direcionar 
suas atividades e funções no sentido de atuar como consultoria de alto nível, ou seja, deve estar 
voltada para a gestão da empresa e para a eficaz contribuição ao planejamento, controle e discussão 
das políticas estratégicas. Em outras palavras, deve alterar seu posicionamento tradicional de 
centro de custos para centro de lucros”.

Anthony; Govindarajan (2002, p.156) explicam que a função da controladoria é:

uma função de assessoria, no organograma. Embora o controller seja 
usualmente responsável pelo projeto e pela operação de sistemas que 
coletam, relatam e controlam informações, o uso destas, no controle, é 
de responsabilidade dos executivos de linha. O controller pode também 
ser responsável pelo desenvolvimento e pela análise de avaliações dos 
controles, e por recomendações aos executivos. Além disso, pode 
controlar o respeito aos limites de gastos instituídos pelo executivo-
chefe, controlar a integridade do sistema contábil e ser responsável 
pelas medidas de segurança dos ativos contra furtos e fraudes.

Para Brito (2003, p.21), as funções básicas da controladoria são: 

a) planejamento: estabelecer e manter um projeto integrado de operações de curto 
e longo prazos, de acordo com as metas e objetivos da empresa, que seja revisto e analisado 
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quando for necessário, divulgado a todos da gerência, utilizando sistemas e processos 
instalados de forma adequada;

b) controle: produzir e revisar modelos para apreciar a performance e para fornecer linhas 
gerais e base à gerência, para que possam assegurar a comparação dos resultados realizados 
com esses padrões, se valendo de informações financeiras e não-financeiras;

c) relatórios: planejar, examinar e interpretar os resultados financeiros para que sejam usados 
no processo decisório pela gerência, a fim de as informações, após analisadas, servirem 
de referência para os objetivos da empresa. São preparados para autoridades reguladoras, 
acionistas, instituições financeiras, clientes e para o público geral;

d) contabilidade: organizar todas as transações financeiras nos livros comerciais, escriturando 
as contas de toda a empresa, fornecendo informações essenciais para a gerência poder 
planejar e controlar de forma adequada os negócios da empresa;

e) outras responsabilidades: promover o relacionamento com investidores, órgãos reguladores, 
auditores externos, responsáveis pela área tributária e programas de segurança, entre outros.

Nesta perspectiva entende-se que, de acordo com o porte da empresa, a Controladoria 
passa a ter maior importância em virtude das funções que executa. Nas organizações de pequeno 
porte, as funções da Controladoria podem ser executadas diretamente pelo dono da empresa, que 
participa mais diretamente de todas as áreas, desde o processo produtivo até o controle financeiro. 

Com o aumento do porte da organização, crescem também a complexidade das operações 
e a dificuldade em se manter um controle e acompanhamento efetivo direto de todas as áreas da 
organização. Desta forma, a Controladoria passa a ser de fundamental importância, no sentido 
de propiciar aos gestores, informações para a tomada de decisão e para o acompanhamento da 
situação real da empresa. 

A correta definição dos objetivos almejados pela empresa e sua correlação com a estratégia, 
compatível com a organização, irão proporcionar à Controladoria os instrumentos e informações 
necessárias para a execução de suas funções.

3 A ControLADoriA e o proCeSSo De GeStão

A palavra gestão é oriunda do latim gestione, que significa gerir, gerência, administração 
de empreendimentos (MARION, 1996). Boisvert (1999, p.32) define gestão como sendo “parte da 
administração, salientando que a gestão possui como funções principais: planejamento, execução 
e controle”.

Vasconcelos (1994, p. 37) afirma que “o processo de gestão é executado baseado nos 
princípios e normas estabelecidos no modelo de gestão empresarial e visa garantir que o gestor, 
no desempenho do seu papel, execute suas tarefas da maneira mais eficaz e eficiente possível”.
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Para Figueiredo; Caggiano (1997, p.43), “[...] é geralmente aceito que o processo de 
gestão possui cinco funções principais: Planejamento, Organização, Controle, Comunicação e 
Motivação”.

Almeida; Parisi; Pereira (1999, p.377), entendem que:

Na gestão das diversas atividades, os gestores devem planejar 
cuidadosamente suas ações, implementar planos adequados e 
proceder a uma avaliação sistemática do desempenho realizado ante 
os planos idealizados. Para tanto, o desempenho de suas funções 
será em conformidade com um processo de gestão estruturado, 
que analiticamente compõe-se das seguintes etapas: planejamento 
estratégico, operacional e programação; execução e controle.

No entendimento de Pereira (1999, p.58), o processo de gestão deve:
•	ser estruturado com base na lógica do processo decisório;
•	contemplar, analiticamente, as fases de planejamento, 

execução e controle das atividades da empresa;
•	ser suportado por sistemas de informações que subsidiem as 

decisões que acontecem nestas fases.
Mosimann; Fisch (1999, p. 115) afirmam que:

Não faz sentido planejar se o que foi planejado não se constituir em 
uma diretriz para a execução, e, da mesma forma, não se deve planejar 
sem haver controle dos desvios em relação ao planejado e as causas 
desses desvios, e conseqüente tomada de ações corretivas. De outro 
modo, o controle deve incidir sobre o próprio processo de controle, 
para detectar se a forma como está sendo empregado está sendo eficaz.

Peleias (2002, p.14) explica que:

As contribuições da controladoria para o processo de gestão são:

a)subsídio à etapa de planejamento, com informações e instrumentos 
que permitam aos gestores avaliar o impacto das diversas alternativas de 
ação sobre o patrimônio e os resultados da organização, e atuar como 
agente aglutinador de esforços pela coordenação do planejamento 
operacional;

b) subsídio à etapa de execução por meio de informações que permitam 
comparar os desempenhos reais nas condições padrão e realizado pelo 
registro dos eventos e transações efetivamente concluídos;
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c) subsídio à etapa de controle, permitindo a comparação das 
informações relativas à atuação dos gestores e áreas de responsabilidade 
com o que se obteve com os produtos e serviços, relativamente a planos 
e padrões previamente estabelecidos. Nessa etapa, ocorrem as avaliações 
de desempenho e de resultado; e a contribuição da controladoria nesses 
processos é:

•	 elaboração da análise do desempenho dos gestores, das 
diferentes áreas da empresa e de sua própria atuação, 
pois também é uma das áreas de responsabilidade que 
deve contribuir para o cumprimento da missão da 
organização;

•	 definição das regras de realização da análise dos 
resultados gerados pelos produtos e serviços, 
participação, monitoramento e orientação do 
processo de estabelecimento de padrões para eventos, 
transações e atividades, bem como avaliação do 
resultado dos serviços que presta à organização.

De forma geral, o papel da Controladoria, segundo Perez Júnior; Pestana; Franco (1997), 
é assessorar a gestão da empresa, fornecendo avaliações de alternativas econômicas, integrar 
informações e apresentá-las para facilitar a tomada de decisões.

Oliveira (1998, p. 104) diz que:

As principais mudanças que as novas técnicas gerenciais e produtivas 
irão produzir nos trabalhos da controladoria podem ser apontadas 
como segue:

•	Deve diminuir a autoridade formal. O organograma e as 
atribuições de funções serão menos rígidos. As decisões 
serão mais descentralizadas, com maior autonomia para 
supervisores e chefes.

•	Diversas gerências e chefias serão eliminadas dentro de um 
processo de downsizing, que consiste na redução dos níveis 
hierárquicos.

•	Os programas de desburocratização eliminarão cada vez mais 
documentos internos, tornarão menos rígidos os controles e 
maiores as alçadas para aprovação de transações.
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•	Com a crescente automação/EDI deve diminuir a quantidade 
de papéis comprobatórios (pedidos de compras, requisições 
de materiais, controles físicos de materiais, ordens de 
embarque ou expedição etc.).

•	Relatórios gerenciais: enfoque em aspectos qualitativos.
•	A avaliação das compras deverá ser efetuada com base em 

outros fatores além do preço, como qualidade, prazo, 
regularidade nas entregas, predisposição do fornecedor em 
participar de programas de qualidade, possibilidade de se 
adaptar ao EDI etc.

•	As reduções de custos podem ocorrer mais no design e 
planejamento do produto, preparação da produção e layout 
da fábrica do que na produção em si.

•	Aspectos legais: a legislação deve caminhar no sentido de 
proteger os fornecedores quanto às mudanças repentinas na 
quantidade programada para fornecimento.

•	Necessidade de contínuo treinamento do controller em 
informática, negócios, tecnologias de produção, aspectos 
motivacio nais etc.

Almeida; Parisi; Pereira (1999, p.374) afirmam que é “responsabilidade da Controladoria 
ser a indutora dos gestores, no que diz respeito à melhoria das decisões, pois sua atuação 
envolve implementar um conjunto de ações cujos produtos materializam-se em instrumentos 
disponibilizados aos gestores”.

Segundo Cornachione Jr (2001, p.44), “[...] o gestor se apega às informações a fim de 
suprir as necessidades de seu modelo decisório. Com isso acaba tendo em mãos visão muito 
mais completa dos riscos envolvidos na decisão e, naturalmente, sobre a incerteza da decisão e 
conseqüências de suas ações”.

Beuren (2000, p.38) diz que “[...] o processo de gestão visa garantir que as decisões dos 
gestores contribuam para otimizar o desempenho da organização”.

4 mÉtoDo e proCeDimentoS DA peSQuiSA

O método de pesquisa foi quantitativo. A pesquisa foi descritiva, do tipo survey 
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ou de levantamento. Este tipo de pesquisa caracteriza-se, a priori, como aquela em que o 
procedimento baseia-se em solicitar informações a um grupo significativo de respondentes, sobre 
determinado assunto de interesse, sendo empregada a análise estatística descritiva para condução 
dos entendimentos e conclusões.  A natureza da pesquisa é teórico-empírica, visto ter como 
fundamento a revisão da literatura sobre o tema em estudo e a coleta dos dados primários ter sido 
realizada em determinado ambiente especifico, no caso, as maiores empresas têxteis catarinenses, 
situadas geograficamente no Vale do Itajaí, SC, Brasil.  

Assim sendo, em sua fase inicial, foi realizado, primeiramente, contato com a Federação 
das Indústrias do Estado de santa Catarina (FIESC), buscando informações sobre as grandes 
empresas têxteis do estado de Santa Catarina. A população foi determinada da seguinte 
forma, visando atender aos objetivos da pesquisa: a) pertencerem ao setor têxtil; b) estarem 
situadas geograficamente e com sedes administrativas na região do Vale do Itajaí, SC; c) serem 
caracterizadas como empresas de grande porte, com mais de 500 empregados, segundo critérios 
adotados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). (SEBRAE, 
2004). Obedecendo a estes critérios foram selecionadas 18 empresas. Foi realizado ainda, nesta 
fase, levantamento bibliográfico dos trabalhos teóricos que fundamentam a pesquisa. Segundo 
Silveira et al. (2004, p.13), “a revisão serve para fornecer um sólida sustentação teórica, por meio 
da citação de autores clássicos e atuais de reconhecida capacidade, quanto ao tema de estudo”. 
Na segunda etapa, de pesquisa de campo, foram coletados os dados por meio de um questionário 
estruturado, com questões do tipo fechadas e abertas. Quanto aos respondentes, estes forma 
definidos como os sujeitos sociais que ocupavam ou desempenhavam, no momento da pesquisa 
de campo, o cargo  ou a função de Controller ou equivalente a Gerente de controladoria ou 
Gerente Contábil, nas empresas participantes do estudo. 

A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2004, sendo que a totalidade das 18 
empresas forma estudadas. Assim, a pesquisa teve caráter censitário.  

Quanto ao Vale do Itajaí, SC, este mantém sua importância na atividade têxtil, sendo que 
aí se encontra a maior produção têxtil do Brasil e uma das maiores do mundo, principalmente, nas 
cidades de Blumenau e Brusque. O Vale do Itajaí é responsável por cerca de 30% da arrecadação do 
Imposto de circulação de Mercadoria (ICMS) catarinense e por, aproximadamente, de 28,0% do 
PIB de santa Catarina. A localização geográfica compreende uma área de 15.000 km2, ocupando 
16% da área do estado de Santa Catarina, onde estão 20,8% da população estadual, estimada em 
942.029 habitantes. Estes, em sua maioria, são de origem alemã ou italiana, predominantes na 
região. 
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5 ApreSentAção DoS DADoS

Nesta seção, apresentam-se os resultados da pesquisa realizada com as 18 grandes empresas 
têxteis da região do Vale do Itajaí, SC. Os resultados seguem a ordem dos objetivos da pesquisa 
realizada, previamente estabelecidas.

5.1 Caracterização das empresas

O primeiro item refere-se à caracterização das empresas respondentes quanto ao tempo de 
atividade, mercado de atuação, principais produtos e faturamento anual nos últimos quatro anos. 

5.1.1 Caracterização das empresas quanto ao tempo de atividade

Com relação ao tempo de atividade das empresas pesquisadas, percebe-se uma distribuição 
uniforme em relação às faixas de idade estabelecidas. O maior número de empresas, 8 (44,4%), 
tem entre 51 e 100 anos de existência Até 50 anos encontram-se 6 (33,3%) empresas.  Com mais 
de 100 anos de existência contam-se quatro (22,2%) empresas. 

5.1.2 Caracterização das empresas quanto ao mercado de atuação e principais produtos.

As 18 empresas pesquisadas atuam tanto no mercado interno, como no mercado externo. 
Em média, 77,4% da produção é destinada ao mercado interno, mas o desvio padrão de 21,5% 
mostra uma heterogeneidade dos dados, que é confirmada por meio dos valores mínimos (25,0%) 
e máximos (96,0%) obtidos. A mediana de 86,5%, que mostra o valor médio entre as amostras, 
confirma o valor obtido na média e o alto valor de desvio padrão.

Em relação ao mercado externo, em média, 22,6% da produção das empresas é destinada 
a esse mercado. Há, porém com uma variação de valores, com mínimo de 4,0% e máximo de 
75,0%. O valor médio entre as respostas foi de 13,5%, indicando que a maioria das empresas não 
atua fortemente no mercado externo. Evidencia-se o descrito na Tabela 1, a seguir. 
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Mercado de atuação % Média Mediana Mínimo Máximo Desvio Padrão n

Interno 77,4 86,5 25,0 96,0 21,5 18

Externo 22,6 13,5 4,0 75,0 21,5 18

TABELA 1 – Distribuição das empresas quanto ao mercado de atuação.
Fonte: Pesquisa com empresas têxteis de grande porte da região do Vale do Itajaí, 2004.

Três empresas (16,7%) atuam mais fortemente no mercado externo, sendo respectivamente 
75%, 57% e 52% do faturamento anual. O faturamento destas três empresas com maior atuação 
no mercado externo foi de aproximadamente R$ 1.272.096.000,00; R$327.079.000,00 e R$ 
83.548.000,00 em 2003. No mercado interno, as empresas que mais faturam oscilaram entre R$ 
336.594.000,00 e R$ 14.481.000,00.

Em termos de moeda global, ou seja, dólares, o faturamento no mercado externo das três 
empresas descritas anteriormente comportou–se em 2003 da seguinte forma: US$ 440,596,000.00, 
US$ 101,854,000.00 e US$ 26,017,000.00, respectivamente. No mercado interno o comportamento 
foi entre US$ 104,817,000.00 e US$ 4,509,000.00 em 2003.

Dentre os principais produtos fabricados pelas empresas respondentes, destacam-se 
roupas, produtos para o lar (cama, mesa, banho), tecidos, etiquetas e produtos de saúde.

Da mesma forma, buscando especificar a atividade econômica das indústrias, conforme 
definido pelo Ministério da Indústria e Comércio (MIC) apresenta-se o Código Nacional de 
Atividade Econômica (CNAE), onde o CNAE 1 é a atividade predominante e o CNAE 2 é a 
atividade secundária. A Tabela 2, demonstra o que foi descrito.

CNAE n %

CNAE 1 Têxtil 10 55,6

Vestuário, calçados e artefatos de tecidos 8 44,4

CNAE 2 Confecções de roupas e agasalhos 8 44,4

Fiação, fiação e tecelagem, e tecelagem 5 27,8
Fabricação de outros artefatos têxteis produzidos nas fiações e 
tecelagens, não especificados ou não classificados 4 22,2

Acabamento de fios e tecidos, não processados em fiações e 
tecelagens 1 5,6

TABELA 2 – Distribuição das empresas quanto ao CNAE.
Fonte: Pesquisa com empresas têxteis de grande porte da região do Vale do Itajaí, 2004.
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Como atividade predominante entre as empresas entrevistadas, tem-se uma distribuição 
uniforme entre as atividades têxtil 10 (55,6%) empresas, e vestuário, calçados e artefatos de tecidos, 
8 (44,4%) empresas. Entre as atividades secundárias, a atividade predominante é confecções de 
roupas e agasalhos, 8 (44,4%) empresas.

5.2 A controladoria na estrutura organizacional

Neste item, serão abordados a existência de um órgão de controladoria na empresa, sua 
posição na estrutura hierárquica, a abrangência do setor, a missão e as principais funções  deste 
órgão de controle nas empresas em estudo. 

5.2.1 existência de um órgão de controladoria e sua posição na estrutura hierárquica

Com relação à existência de um órgão de controladoria, das 18 empresas respondentes, 13 
(72,2%) responderam que possuem. Apenas cinco (27,8%) não possuem um setor de controladoria. 

Nas empresas que possuem controladoria, o nível hierárquico de subordinação é gerencial.  
De forma geral, conforme o que foi respondido, esta situa-se: 

Respondente 1 – “Reporta-se à Diretoria Financeira e ao Acionista”.
Respondente 2 – “Abaixo da Diretoria Gerencial.
Respondente 3 – “1º Abaixo da Diretoria Executiva”.
Respondente 4 – “Subordinada diretamente ao diretor presidente”.
Respondente 5 – “Reporta-se à Diretoria Financeira”.
Respondente 6 – “Nível Gerencial”.
Respondente 7 – “Gerência”.
Cabe salientar que a ordem de apresentação das respostas em nada tem a ver com a ordem 

alfabética das empresas pesquisadas. Desta forma, a ordem é aleatória, para preservar a identidade 
do respondente e da empresa estudada.

Constata-se aqui que a controladoria é subordinada à diretoria financeira em algumas 
das empresas pesquisadas. Percebe-se também que em algumas empresas ela ocupa a posição em 
nível gerencial, sendo que em uma das empresas tem subordinação direta ao diretor presidente. 

5.2.2 áreas de abrangência da controladoria 
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Quanto às áreas de abrangência da controladoria, mostrado na Tabela 3, em quase todas 
as empresas, abrange as áreas de Contabilidade de Custos, 12 (92,3%); Contabilidade Financeira, 
12 (92,3%), Contabilidade Fiscal, 12 (92,3%); e Controle de Patrimônio, 12 (92,3%). Grande 
parte da controladoria das empresas também abrange os setores de Orçamento, 11 (84,6%), e 
Auditoria, 9 (69,2%). Apenas uma (7,7%) empresa possui ainda abrangência sobre Materiais, 
Produção Interna e Facção para Terceiros.

Áreas de abrangência N %

Contabilidade de Custos 12 92,3

Contabilidade Financeira 12 92,3

Contabilidade Fiscal 12 92,3

Controle de Patrimônio 12 92,3

Orçamento 11 84,6

Auditoria 9 69,2

Facções para Terceiros 1 7,7

Materiais 1 7,7

Produção Interna 1 7,7

tABeLA 3 – Distribuição das empresas em relação às áreas de abrangência da controladoria.
Fonte: Pesquisa com empresas têxteis de grande porte da região do Vale do Itajaí, 2004.

Constata-se que na maioria das empresas, a controladoria está envolvida com a 
Contabilidade em todas as suas áreas, com o Controle do Patrimônio, com a Auditoria, sendo 
que em uma das empresas a Controladoria envolve-se ainda com Materiais, Produção Interna e 
Facção para Terceiros.

5.2.3 Empresas que não possuem um setor de controladoria

Dentre as empresas que não possuem um órgão de controladoria, o Gerente Financeiro 
é quem responde pelas informações em duas (40,0%) delas e o Setor de Contabilidade em outras 
duas (40,0%) empresas. Em uma empresa (20,0%), ainda, o gerenciamento das informações com 
vistas ao processo de controle de gestão é distribuído entre as áreas de contabilidade, custos e 
orçamento. 
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5.2.4 Missão da controladoria

Nas empresas que possuem um órgão de controladoria, a missão volta-se para o controle 
e gerenciamento dos principais processos da empresa, oferecendo apoio e informações às decisões 
da direção e dos acionistas controladores. Em algumas destas empresas, a missão da controlaria, 
encontra-se definida, expressamente, no fluxograma da empresa, ou na descrição de ocupações 
junto ao setor de recursos humanos. Entretanto, essa missão não tem uma definição expressa, em 
determinadas empresas.

Para melhor ilustrar o que foi coletado na pesquisa de campo, transcreve-se, a seguir, 
algumas das ponderações dos respondentes. Cabe aqui salientar, que a ordem de apresentação das 
respostas é aleatória, para melhor preservar a identidade do respondente e da instituição estudada.

A missão da controladoria, assim, pode ser entendida conforme:
Respondente 1 – “Controlar, Auditar e Planejar”.
Respondente 2 e 3 – “dedicar-se aos devidos controles gerenciais”. Há consenso, assim, 

nas afirmações de dois dos respondentes. 
Respondente 4 – “Garantir que os procedimentos sejam executados de acordo com as 

diretrizes da empresa, cumprindo todas as exigências legais. e etc.” 
Respondente 5 – “Envolve o desempenho das funções ligadas tanto as necessidades 

gerenciais, como também as legais e de controle interno”.
Respondente 6 – “Controlar e gerenciar os principais processos da empresa, oferecendo 

apoio e informações ás decisões da direção e dos acionistas controladores”.
Respondente 7 – “Gestão da informação para agregação de valor para empresa”.
Respondente 8 – “Fornecer informações úteis que auxiliem e contribuam no processo de 

tomada de decisão”.
Respondente 9 – “Prover a Administração de um sistema de informações que permita 

a tomada de decisões para o Planejamento Estratégico e o Controle Gerencial da operações e o 
atendimento de informações para os demais órgãos internos e de controle externo”.

Respondente 10 – “Na empresa a missão da Controladoria é assegurar a otimização do 
resultado econômico da organização em todas as unidades de negócio”.

Respondente 11 – “Gerenciar as atividades da organização. Observar full time as 
normativas internas”.

Respondente 12 – “Certificação do cumprimento das políticas internas”.
Respondente 13 – “Órgão auxiliar na tomada de decisão”.
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Cabe ressaltar que alguns dos respondentes não se expressaram de forma direta, na 
questão aberta. 

Os estudos de Figueiredo; Caggiano (1997, p.26) definem que “a missão da Controladoria 
é zelar pela continuidade da empresa, assegurando a otimização do resultado global”. Mosimann; 
Fisch (1999, p.90), por sua vez, entendem que a missão da controladoria consiste em “otimizar os 
resultados econômicos da empresa, objetivando garantir sua continuidade, através da integração 
de esforços das suas diversas áreas”. Estas afirmações vem ao encontro do que relataram vários dos 
respondentes. Entende-se, desta forma, que o entendimento do que seja a missão da controladoria, 
quanto à maioria dos respondentes, corresponde ao que consta na literatura da área. 

Também merece destaque a preocupação com o “cumprimento das normativas e políticas 
internas”, e “controlar e gerenciar os processos oferecendo apoio ao processo de gestão”, destacado 
por (RICCIO; PETERS, 1993, p.9), quando definiram que a “a missão da Controladoria pode 
ser vista como a coordenação de esforços para que seja alcançada a sinergia que ira corresponder 
a um resultado global ou superior à soma dos resultados individuais das áreas, garantindo o 
cumprimento da missão e da continuidade da organização”. 

5.2.5 prinCipAiS FunçÕeS DA ControLADoriA

Com relação às funções da controladoria, 14 (87,5%) empresas citam a ajuda à 
administração na determinação de políticas, planejando a execução das mesmas. 13 (86,7%) 
empresas concordam que manter registros a procedimentos de proteção a todos os interesses 
relacionados ao negócio é uma das principais funções da controladoria. Ainda outras 13 (81,3%) 
empresas afirmam que a ajuda à administração na direção, coordenação e controle das operações 
são funções da controladoria. Além destas, outras funções são levantadas na pesquisa, sendo que 
a tabela 4, a seguir, apresenta a distribuição das empresas em relação às funções citadas. 

Principais funções da controladoria n %

Ajuda a administração na determinação de políticas, planejando a 
execução das mesmas 14 87,5

Mantém registros a procedimentos de proteção a todos os interesses 
relacionados ao negócio 13 86,7

Ajuda a administração na direção, coordenação e controle das 
operações 13 81,3

Acompanhamento e Elaboração do Orçamento Empresarial 1 6,3
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Acompanhamento e elaboração dos Contratos de Resultado das 
diversas áreas da organização 1 6,3

Elaboração do Balancete Gerencial 1 6,3

Elaboração e implantação do Planejamento Estratégico 1 6,3

Gestão do Fluxo de Caixa 1 6,3

Responsável pelo Custo Contábil e Gerencial 1 6,3

tABeLA 4 – Distribuição das empresas em relação às funções da controladoria.
Fonte: Pesquisa com empresas têxteis de grande porte da região do Vale do Itajaí, 2004.

6 ConCLuSÕeS e reComenDAçÕeS

Com base nos os resultados da pesquisa de campo nas 18 maiores empresas têxteis da 
região do Vale do Itajaí, SC, pode-se verificar que a maior parte das empresas entrevistadas (14 – 
77,7%) tem até 100 anos de atividade.  A produção da maior parte destas empresas (15 – 83.3%) 
destinada ao mercado interno. A outras três (16,6%) atuam, fortemente, no mercado externo. 
A empresa com maior faturamento (R$ 1.272.096.000,00), em 2003, possui maior atuação no 
mercado externo (75%). As empresas com menor faturamento (R$ 14.481.000,00), em 2003, tem 
atuação voltada no mercado interno.

Quanto à classificação da atividade predominante das empresas, o CNAE 1, estas 
dividiram-se em têxtil e vestuário, calçados e artefatos de tecidos.

Sobre a controladoria na estrutura organizacional, 13 (72,2%) empresas possuem um setor 
de controladoria, sendo que o nível hierárquico em que está situada varia conforme a empresa. 
Em alguns casos, está abaixo da diretoria, ou reportando-se diretamente ao diretor presidente. 
Ainda nas empresas que possuem controladoria, na quase totalidade delas, esta abrange as áreas 
de contabilidade de custos, contabilidade financeira, contabilidade fiscal, controle de patrimônio 
e orçamento. A missão da controladoria destas empresas volta-se para o controle e gerenciamento 
dos principais processos da empresa, oferecendo apoio e informações às decisões da direção e dos 
acionistas controladores.

Nas cinco (27,8%) empresas que não possuem controladoria, quem responde pelas 
informações é o gerente financeiro ou o setor de contabilidade ou ainda a responsabilidade está 
distribuída entre as áreas de contabilidade, custos e orçamento.

Sobre a missão da controladoria, as respostas convergem para: “cumprimento das 
normativas e políticas internas”, “controlar e gerenciar os processos oferecendo apoio ao processo 
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de gestão”, “dedicar-se aos devidos controles gerenciais”, “Controlar, Auditar e Planejar”.  Estas 
afirmações vêm ao encontro ao revisado na literatura.

Com respeito às funções da controladoria, a maior parte das empresas considera como 
principais a ajuda à administração na determinação de políticas, planejamento à execução das 
mesmas, a manutenção de registros a procedimentos de proteção a todos os interesses relacionados 
ao negócio e a ajuda à administração na direção, coordenação e controle das operações.

Comparando-se estes resultados de forma geral, com os de pesquisa recente de Fistarol 
(2005), realizada no mesmo Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, no mesmo 
segmento de estudo e abrangência geográfica, além do Grupo de Pesquisas em Sistemas de 
Informações, na linha de pesquisa de Controle de Gestão, pode-se afirmar:

•	 A maioria das empresas pesquisadas possuem o departamento de 
Controladoria, o que leva a concluir que empresas deste porte devem contar 
este departamento, e a ele atribuir as devidas responsabilidades;

•	 Nas empresas objeto do estudo, a controladoria tem sua atuação fortemente 
ligada ao setor administrativo financeiro; e

•	 Quanto maior a organização, maiores são os níveis de controle.

Assim como destacado por Fistarol (2005), é recomendável que as grandes empresas que 
ainda não possuem o departamento de controladoria em seu organograma, façam a implantação 
no menor prazo possível, pois os resultados da pesquisa destacam sua importância.

Que as grandes empresas que ainda não possuem o departamento de controladoria em 
seu organograma, devem prestar atenção, alertar-se a este respeito, e implementá-lo com certa 
agilidade, uma vez que pelos resultados obtidos, a maioria das empresas, em ambos os grupos, 
além de já disporem do referido departamento, consideram-no importante no gerenciamento da 
organização. O mesmo serve para a alocação da responsabilidade a um coordenador, sendo este 
o controller.

As empresas devem avaliar a forma utilizada para a geração e a disseminação da 
informação.  Os resultados evidenciam que podem ser aprimoradas em boa parte das empresas 
pesquisadas.
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A iDÉiA De GoVerno DAS LeiS DA GrÉCiA AntiGA Ao 
oCiDente moDerno 

André de Sousa Roepke 1

RESUMO
O artigo demonstra como a forma publica e negociada de criação da lei foi usada pelos gregos para afirmar sua 
própria especificidade cultural perante outras culturas consideradas por aqueles como bárbaras ou atrasadas. Tenta-se, 
ainda demonstrar, como a visão grega de lei foi resgatada e reelaborada pelos modernos ocidentais, tendo em vista 
promover a legitimação dos seus próprios regimes democráticos.

ABStrACt
The work demonstrates how the actual public form of the law was used by the greeks to mark their own cultural 
especificity when compared to other, less civiIized cultures. This work tries also to demonstrate how the greek’s view 
of law as a fruit of a democratic process was recovered and reelaborated by modern western civilization, with the 
objective of promoting the validation of it’s own democracy.

1. Questões introdutórias: Grécia antiga e a idéia de governo das leis

Conta a História que certa vez na Antiguidade, xerxes, imperador dos persas que 
planejava invadir com seus poderosos exércitos uma Grécia que se dividia então em inúmeras 
Cidades-Estados independentes e muitas vezes inimigas entre si, teria dito o seguinte a um grego: 
“Como é que alguns milhares de homens, todos independentes e que não são dirigidos pela 
vontade de uma só pessoa, podem resistir ao um exército como o meu? Seria diferente se os gregos 
fossem, como os persas, governados por um só homem. O receio de seu senhor torná-los-ia mais 
corajosos do que seriam naturalmente e o chicote forçá-los-ia a combater um inimigo superior 
em número.” 2 O grego, diante de tal afirmação de xerxes teria dito então que eles, os gregos, 
tinham um senhor que respeitavam mais do que os persas respeitavam o seu próprio imperador. 
E esse senhor era a Lei.

Verdadeira ou fantasiosa, a história acima narrada aponta para o motivo pelo qual, não 

1 Advogado. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Filosofia e Teoria do 
Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina.

E-mail: andre@camarablu.sc.gov.br.
2 GRIMBERG, Carl. História Universal, vol. 8 (local?): Publicações Europa América, 1989, p. 53.
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por acaso, coube aos gregos a glória imortal de terem inventado a democracia. Mais do que 
qualquer outro povo, foram os gregos da antiguidade clássica, de maneira geral, um povo que se 
orgulhou de ser governado não pela vontade arbitrária de um único líder, como acontecia com 
os persas e demais povos do Oriente, mas sim por leis.

Não por acaso também que refletindo essa típica idéia grega afirmou Aristóteles:
É mais útil ser governado pelo melhor dos homens ou pelas leis 
melhores? Os que apóiam o poder régio asseveram que as leis apenas 
podem fornecer prescrições gerais e não provêm aos casos que pouco 
a pouco se apresentam, assim como em qualquer arte seria ingênuo 
regular-se conforme normas escritas. Todavia, aos governantes é 
necessária também a lei que fornece prescrições universais, pois melhor 
é o elemento que não pode estar submetido a paixões que o elemento 
em que as paixões são co-naturais. Ora, a lei não tem paixões, que ao 
contrário se encontram necessariamente em cada alma humana. 3

Note-se, contudo, que no caso grego, por leis, ou pelo menos por boas leis, deveriam ser 
entendidas aquelas criadas de modo geral não pelos caprichos de um tirano qualquer, mas sim 
por uma assembléia de cidadãos, após um processo público de discussão e debate que analisasse 
de forma racional as várias opiniões divergentes que os cidadãos poderiam ter a respeito de um 
determinado assunto. Tal processo, que se confunde com a própria política, quando alcançava 
um número significativo de participantes, era entendido pelos gregos antigos como democrático.

A afirmação ora feita não se aplica com exclusividade aos atenienses do século V antes 
de Cristo, que sob o governo de Péricles elaboraram um regime que se orgulhava de ser o mais 
democrático de toda a Grécia. A visão grega de que um governo era aquele regido por leis, e 
não pela vontade de um tirano, atravessava em regra, todo o espaço grego. Assim, mesmo a 
arquiconservadora Esparta, ferreamente dominada por uma aristocracia belicosa e militarizada, 
nunca chegou a ser subjugada politicamente pela vontade de uma única pessoa (como era a regra 
nos estados teocráticos do antigo Oriente). Mesmo as Cidades-Estados gregas que se afastavam 
bastante do modelo democrático representado em sua expressão mais brilhante por Atenas (como 
seria o caso da já citada Esparta) e que eram dominados por aristocracias, tinham o seu sistema 
de governo fixado em um certo número de leis mais ou menos estáveis. E tais leis se mantinham 
inalteradas mesmo com a contínua alternância dos aristocratas na ocupação dos cargos públicos 
mais importantes da Cidade-Estado.

3 ARISTÓTELES apud BOAVENTURA, Bruno José Ricci (2007) A historicidade da conformidade constitucional 
do Poder Executivo brasileiro [Online] Available http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2574 [2008, Jul, 3].
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A visão acima apresentada bem demonstra o valor que davam os gregos de forma geral às 
leis. Não seria errado afirmar, aliás, que na importância dada à lei para a formação de uma Cidade-
Estado (fosse ela democrática, aristocrática ou mesmo monárquica) poderia ser encontrada uma 
das especificidades da mentalidade grega.

Isso porque se havia um motivo que fazia os gregos se sentirem realmente superiores aos 
orientais (considerados bárbaros pelos gregos) era a capacidade de serem governados por leis. Não 
leis impostas por um tirano, repita-se, mas sim leis criadas a partir de um processo democrático. 
Isso para os cidadãos gregos do período clássico era a prova maior de que viviam não como reles 
escravos de um faraó ou de um imperador dos persas, mas como pessoas livres, donos de uma 
voz que deveria ser ouvida pelo Estado. 4

2. As limitações dos estados orientais aos olhos da cultura grega

Para os gregos da era clássica a superioridade de sua civilização tinha como ponto de 
origem não aspectos raciais, mas sim políticos. Para os gregos antigos afirmar que os bárbaros 
eram animais, ou que viviam como animais, significava dizer que aqueles não se organizavam 
socialmente como verdadeiros seres humanos. Para os gregos, os bárbaros do Oriente, tal como 
os animais em uma manada, viviam sob o jugo do mais forte. A autoridade e o mando das 
sociedades asiáticas do tipo oriental, na perspectiva grega, fundavam-se não na razão, na discussão 
e na argumentação, mas tão somente na força e na violência. 5

4 É possível afirmar que os gregos, por meio da visão própria que elaboraram sobre a lei, acabaram também por 
inventar a própria idéia de política. É o que afirma Marilena Chauí, que em análise que considera os gregos e 
posteriormente os romanos, como os responsáveis pela elaboração da idéia de política, afirma o seguinte sobre 
tais povos:

 “Criaram o espaço político ou espaço público – a assembléia grega e o senado romano – no qual os que possuem 
direitos iguais de cidadania discutem suas opiniões, defendem seus interesses, deliberam em conjunto e decidem 
por meio do voto, podendo, também pelo voto, revogar uma decisão tomada. É esse o coração da invenção 
política. De fato, e como vimos, a marca do poder despótico é o segredo, a deliberação e a decisão a portas 
fechadas. A política, ao contrário, introduz a prática da publicidade, isto é, a exigência de que a sociedade 
conheça as deliberações e participe da tomada de decisão (CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia, 5ª ed. São 
Paulo: Ática, 1995, p. 376).”

5 Nesse sentido afirmar Hannah Arendt:
 “O ser político, o viver numa polis, significava que tudo era decidido mediante palavras e persuasão, e não 

através de força ou violência. Para os gregos, forçar alguém mediante violência, ordenar ao invés de persuadir, 
eram modos pré-políticos de lidar com as pessoas, típicos da via foram da polis, característicos do lar e da vida 
em família, na qual o chefe da casa imperava com poderes incontestes e despóticos, ou da vida nos impérios 
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A razão de terem os gregos tal impressão das sociedades orientais pode ser explicada. 
A organização política grega típica sempre foi a Cidade-Estado independente, e pelos gregos 
denominada de pólis. Esta correspondia, via de regra, a um aglomerado urbano e a uma área rural 
que a circundava. Tais cidades-Estados, que se espalhavam por todo o território grego, seriam para 
os padrões modernos muitas vezes pouco mais que vilarejos ou cidades de pequenas dimensões, 
posto que em regra dotadas de poucos milhares de habitantes.

Poucos milhares de habitantes compunham uma Cidade-Estado. E estes habitantes (ou 
melhor, um grupo menor destes, chamados de cidadãos) se viam como plenamente capazes de 
resolver todas as suas questões políticas de forma soberana, sem a interferência de um poder 
externo (o que tornava difícil o estabelecimento de um líder autocrático que se colocasse como 
investido de poderes divinos, tal como ocorria no Oriente).

Ambiente pautado pela discussão e falta de autoridade teocrática. Foi em tal ambiente, 
presente em grade parte das Cidades-Estados gregas, que pode ser gestada a visão grega do governo 
(ou de bom governo) como um regime político organizado por leis racionalmente estabelecidas.

Pense-se, agora, no espaço oriental que os gregos antigos tinham diante de si. Abrangiam 
os estados asiáticos da época reinos ou mesmo impérios cujas sociedades eram extremamente 
populosas para os padrões da época. Lá, um único centro de poder dominava vastas extensões 
territoriais onde se estabeleciam desde pequenos vilarejos, até cidades do porte de uma Babilônia. 
Em tais sociedades o líder, inacessível em sua distante corte poderia de forma muito mais fácil se 
apresentar como uma divindade, ou, ao menos, como representante direto de uma divindade. 6

Ademais, sendo dotado o Estado oriental de uma legitimidade tão poderosa como a de 
natureza divina, ficava naturalmente inviabilizado dentro deste um processo de discussão pública 
tal como ocorria nas Cidades-Estados gregas. Se nestas questionar e criticar as deliberações da 
autoridade superior era uma atividade normal para os cidadãos, no espaço oriental tal atividade 
era vista sob outra ótica. Era vista como uma atividade especialmente perigosa, posto que de 

bárbaros da Ásia, cujo despotismo era freqüentemente comparado à organização doméstica (ARENDT, Hannah. 
A Condição.Humana, 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989., p. 35)”.

6 Sobre o Estado Oriental, também conhecido como Estado Teocrático, e que se fez presente nas antigas civilizações 
do Oriente, afirma Dalmo de Abreu Dallari:

 “Quanto à presença do fator religioso, é tão marcante que muitos autores entendem que o Estado desse período 
pode ser qualificado como um Estado Teocrático. A influência predominante foi religiosa, afirmando-se a 
autoridade dos governantes e as normas de comportamento individual e coletivo como expressões da vontade de 
um poder divino (DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado, 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 62-63)”.
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forma pretensiosa pretenderia criticar as ordens da própria divindade que tudo provia e tudo 
resolvia. 

Pelo fato do ambiente oriental valorizar tanto a autoridade do líder supremo, que os 
antigos gregos tendiam a vê-lo como socialmente organizado da mesma forma que uma manada 
de animais. No espaço oriental, para os antigos gregos, os homens não podiam utilizar sua razão 
para cuidar daquilo que seria mais importante dentro de uma coletividade, e que seria justamente 
a política.

Para os gregos, os homens, para serem verdadeiros homens (e não bárbaros orientais, que 
viviam supostamente como animais) precisariam aplicar sua razão na condução dos negócios 
públicos. Em outras palavras: precisariam os homens poder fazer política. Isso feito dentro de 
um processo pautado pela discussão criaria comandos gerais, chamados de leis, que regeriam sua 
vida pública. Exatamente tudo os que os cidadãos gregos faziam ou almejavam fazer. Exatamente 
tudo o que os orientais, na percepção grega, estavam impedidos de fazer.

As ponderações até aqui feitas referem-se a uma espécie de sociedade que há muito deixou 
de existir. Ainda assim, a descrição do processo democrático nele gestado, mesmo com todas as 
suas peculiaridades, não parece aos olhos do mundo moderno como algo bizarro ou estranho. 
Ao contrário, mostra-se para os modernos como um fenômeno ao mesmo tempo compreensível 
e avançado para a época em que despontou.

Tal identificação entre a modernidade e o modelo grego de organização política aqui 
sinteticamente apresentada não é gratuita. Remete-se à preservação ao longo de séculos, mesmo 
que dentro de um processo dialético atravessado de contradições e conflitos, de certos ideais que, 
mesmo tendo sido relegados em certos e prolongados períodos a um segundo plano, nunca foram 
totalmente esquecidos pelos círculos cultos do mundo ocidental. 7

7 Como ensina Werner Jaeger:
 “Se contemplarmos o povo grego sobre o fundo histórico do antigo Oriente, a diferença é tão profunda que os 

Gregos parecem fundir-se numa unidade com o mundo europeu dos tempos modernos. E isto chega ao ponto de 
podermos sem dificuldade interpretá-los na linha da liberdade do individualismo moderno. Efetivamente, não 
pode haver contraste mais agudo que o existente entre a consciência individual do homem de hoje e o estilo de 
vida do Oriente pré-helenico, tal como ele se manifesta na sombria majestade das Pirâmides, nos túmulos dos 
reis e na monumentalidade das construções orientais. Em contraste com a exaltação oriental dos homens-deuses, 
solitários, acima de toda a medida natural, onde se expressa uma concepção metafísica que nos é totalmente 
estranha; em contraste com a opressão das massas, sem a qual não seria concebível a exaltação dos soberanos e 
a sua significação religiosa, o início da história grega surge como princípio de uma valoração nova do Homem, 
a qual não se afasta muito das idéias difundidas pelo Cristianismo sobre o valor infinito de cada alma humana 
nem do ideal de autonomia espiritual que desde o Renascimento se reclamou para cada indivíduo. E teria sido 
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Claro que hoje democracias como as gregas, que permitiam que todos os cidadãos 
participassem diretamente do processo de feitura das leis não são mais possíveis. Os gregos viviam 
em Cidades-Estados independentes entre si, cada uma com um número relativamente pequeno 
de cidadãos. Já nos Estados democráticos modernos, cujo Povo é formado em regra não por 
milhares, mas por milhões de cidadãos, a criação das leis não é feita diretamente pelo Povo, mas 
por representantes escolhidos por este. Tais representantes do Povo são hoje em dia chamados de 
parlamentares. E existem em democracias que como as modernas, são chamadas por isso mesmo 
de representativas.

3. A permanência da noção grega de governo das leis na modernidade

Os séculos passaram. Os Estados mudaram. Mas pelo que foi escrito até aqui, talvez se 
possa perceber que um pouco do antigo orgulho grego de ser governado não por tiranos (dir-se-ia 
hoje por ditadores), mas sim por leis fruto de um processo público democrático ainda permanece 
entre os povos do Ocidente. E isso pela permanência da idéia de que as pessoas somente podem 
ter uma vida livre e segura caso sejam governadas, se não por leis feitas diretamente pelo povo 
(como ocorria na Grécia antiga), ao menos por leis feitas indiretamente pelo povo, por meio de 
seus representantes eleitos (como ocorre nas democracias modernas).

Claro que se fala aqui de uma especificidade cultural daquilo que se convencionou 
chamar de Ocidente, e que ademais é aqui apresentada de forma bastante genérica. Ainda assim, 
é possível afirmar que a antiga idéia de governo das leis, continua fundamental, mesmo nos dias 
de hoje, para a legitimação dos sistemas democráticos ocidentais.

Sem descartar as possibilidades de dominação que todo discurso legitimador guarda, 
há que se lembrar que a própria tentativa de justificar uma organização política com base em 
um discurso racional e libertário, como o elaborado pelos antigos gregos (e retomado pelos 
modernos ocidentais) já significa um avanço sobre o simples império da força ou mesmo sobre 
as legitimações de índole religiosa presentes no mundo asiático da antiguidade.

Para a manutenção de um dos bens mais preciosos das pessoas, que é a sua liberdade, 
necessária a existência de uma instância que de forma pública e discutida responda pela criação 
das leis dentro de um Estado. Poder-se-ia dizer que a liberdade está mais bem protegida quando 

possível a aspiração do indivíduo ao valor máximo que os tempos modernos lhe reconhecem, sem o sentimento 
grego da dignidade humana? (JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p. 9).”
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as leis são elaboradas por um órgão composto de várias pessoas que debatem e discutem entre 
si e em público. Assim pensaram os gregos antigos com suas Assembléias. Assim pensam os 
ocidentais, recebedores da herança cultural grega.

4. A adaptação da herança grega ao discurso político moderno

Uma correta compreensão do discurso legitimador dos modernos ocidentais exige mais 
algumas ponderações. Isso porque não é só à Grécia antiga que os modernos ocidentais devem a 
noção de governo das leis.

Após séculos de regime monárquico que pouco ou nenhum valor deu à vontade do Povo 
a França realizou em 1789 uma Revolução que pelos altos ideais que consagrou foi considerada 
como o ponto inicial de uma nova era no Ocidente, até hoje vigente, e chamada de Idade 
Contemporânea.

Liderada pela classe burguesa, a Revolução Francesa iria resgatar e adaptar a idéia de 
democracia gestada pelos antigos gregos, para uma nova realidade social e econômica que foi 
completamente desconhecida daqueles.

Inicialmente, promoveu a Revolução Francesa uma relativa extensão da idéia de povo. 
Para os gregos, povo era apenas o conjunto de indivíduos com direitos políticos (ou seja, como 
direitos de participar da condução dos negócios da Cidade-Estado). A sociedade grega onde 
tal conceito de povo foi gestado, se encontrava solidamente fundada na mão-de-obra escrava. 
O trabalho era visto como um fardo, tão mais humilhante e desprezível quanto mais esforço 
exigisse. Natural então, que não só para os filósofos da época, como para o grego médio, o ideal 
seria que o cidadão não precisasse trabalhar. Isso para que pudesse se dedicar com mais atenção a 
atividades mais importantes, e que seriam as do espírito (como a política, por exemplo). 8

Já a Revolução Francesa foi realizada por uma burguesia que tinha no trabalho a fonte 

8 Afirma Dalmo de Abreu Dallari sobre a elaboração do conceito de povo dentro dos ordenamentos jurídicos dos 
gregos e romanos: “Na Grécia antiga a expressão cidadão indicava apenas o membro ativo da sociedade política, 
isto é, aquele que podia participar das decisões políticas. Juntamente com os cidadãos compunham a polis ou 
Cidade-Estado os homens livres não dotados de direitos e os escravos. Já existe aí um vislumbre de noção jurídica, 
pois quando se fala no povo de Atenas só se incluem nessa expressão os indivíduos que têm certos direitos. 
Mas, evidentemente, não há coincidência entre esse e o moderno conceito de povo. Em Roma usa-se, de início, 
a expressão povo para indicar o conjunto de cidadãos, exatamente como na Grécia, dando-lhe mais tarde um 
sentido mais amplo, para significar o próprio Estado romano (DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria 
Geral do Estado, 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 96-97)”.
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de sua riqueza e poder. Natural, portanto, que as restrições gregas (e que na verdade são típicas 
do mundo escravocrata da antiguidade) fossem afastadas pela classe burguesa em nome de um 
conceito mais aberto e extenso de povo. 9

Tendo sido ampliado na modernidade o conceito de povo, natural que este, diferentemente 
do que ocorria na Grécia antiga, não poderia se reunir numa praça pública para votar diretamente 
as leis. Necessário seria que a importante função de elaborar as leis fosse desempenhada, não 
diretamente pelo povo, mas por representantes deste, normalmente denominados de deputados.

Foi, então, criado um órgão formado por representantes do povo, e encarregado de fazer 
leis em nome deste. É denominado normalmente de Poder Legislativo.

Tal órgão teve que ser inserido dentro de uma estrutura estatal muito diferente daquela 
possuída pelas Cidades-Estados antigas. Dentro do Estado moderno as funções executivas tinham 
sido tradicionalmente desempenhadas pelo monarca, e que era dotado de um prestígio e de uma 
influência notável.
Da necessidade de compatibilizar a necessidade de criar um órgão que desse voz ao povo, mas que se mantivesse ao 

mesmo tempo imune às pressões que a realeza sempre tinha exercido tradicionalmente sobre os órgãos do Estado 
que surge a necessidade de elevar à condição de órgão de Estado independente o Poder Legislativo. 10

Mas em que pese as realização das alterações estruturais ora mencionadas, o Poder Legislativo na modernidade 
pode ser visto como um local onde: 1) as questões de interesse publico podem ser expostas e sujeitas a uma 
argumentação racional; 2) as leis que regem a vida em sociedade são elaboradas por meio de um processo 
democrático.

Apresenta-se, então, o Poder Legislativo moderno, apesar de todas as críticas que lhe possam ser dirigidas, como 
um local onde os Estados modernos conseguem manter a essência da mensagem democrática elaborada pelos 
antigos gregos.

5. Considerações finais

Importante legado dos gregos para o Ocidente moderno foi a noção de superioridade 
de um governo regido por leis, quando comparado com o governo regido pela vontade apenas 

9 Claro que o conceito de povo criado pela burguesia também foi paulatinamente ampliado ao longo dos séculos 
xIx e xx. Assim, foram sendo gradativamente eliminadas as restrições que impediam o acesso de grande parte da 
população ao processo de discussão. Primeiramente forma sendo afastadas as limitações de ordem econômica, as 
quais exigiam uma renda mínima para o acesso à capacidade de votar. Depois foram sendo afastadas as restrições 
de sexo, e que vedavam às mulheres o acesso ao processo de discussão política.

10 Não por acaso, então, que um dos mais importantes princípios que buscou a Revolução Francesa consagrar 
ficou conhecido como Princípio da Separação dos Poderes. Segundo tal princípio as funções estatais de 
legislar, administrar e julgar, deveriam para o bem da liberdade dos indivíduos ser dadas para órgãos estatais 
independentes entre si (e que são hoje chamados de Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário).
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de um ou poucos homens. Para os gregos, todavia, viver sob o governo de leis elaboradas pelos 
cidadãos, e não impostas por um tirano, era o que respondia pela sua própria condição de 
homens, e também pela superioridade perante os povos considerados bárbaros. Para os gregos, os 
bárbaros, ao viver sob o jugo de líderes todos poderosos, e não de leis, se igualavam não a seres 
racionais, mas a animais em uma manada, sujeitos tão somente à vontade do mais forte.

Por tal motivo que na maioria das Cidades-Estados gregas as leis deveriam não ser 
impostas por um único líder. Deveriam resultar de uma discussão dos cidadãos. Com isso, 
tornaram-se os gregos os autores da primeira experiência democrática registrada no mundo. Por 
mais limitada que tenha sido tal experiência aos olhos modernos, ainda assim ela teve o mérito 
de fornecer um modelo político superior às organizações orientais de base teocrática que existiam 
na mesma época.

A importância das leis, bem como a melhor forma de produzi-las, foram idéias pensadas 
antigos gregos. Tais idéias foram resgatadas em suas linhas mais gerais pelos ocidentais quando 
estes buscaram organizar o Estado moderno. Claro que em virtude das grandes dimensões deste, 
caso comparado com as pequenas Cidades-Estados gregas, as referidas idéias tiveram que ser 
reativadas pelos europeus dentro de um sistema representativo, onde o povo deliberaria não 
diretamente, mas por meio de representantes eleitos.

Idéias aparentemente óbvias, e até mesmo naturais, aos olhos de uma modernidade, 
acostumada a ter o sistema democrático como a regra. Todavia, conforme tentou se demonstrar, a 
afirmação de tal sistema começou com o repúdio pelos antigos gregos do modelo de organização 
adotado pelos Estados teocráticos da antiguidade.

Assim, não por uma evolução natural, mas por meio de um projeto burguês moderno 
que retomou idéias elaboradas em um contexto histórico bastante determinado (e que foi o da 
Cidade-Estado grega), é que a idéia de lei como reflexo da vontade racional e argumentada da 
maioria dos cidadãos se impôs nos sistemas políticos do Ocidente moderno.
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ASpeCtoS DeStACADoS ACerCA Do Direito triButário

Murilo Duncka 1

RESUMO
Este artigo busca trazer alguns aspectos destacados acerca do Direito Tributário. Assim, inicialmente buscou-se 
o referencial teórico subsídios para melhor conhecimento do que vêm a ser o tema em pauta, para assim poder 
identificar sobre a possibilidade de redução da carga tributária no sentido de promover maior sustentabilidade e 
competitividade dos empreendimentos frente ao atual cenário mercadológico com a competitividade cada vez mais 
acirrada. Discorre-se sobre o direito tributário, sua influência na esfera jurídica, bem como se busca demonstrar que 
o contribuinte pode de forma lícita encontrar alternativas para reduzir o seu ônus. 
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ABStrACt
This Article seeks to bring some aspects posted on the Tax Law. Thus, initially sought is a theoretical reference for 
better understanding of the subsidies that come to be the theme in staff, so that you can identify on the possibility 
of reducing the tax burden to promote greater sustainability and competitiveness of enterprises facing the current 
scenario Mercantile with increasingly fierce competitiveness. Write on the tax law, its influence in the legal sphere, 
and is seeking to demonstrate that the taxpayer has been lawfully can find alternatives to reduce its burden. 
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introDução

A efetiva importância dos impostos no atual mundo dos negócios vem exigindo da equipe 
direcional das organizações empresariais um vultoso investimento de energia e recursos visando 
obter idéias e planos que possibilitem uma perfeita conciliação dos aspectos industriais, comerciais 
e fiscais, voltada à anulação, redução ou adiamento do ônus tributário, buscando em cada uma das 
alternativas adotar aquela que resulta em conseqüências tributárias menos onerosas. 

Frente a isso cabe considerar que grande responsável pela incidência da alta carga 
tributária imposta ao contribuinte, é o Estado, que encontra na iniciativa privada seu objeto 
fonte de arrecadação.

Com isso, a atitude do Estado frente a busca de recursos para manter sua subsistência se 

1 Acadêmico do Curso de Direito. Bacharel em Administração de Empresas.
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revela na atividade de administração tributária e na atividade legislativa, com a edição de novas 
leis que, aos poucos, além de novos tributos, vão acrescentando novas obrigações acessórias nem 
sempre compatíveis com o Código Tributário Nacional e com a Constituição Federal.

A postura do contribuinte brasileiro perante a tributação é sui generis, visto que este 
se encontra assolado com a alta carga fiscal, inexistente mesmo em alguns países de primeiro 
mundo, enquanto aqui recebe os serviços públicos de quarto mundo.

O artigo discorre sobre o direito tributário, o poder de tributar do Estado, os princípios 
jurídicos da tributação, o que vem a ser o tributo, os impostos, as contribuições de melhoria e 
sociais.

Assim frente ao exposto, espera-se que este artigo venha a contribuir no intuito de trazer 
ao acadêmico maiores esclarecimentos sobre o tema do trabalho, visto ser o mesmo proprietário 
de estabelecimento comercial; servir como fonte de consulta para a universidade, além de 
propiciar a quem possa vir a se interessar sobre a importância de se conhecer o que preconiza a 
legislação no sentido de que o contribuinte apesar de ter que arcar com os ônus tributários, por 
outro lado pode dentro da legalidade reduzir essa carga e obter mais efetividade nos seus negócios.

o Direito triButário

O Estado na necessidade de manter sua subsistência bem como promover o bem estar 
social, desenvolve várias atividades, e nesse sentido para alcançar seus objetivos que se encontram 
arrolados no art. 3º(2) da Constituição Federal precisa se valer de arrecadação financeira, e sendo 
assim, essa advém do pagamento de tributos que devem ser instituídos conforme preconiza a Lei.

Frente ao exposto surge então o Direito Tributário, cuja finalidade se encontra em limitar 
o poder de tributar, bem como proteger o cidadão contra o abuso deste.

Assim apresenta-se conforme diversos doutrinadores o conceito de Direito Tributário:
No entendimento de Machado (2007, p. 78), o Direito Tributário é “[...] o ramo do Direito 

que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer 
espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra os abusos desse poder.”

2 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
 I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
 II - garantir o desenvolvimento nacional;
 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
 IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 
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Conforme Harada (2002, p. 291) “É o direito que disciplina o processo de retirada 
compulsória, pelo Estado, da parcela de riqueza de seus súditos, mediante a observância dos 
princípios reveladores do Estado de Direito. É a disciplina jurídica que estuda as relações entre 
Fisco e Contribuinte.”

Para Carvalho (2002, p. 15) “É o ramo didaticamente autônomo do direito, integrado 
pelo conjunto das proposições jurídico normativas que correspondam, direta ou indiretamente, à 
instituição, arrecadação e fiscalização de tributos.”

Dessa forma, observa-se que o Direito Tributário, trata-se da relação do direito do Estado 
tributar e da obrigação do contribuinte pagar sua parcela devida ao Estado, estando, no entanto, 
ambos sujeitos às normas instituídas por Lei.

o eStADo e o poDer De triButAr

Conforme mencionado anteriormente, o Estado necessita de recursos financeiros para 
auferir as receitas necessárias à realização de seus fins.  

Nesse sentido surgiu o Estado, que conforme Machado (2007, p. 55-56), independente 
da concepção “[...] que se venha a adotar, é inegável que ele desenvolve atividade financeira. Para 
alcançar seus objetivos precisa de recursos financeiros e desenvolve atividade para obter, gerir e 
aplicar tais recursos.”

Ainda nesse sentido, o autor (Ibid., p. 56) acrescenta que

 Isto não significa que não possa atuar no cam po econômico. E atua, 
com maior ou menor intensidade, ora explorando patrimônio seu, com o 
fim de lucrar, ora intervindo no setor privado da economia, na defesa da 
coletividade. De qualquer forma, pelo menos em princípio, o Estado não 
prescinde de recursos financeiros que arrecada do setor privado, no exercício 
de sua soberania.

 Porém, ressalta-se que embora no Brasil vigore a regra da liberdade de iniciativa na ordem 
econômica, sendo esta atividade entregue à iniciativa privada, e conforme o que preconiza a 
Constituição Federal em seu art. 173(3) o exercício da atividade econômica só é permitida ao Estado 
quando necessário ao dever da segurança nacional, ou em face de relevância aos interesses coletivos.

3 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei.
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Portanto frente ao exposto revela-se que o exercício da atividade econômica é prerrogativa 
da iniciativa privada, de onde o Estado através dos tributos instituídos em Lei obtém os recursos 
financeiros que lhe são necessários. 

No entanto, apesar de se entender da necessidade do Estado subsistir frente à arrecadação 
de receitas através de tributos, por outro lado, é importante considerar que a carga tributária não 
pode ser pesada a ponto de inibir as atividades da iniciativa privada, apesar de que isso já tem se 
tornado uma realidade no Brasil, em que além de haver um excesso de tributos aliados à prática 
de altas alíquotas, ainda a sociedade não têm obtido o retorno necessário, no que se refere à 
políticas justas quanto aos serviços públicos essenciais, tais como a educação, segurança e saúde.

Considerando-se que o poder de tributar pertence ao Estado, no Brasil o poder tributário 
é partilhado entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, sendo que a 
atribuição das devidas competências referente à matéria encontram-se consubstanciadas nos arts. 
153 a 156 da Constituição Federal. 

Nesse sentido, embora pertença a União a maior parcela da competência tributária, 
conforme consta nos arts. 157 a 162 da Constituição Federal, todavia, participam do produto da 
arrecadação de diversos impostos federais os Estados-membros e os Municípios conforme será 
descrito oportunamente.

oS prinCÍpioS JurÍDiCoS DA triButAção

 A tributação conforme se pode observar, trata-se de uma relação jurídica entre o ente 
tributante e o tributado, sendo regido através de normas jurídicas. 

Neste caso, baseia-se a tributação nos princípios da legalidade; anterioridade; igualdade; 
competência; capacidade contributiva; vedação do confisco; e, liberdade de tráfego, descritos 
sucintamente a seguir:

l princípio da legalidade – este princípio teve sua intensidade reforçada, no campo 
tributário, pelo art. 150, inc. I(4), da Constituição Federal e define que nenhum tributo será 
instituído, nem aumentado, a não ser através de lei.

Na visão de Ichihara (2004, p. 60) a “[...] a legalidade é princípio basilar do Estado de 
Direito, que se traduz não só na vedação da tributação, sem lei, mas, acima de tudo, constitui 
numa segurança jurídica e social.”

4 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios:

 I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
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Frente ao princípio da legalidade Chimenti (2004, p. 42-43) informa,

A lei instituidora do tributo obrigatoriamente deve explicitar (art. 146, 
III, a, da CF): a) o fato tributável; b) a base de cálculo; c) a alíquota, ou 
outro critério a ser utilizado para o estabelecimento do valor devido; 
d) os critérios para a identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária; e e) o sujeito ativo, se diverso da pessoa pública da qual 
emanou a lei. Ou seja, deve fixar os elementos essenciais do tributo, 
os fatores que influam no an debeatur (quem deve) e no quantum 
debeatur (quanto deve).

Na visão de Machado (2007, p. 64) “Criar um tributo é estabelecer todos os elementos 
de que se necessita para saber qual a situação de fato que faz nascer o dever de pagar esse tributo, 
qual é o seu valor, quem deve pagar, quando e a quem deve ser pago.”

Além disso, ainda conforme o autor (Id.) “Deve prever, portanto, a hipótese de incidência 
e o conseqüente mandamento. A descrição do fato temporal e da correspondente prestação, com 
todos os seus elementos essenciais, e ainda a sanção, para o caso de não prestação.” 

l princípio da anterioridade da lei tributária – este princípio veda a cobrança 
de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou, e se encontra delineado no que dispõe o art. 150, inciso III, alínea “b” (5) e “c” (6), §1º 
(7), e art. 195, §6º (8) da Constituição Federal. 

No que se refere a este princípio, tem-se o seguinte entendimento conforme Machado 
(2007, p. 65-66): 

Agora, portanto, pelo princípio da anterioridade, a criação ou aumento do tributo devem 

5 Art. 150 -  Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios:

 [...] 
 III - cobrar tributos:
 [...]
  b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
6 c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 

observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
7 § 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, 

II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, 
nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

8 § 6º - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da 
data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, 
III, “b”.
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ocorrer antes do início do exercício no qual é cobrado, e a lei respectiva terá um período de 
vacância de pelo menos 90 dias. Assim, para que o tributo seja devido a partir do primeiro dia 
do exercício financeiro, a lei que o cria ou aumenta deve ser publicada pelo menos 90 dias antes. 
Entretanto, se a lei que cria ou aumenta tributo for publicada até o último dia de dezembro estará 
atendida a exigência da alínea “b” e, por força da alínea “c”, essa lei somente entrará em vigor 
em abril do ano seguinte. 

Portanto, para que se obedeça ao princípio da anterioridade, não basta que o ato 
administrativo de lançamento e arrecadação se dê no exercício seguinte ao da instituição ou 
majoração do tributo. Neste contexto é mister, ainda, que o tributo só nasça (ou nasça majorado) 
no exercício seguinte ao de sua instituição ou de seu aumento.

l princípio da igualdade ou isonomia – encontra-se consubstanciado no art. 150, 
II (9) da Constituição Federal. A base filosófica desse princípio é a projeção, do princípio geral da 
isonomia jurídica, segundo o qual todos são iguais perante a lei. 

Conforme Carrazza (2004, p. 74), “O tributo, ainda que instituído por meio de lei, 
editada pela pessoa política competente, não pode atingir apenas um ou alguns contribuintes, 
deixando a salvo outros que, comprovadamente, se achem nas mesmas condições.” 

Referente a esse princípio traz importante contribuição Machado (2007, p. 68), ao 
afirmar que,

Não fere o princípio da igualdade, antes o realiza com absoluta 
adequação, o imposto progressivo. Realmente, aquele que tem maior 
capacidade contributiva deve pagar imposto maior, pois só assim 
estará sendo igualmente tributado. A igualdade consiste, no caso, na 
proporcionalidade da incidência à capacidade contributiva, em função 
da utilidade marginal da riqueza.

Como manifestação desse princípio, tem-se na Constituição Federal a regra da 
uniformidade dos tributos federais em todo território nacional, conforme preconiza o art. 151, 
inc. I (10).

9 Art. 150, II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

10 Art. 151. É vedado à União:
 I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência 

em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de 
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Porém, segundo o entendimento de Chimenti (2004, p. 75) “admite-se em relação 
aos tributos federais, a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do 
desenvolvimento sócio-econômico entre as diversas regiões do País”

l princípio da competência – segundo a lição de Machado (2007, p. 69) neste 
princípio revela-se o âmbito da atividade tributacional, ou seja, “[...] é aquele pelo qual 
a entidade tributante há de restringir sua atividade tributacional àquela matéria que lhe foi 
constitucionalmente destinada.”

O autor citado (Id.) acrescenta ainda referente a esse princípio:

O princípio da competência obriga a que cada entidade tributante 
se comporte nos limites da parcela de poder impositivo que lhe foi 
atribuída. Temos um sistema tributário rígido, no qual as entidades 
dotadas de competência tributária têm, definido pela Constituição, 
o âmbito de cada tributo, vale dizer, a matéria de fato que pode ser 
tributada. 

l princípio da capacidade contributiva – a Constituição Federal, respalda esse 
princípio segundo o que preconiza em seu art. 145 § 1º (11).

Depreende-se desse princípio segundo Ichihara (2004, p. 64) a seguinte afirmativa:

Entendemos que a redação como colocada na nova Carta Magna obriga 
o legis lador, sempre que possível, a graduar na instituição do imposto, 
levando em conside ração a capacidade contributiva do contribuinte. 
Em outras palavras, esse sempre que possível deve ser entendido como 
‘sendo possível, o legislador tem o dever legal de graduar o peso da 
tributação, segundo a capacidade contributiva do contribuinte eleito’.

Em relação a esse princípio há que se considerar que a Carta Magna de 1988 dispõe 
em seu art. 170(12) sobre o estímulo ao desenvolvimento econômico e social, e nesse caso no 

incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes 
regiões do País;

11 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
     [...] 
     § 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica 

do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte.

12 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]
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inciso Ix(13) do referido artigo, preleciona que lei poderá, em relação à empresa de pequeno porte 
constituída sob as leis brasileiras, e que tenham sua sede e administração no País, conceder 
tratamento diferenciado.

Frente a esse exposto, tem-se importante posicionamento de Machado (2007, p. 70), que diz, 

Não nos parece, todavia, sejam tais disposições capazes de validar 
regra isentiva de imposto de renda, a não ser que se trate de situações 
em que a isenção se realiza sob a correta averiguação da capacidade 
contributiva, como acontece com a concedida às microempresas, 
ou aquelas que em geral são pertinentes ao considerado o mínimo 
vital. Isenção de imposto de renda a empresa industrial, a pretexto de 
incrementar o desenvolvimento regional, sem qualquer consideração 
ao montante do lucro auferido, constitui flagrante violação do 
princípio da capacidade contributiva, especialmente se concedida por 
prazo muito longo, como acontece com certas empresas no Nordeste, 
favorecidas com isenção ou redução do imposto de renda há cerca de 
vinte e cinco anos.

l princípio da vedação do confisco - este princípio se encontra disposto no art. 150, 
inc. IV(14) da Constituição Federal. 

Frente a exposto Ichihara (2004, p. 65), considera,

Com efeito, na tributação, a exação fiscal deve limitar-se a participar de um 
percentual ou de uma parte da riqueza produzida pelo contribuinte e não 
confiscar toda a renda ou Patrimônio, pois isso desvirtua a própria natureza 
do tributo. Mesmo na previsão da alíquota progressiva do IPTU do art. 182, 
§ 4º, II, da CF, a progressividade não poderá chegar aos limites do confisco.

Conforme Chimenti (2004, p. 58), este princípio revela que “é vedado à União, aos 
Estados-Membros, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, 
já que tal circunstância nega vigência ao direito de propriedade garantido pelo art. 5º,  xxII, da 
Constituição Federal.”

l princípio da liberdade de tráfego – este instituto encontra-se preconizado no 

13 Art. 170, Ix. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995).

14 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao   
Distrito Federal e aos Municípios:

  [...] 
  IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
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art. 150, inciso V (15), da Constituição Federal de 1988 e veda às diversas entidades tributantes o 
estabelecimento de limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais 
ou intermunicipais, exceto na cobrança de pedágio. 

No que concerne este dispositivo Chimenti (2004, p. 65) esclarece,

O princípio não impede a cobrança de impostos sobre a circulação 
de mercadorias em operações interestaduais ou intermunicipais, 
expressamente prevista na própria Lei Maior, nem afasta a cobrança 
de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público ou 
seus concessionários (exigência autorizada pelo próprio inciso V do 
art. 150 da CF). 

Dessa forma entende-se que a vedação se refere à hipótese de incidência de tributo 
derrogado do tráfego intermunicipal ou interestadual de pessoas ou bens, no ato de ir e vir 
dentro do território nacional. 

triButo

O tributo encontra-se na atual legislação consubstanciado no Código Tributário 
Nacional16 em seu art. 3º, in verbis17: “Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, 
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”

Assim, frente ao que preleciona a legislação, expressa-se a análise de seus elementos, 
conforme entendimento de alguns doutrinadores.

l prestação pecuniária – para Machado (2007, p. 84), 

Cuida-se de prestação tendente a assegurar ao Estado os meios 
financeiros de que necessita para a consecução de seus objetivos, por 
isso que é de natureza pecuniária. Não há mais nos sistemas tributários 
modernos o tributo em natureza, pago em serviços ou bens diversos 
do dinheiro.

15 V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, 
ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

16 Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.
17 in verbis:
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Conforme entendimento de Chimenti (2004, p.76), tem-se a seguinte colaboração:

A lei só pode obrigar o contribuinte a pagar o tributo em moeda 
corrente do país (obrigação Pecuniária), razão pela qual a doutrina 
costuma afirmar que em regra nosso direito desconhece o direito in 
natura (parte da mercadoria comercializada é entregue ao fisco a titulo 
de pagamento do tributo) ou o tributo in labore (a cada mês o sujeito 
passivo destinaria alguns dias de seu trabalho à entidade tributante).

Porém o autor (Id.), acrescenta que “[...] a partir da Lei Complementar nº 104/2001, 
que acrescentou o inciso xI ao art. 156 do Código Tributário Nacional, admite-se a dação em 
pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em Lei.”

l Compulsória – frente a esse elemento, Machado (2007, p. 84) diz que embora todas 
as prestações jurídicas sejam, em princípio, obrigatórias, “[...] a complusoriedade da prestação 
tributária caracteriza-se pela ausência do elemento vontade no elemento fático da incidência da 
norma de tributação. O dever de pagar tributo nasce independentemente da vontade.” 

l em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir – para Machado (2007, p. 85) 
“[...] a prestação tributária é pecuniária, ou seja, seu conteúdo é expresso em moeda. O Direito 
brasileiro não admite a instituição de tributo em natureza, vale dizer, expresso em unidade de 
bens diversos do dinheiro, ou em unidade de serviços.”

l Que não constitua sanção de ato ilícito – conforme a doutrina de Machado 
(2007, p. 86), “O tributo se distingue da penalidade exatamente porque esta tem como hipótese 
incidência um ato ilícito, enquanto a incidência do tributo é sempre algo lícito.” 

No mesmo sentido, Chimenti (2004, p.77), diz que “Quando o art.3º do Código 
Tributário Nacional afirma que o tributo não constitui sanção a ato ilícito, quer dizer que a 
hipótese de incidência é sempre algo lícito.” 

l instituída em lei – segundo Machado (2007, p. 88) “Só a lei pode instituir o imposto. 
Isso decorre do princípio da legalidade, prevalente no Estado de direito. Nenhum tributo será 
exigido sem que a lei o estabeleça, conforme assegura o art. 150, inciso I18, da Constituição 
Federal.” 

l Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada – no 
entendimento de Machado (2007, p. 89) é a atividade, “[...] que se classifica de acordo com a 
natureza do poder de que disponha a autoridade administrativa.”

18 Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios:

 I- Exigir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça.
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Entende-se dessa forma ainda conforme o autor citado (Id.), “[...] que a atividade vinculada 
é aquela em que o desempenho da autoridade administrativa não goza de liberdade para apreciar 
a conveniência nem a oportunidade de agir.” 

espécies e função dos tributos

Quanto as espécies de tributos estas encontram-se dispostas conforme disposto no Código 
Tributário Nacional em seu artigo 5º(19), além do que consta no art. 149(20) da Constituição Federal 
de 1988, que se refere às contribuições sociais.

Em relação à função conforme a doutrina de Machado (2007, p. 95) há de se considerar 
inicialmente “o objetivo do tributo sempre foi o de carrear recursos financeiros para o Estado.”  

 Assim, conforme o autor citado (Ibid., p. 96) o tributo quanto ao seu objetivo pode ser:

a) Fiscal, quando seu principal objetivo é a arrecadação de recursos 
financeiros para o Estado.
b) Extrafiscal, quando seu objetivo principal é a interferência 
no domínio econômico, buscando um efeito diverso da simples 
arrecadação de recursos financeiros.
c) Parafiscal, quando o seu objetivo é a arrecadação de recursos para o 
custeio de atividades que, em princípio, não integram funções próprias 
do Estado, mas este as desenvolve através de entidades específicas.

A seguir descreve-se sucintamente sobre as espécies dos tributos, conforme alguns 
doutrinadores e a legislação vigente.

IMPOSTOS

O conceito de imposto, frente a legislação, encontra seu respaldo conforme o que 
preconiza o Código Tributário Nacional em seu art. 16 (21).

Na concepção de Chimenti (2004, p.98), “[...] o imposto é uma exação (exigência) não 

19 Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria;
20 Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico 

e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente 
às contribuições a que alude o dispositivo.

21 Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.
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vinculada, uma exigência cujo fato gerador não se liga a uma atividade estatal específica relativa 
ao contribuinte ou por ele provocada. Independe de contraprestação específica.” 

Machado (2007, p. 92) acrescenta que “Os impostos se distinguem entre si pelos 
respectivos fatos geradores e com base nessa distinção, nos países de organização federativa, como 
o nosso, são atribuídos às diversas entidades entre as quais se divide o Poder Político.”

Classificação dos impostos

No intuito de se estabelecer uma melhor compreensão referente ao assunto, considera-se 
oportuno inicialmente discorrer sobre a classificação dos tributos conforme preconiza a legislação 
brasileira.  Portanto, tomando-se como referencial a Carta Magna de 1988, apresenta a seguir um 
Quadro que identifica quais os impostos de competência da União, Estado e Municípios:

IMPOSTOS

Federais Estaduais municipais

Imposto de importação Imposto sobre heranças e 
doações

Imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana

Imposto de exportação
Imposto sobre operações 
relativas à circulação de 
mercadorias e prestação de 
serviços – ICMS

Imposto sobre a transmissão 
“inter vivos” de bens imóveis 
e direito a eles relativos

Imposto sobre renda e 
proventos de qualquer 
natureza

Imposto sobre a propriedade de 
veículos automotores

Imposto sobre serviços de 
qualquer natureza

Imposto sobre produtos 
industrializados

Imposto sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro e 
sobre operações relativas a 
títulos e valores mobiliários

Imposto sobre a 
propriedade territorial rural
Imposto sobre grandes 
fortunas

Impostos extraordinários
Impostos da competência 
residual

QuADro 1 - Classificação dos impostos instituídos pela união, estado e municípios.
Fonte: Machado (2007, p. 324-428) adaptado pelo autor .
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tAXAS

A instituição das taxas na seara jurídica encontra-se consubstanciada no art. 145, II(22) da 
Constituição Federal.

De acordo com o estabelecido no art. 77(23) do Código Tributário Nacional, taxa é o 
tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva 
ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte.

Neste instituto têm-se a seguinte contribuição de Ichihara (2004, p. 80),

A taxa tem como característica, na materialidade de seu fato gerador, 
“a atuação estatal diretamente referida ao contribuinte”, em forma de 
contraprestação de serviço. Assim, o Estado presta um serviço público 
ou exerce o poder de polícia, específico e divisível, diretamente referido 
ao contribuinte, e este fica com a obrigação de pagar, por exemplo, 
taxa de registro, taxa de expediente, taxa de publicidade, taxa de coleta 
de lixo, taxa de licença etc.

Portanto, Machado (2007, p. 443) frente a esse disposto considera que enquanto o imposto 
é uma espécie de tributo cujo fato gerador não está vinculado a nenhuma atividade estatal específica 
relativa ao contribuinte (Código Tributário Nacional, art. 16)(24), “[...] a taxa, pelo contrário, tem seu 
fato gerador vinculado a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte.”  

22 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
 [...]
 II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
23 Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de 

suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva 
ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

24 Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.
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ContriBuiçÕeS De meLHoriA

Esta espécie de tributo encontra-se disposta conforme o que preconiza a Constituição 
Federal, art. 145, III(25); e arts. 81(26) e 82(27) do Código Tributário Nacional.

Conforme o entendimento de Chimenti (2004, p. 96) “A contribuição de melhoria tem 
como fato gerador a valorização do imóvel do contribuinte em razão de obra pública (instalação 
de rede elétrica, obras contra enchentes, etc.). Os beneficiários diretos da obra arcam com seu 
custo, total ou parcialmente.”

Nesse sentido na visão de Machado (2007, p. 92)

Distingue-se do imposto porque depende de atividade estatal específica, 
e da taxa por que a atividade estatal de que depende é diversa. Enquanto 
a taxa está ligada ao exercício regular do poder de polícia, ou a serviço 
público, a contribuição de melhoria está ligada à realização de obra 
pública. Caracteriza-se, ainda, a contribuição de melhoria por ser o seu 
fato gerador instantâneo e único.

Frente ao exposto Carrazza (2004, p. 513) sustenta que “Esta atuação estatal [...] só pode 
consistir numa obra pública que causa valorização imobiliária, isto é, que aumenta o valor de 
mercado dos imóveis localizados em suas imediações.”

ContriBuiçÕeS SoCiAiS

As contribuições sociais geralmente são instituídas pela União, com base nos arts. 149(28) 
e 195(29) da Constituição Federal.

25 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
 [...]
 III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
26 Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, 

no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra 
valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de 
valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

27 Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos: [...].
28 Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico 

e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente 
às contribuições a que alude o dispositivo.

29 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
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Segundo Ichihara (2004, p. 87), no caso das contribuições sociais,

“[...] o que chama atenção ao primeiro exame, para enquadrarmos 
como ‘contribuições sociais ou parafiscais’, são na realidade os sujeitos 
ativos da obrigação tributária, que são representados por entes que não 
os da administração pública direta, por exemplo, a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios. Geralmente, são sujeitos ativos 
competentes para a cobrança dessas contribuições as autarquias ou 
outros entes menores.”

Conforme preceitua o art. 217(30) do Código Tributário Nacional, tem-se, integrando esses 
tipos de contribuições, por exemplo: Contribuição Sindical, Contribuição para a Previdência 
Social, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Funrural, etc.

ConCLuSão

Sabe-se que no Brasil, os tributos consomem grande parte dos lucros auferidos pelos 
contribuintes durante suas atividades, e, no entanto, recebem precários serviços de responsabilidade 
pública, como é o caso da má conservação das rodovias, um sistema de educação deficitário, onde 
o professor recebe salários baixíssimos e perde sua motivação em sua práxis de ensino. Fora isso, 
ainda pode se falar no caso da saúde pública que os governantes apregoam ser para todos, e no 
entanto, o que se observa, é que a mesma não reflete esse discurso.

Assim, frente a esse descaso em que se tem imputado uma carga tributária cada vez mais 
exorbitante ao contribuinte, faz com este muitas vezes este se prive de iniciar seu próprio negócio, 
ou então fechar um empreendimento já iniciado, cuja conseqüência se sabe reflete no próprio 
Estado que necessita da iniciativa privada para buscar os recursos financeiros necessários para sua 
subsistência.

Além do grande ônus da carga tributária, alia-se a este a forma como os tributos têm sido 
aplicados, mudando tanto a sua natureza quanto influi a própria regionalização.

Isso, significa, que se tendo tributos cuja competência, é da União, Estados e Municípios, 
fica por vezes difícil analisar como gerir os  negócios visando a redução dos impostos.

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais: [...].

30 Art. 217. As disposições desta Lei, notadamente as dos arts 17, 74, § 2º e 77, parágrafo único, bem como a do art. 
54 da Lei 5.025, de 10 de junho de 1966, não excluem a incidência e a exigibilidade: (Incluído pelo Decreto-lei nº 
27, de 14.11.1966): [...].
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Nessas condições é fundamental que se adote um sistema de controle da variável tributo e 
seus reflexos nas transações empresariais, bem como torna-se crucial a identificação da alternativa 
de procedimento mais econômica, que seja possível adotar em cada caso, de forma a contribuir 
significativamente para a eficácia das estratégias competitivas empresariais, sabendo o gestor das 
alternativas que possui para promover a eficácia dos seus negócios, dentro do que preconiza a 
legislação, evitando problemas com o fisco. 

Por outro lado, ainda deve-se considerar os impostos que são de competência Estadual, 
do Distrito Federal e dos Municípios, pois nestes casos, embora se diga que a legislação deve 
primar pela uniformidade da tributação, vê-se que muitas vezes parece haver uma guerra fiscal, 
cada qual querendo arrecadar mais.
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ConSCiÊnCiA: em BuSCA De um ConCeito

Nivaldo Machado1

Estela Pamplona Cunha 2

RESUMO 
Considerando a dificuldade em estabelecer um conceito para consciência, o objetivo precípuo aqui é apresentar um 
estudo acerca dos conceitos sobre o termo no decorrer da história, bem como atentar para a sua validade dentro de 
estudos no âmbito jurídico. 

Palavras-chave: Direito, Filosofia, Consciência. 

ABStrACt 
Considering the difficulty on establishing a concept for consciousness, the main objective here is to present a 
research about the concepts of the term throughout history, as well as show attention to it´s validate inside studies 
in the juridical field.

Key words: Law, Philosophy, Consciousness.

introDução: 

Verificar abordagens diferenciadas ainda é privilégio de poucos no ensino jurídico atual. 
Sua implantação, entretanto, não só é possível, como também pode ser realizada por qualquer 
instituição de ensino disposta a prestar um ensino jurídico mais qualitativo e democrático. Em 
decorrência disto, a idéia central aqui proposta é estudar o processo de construção da consciência 
do sujeito de direito a partir de uma reflexão da filosofia sobre a problemática cognitiva. 

Mais especificamente, discutir a interface existente entre a Filosofia da mente e o Direito, 
através de um estudo do conceito de consciência no decorrer da história. Popularmente, quando 
questionamos se uma pessoa tem ou não “consciência de seus atos”, na realidade estamos tentando 

1 Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos (SP); Mestrado desenvolvido com estudos acerca 
do Problema da Consciência; especialista em Filosofia da Ciência-Epistemologia e Psicopedagogia; Licenciado 
nas áreas de Filosofia, Psicologia, História e Sociologia; Fundador do Grupo de Pesquisa em Filosofia da Mente 
e Ciências Cognitivas.

2 Advogada. Foi Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí, tendo atuado como bolsista do Programa de Iniciação Científica PIBIC/UNIDAVI durante toda a 
graduação. Membro do grupo de pesquisa Filosofia da mente e Ciências Cognitivas cadastrado no CNPq
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dizer se ela tem ou não “juízo crítico de seus atos”, uma qualidade ética e moral da personalidade 
em sua interação com o sistema cultural de que faz parte. 

Considerando a dificuldade em estabelecer um conceito para consciência, onde 
possam ser firmadas as suas estruturas causais e uma demarcação de âmbito para seu estudo, 
concomitantemente nos é apresentado o desafio de, ao propor um trabalho que tenha como 
objetivo precípuo relacionar um estudo de âmbito filosófico com o Direito, buscar entender o 
que faz um agente do direito estar consciente em relação a seus atos enquanto sujeito de direito, 
co-responsável pela manutenção da ordem  no meio social  em que se encontra e relaciona com 
outros sujeitos. Este trabalho se torna então, objeto de valoroso interesse, para que a Filosofia do 
Direito não se torne algo obsoleto. É preciso que se estimule constantemente o pensamento a fim 
de adquirirmos a capacidade crítica frente ao conhecimento jurídico. 

1. mente , CÉreBro e o Direito

A cultura humana e o Direito, em particular, é um depósito de preceitos éticos, jurídicos 
e políticos que abarca todo tipo de ordens específicas, valores, proibições, tabus e rituais. Desde 
a mais remota época, os estudiosos do Direito têm tentado organizar estes imperativos em um 
sistema universal de normas e princípios, racional, harmônico e defensável, sem que até agora se 
tenha conseguido chegar a algo parecido a um consenso. A matemática e a física são as mesmas 
para todos e em qualquer lugar, mas o direito (assim como a ética) ainda não pôde alcançar um 
similar e ponderado equilíbrio.

Nesse ínterim, quando o objetivo é trazer à tona uma proposta de estudo interdisciplinar, 
e ainda, que busque realizar um trabalho de pesquisa abrangendo uma temática que por hora 
possui relevante status em outras áreas do conhecimento, como a Filosofia da mente, a Psicologia, 
a Inteligência Artificial/Computacional, a Biomedicina e as Ciências Cognitivas como um todo, o 
trabalho tornar-se ainda mais árduo para aquele que se propõe a fazê-lo sendo estudioso em outra 
área do conhecimento, como o Direito, mas que percebe na Filosofia da mente e nas Ciências 
Cognitivas, um grande campo a ser explorado e cujos conhecimentos dali adquiridos podem 
contribuir para uma melhor compreensão de determinados conceitos que costumeiramente nos 
deparamos no mundo jurídico. Um deles podemos chamar de “consciência”. Existe, porém, a 
árdua tarefa de conceituá-la.  

 Em verdade, parece estar tendencialmente destinada ao fracasso qualquer proposta 
teórica de discurso jurídico que pretenda dissimular ou simplesmente buscar apresentar o fato de 
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que toda a argumentação que se efetua na vida jurídica é, fundamentalmente, uma argumentação 
sobre as diversas vias por meio das quais se articulam as formas de vida social arraigadas na 
complexa arquitetura cognitiva da mente humana e irredutíveis entre si. (FERNANDEZ, 2005) 

Popularmente, quando questionamos se uma pessoa tem ou não “consciência de seus 
atos”, “noção daquilo que está dizendo”, na realidade estamos tentando dizer se ela tem ou 
não “juízo crítico de seus atos ou falas”, uma qualidade ética e moral da personalidade em sua 
interação com o sistema cultural de que faz parte. É, parafraseando Reale, tarefa do epistemólogo, 
e não do teórico do Direito, fixar as condições primeiras em que se apóia a certeza dos juízos 
formulados pelo Jurista, esclarecendo os requisitos de coerência e rigor dos institutos e sistemas.

Oportunamente, para uma noção do conceito de Epistemologia, empregamos o que nos 
traz DUTRA, 2004: 

“Empregado para designar uma disciplina filosófica que trata do 
conhecimento em geral, não apenas do conhecimento contido nas 
ciências. Esta  disciplina é também denominada tradicionalmente 
teoria do conhecimento . E este parece ser o uso que tem se tornado 
mais comum para o termo.” 

Haja vista a dificuldade em estabelecer um conceito para consciência, onde possam ser 
firmadas as suas estruturas causais e, portanto, uma demarcação de âmbito para seu estudo, 
concomitantemente nos é apresentado o desafio de, ao propor um trabalho que tenha como 
objetivo precípuo relacionar um estudo de âmbito filosófico com o Direito, buscar entender o 
que faz um agente do direito estar consciente em relação a seus atos enquanto sujeito de direito, 
co-responsável pela manutenção da ordem no meio social em que se encontra e relaciona com 
outros sujeitos. 

Este trabalho se torna então, objeto de valoroso interesse, cujas respostas à questão 
proposta podem vir a ser de grande valia em estudos dentro de âmbitos mais específicos do 
Direito, como por exemplo, o Direito penal, além da participação em discussões que hoje ocupam 
elevados status nos meios científicos, filosóficos e educacionais.  

Contudo, atentos para a necessidade de se estabelecer uma postura analítica conceitual, 
e por perceber o fato de que raramente encontram-se textos que possuam esta preocupação, os 
esforços aqui concentrados tentarão precipuamente delimitar um conceito para o termo que se 
julga ser principal dentro da proposta inicialmente apresentada, qual seja, a consciência. 

Tendo então dermacado o âmbito sobre o qual iremos caminhar, parte-se para a exposição 
e possível discussão dos conceitos pesquisados.
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2. ConSCiÊnCiA: A tentAtiVA De Se eStABeLeCer Seu ConCeito. 

Inicialmente, a título de curiosidade vale dizer que Consciência é uma palavra que origina-
se do latim “cum-scientia”, que por sua vez é uma tradução do grego “syneidesis”, significando 
algo como “o conhecimento da própria culpa”. O termo nasce, assim, com a conotação de juízo 
de valor, de consciência moral. Em idiomas anglo-saxãos duas palavras distintas foram cunhadas 
para exprimir os sentidos que o termo vem a tomar: o sentido original de consciência moral 
(Conscience, no inglês e Gewissen, no alemão) e consciência como a tomada de conhecimento 
da realidade (Consciousness, no inglês e Bewusstsein, no alemão). Infelizmente, os idiomas neo-
latinos dispõem de apenas uma palavra – Consciência – para os dois significados, o que torna a 
conceituação ainda mais complicada.

 Sabe-se que é com Descartes que a discussão acerca da consciência adquire maior 
evidência, a partir do seu conceito do “res cogito” e de sua característica de “acesso privilegiado”: 
os fenômenos mentais nunca poderiam ser observados, pois eles são privados, inescrutáveis. 
Há um conhecimento privativo, um âmbito individual da consciência, somente acessível pela 
auto-introspecção e uma impossibilidade de aproximação da consciência do outro a não ser por 
analogia consigo mesmo. Apenas se pode supor que o outro tem consciência, jamais ter certeza, 
porque somente ele pode dizer do que conhece.

Através da busca pelo entendimento da natureza humana é que o conceito de consciência 
foi abordado sob diferentes prismas ao longo da História da Filosofia. Na Antigüidade, o que 
existia era uma “consciência metafísica”, desligada do mundo material, que buscava apreender 
a essência das coisas por meio da razão. Para os filósofos desse período, como Platão (428-347 
a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.), a consciência como intelecto é o que verdadeiramente define o 
homem. Este se encontra dividido em corpo e mente, sendo o corpo a parte irracional e enganosa 
do ser humano.

 Com o advento do cristianismo na Idade Média, o conceito de consciência adquire um 
caráter religioso e, ainda sob a perspectiva metafísica, ela pretende chegar à realidade íntima das 
coisas. Contudo, aqui, o que ela realmente quer alcançar é a natureza divina enquanto princípio 
da verdade e a quem a razão deve submeter-se. Permanece, portanto, a distinção e oposição 
entre consciência e corpo, sendo atribuído à primeira um papel primordial no processo de 
conhecimento. 

É importante ressaltar que até a Idade Moderna, os filósofos compartilhavam o mesmo 
modo de pensar: o modo metafísico. Este consiste na crença de uma realidade autônoma e 
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objetiva, independente do sujeito. As coisas existiam como realização de uma determinada 
essência, ou seja, “cada ser, cada indivíduo é do jeito que é porque, ao existir, ele está realizando 
uma essência, uma natureza que lhe define suas características específicas, ou seja, características 
pelas quais ele pertence a uma determinada espécie de seres” (SEVERINO, 1992, p. 77).

 O modo metafísico de apreensão da realidade foi analisado e criticado pelos filósofos 
modernos, pois, para estes, o homem não pode chegar à essência das coisas através da razão natural. 
O que o homem pode efetivamente conhecer por meio daquela é o seu próprio pensamento ou 
atividade de consciência e o mundo fenomenal, isto é, as coisas tais quais se apresentam à nossa 
percepção. Desse modo, desenvolveu-se uma nova forma de representação do mundo, a saber, a 
ciência.

Percebe-se que o problema abrande com maior interesse o âmbito filosófico, e não o 
neurocientífico. O que torna, sem nenhum demérito para as neurociências, o trabalho mais 
árduo, como outrora já comentamos.

2.1. umA inCurSão peLA HiStÓriA

A análise que São Tomás de Aquino (1224 d.C. -1274 d.C.) faz do termo Consciência, 
visa a esclarecer sobretudo seu aspecto moral, em relação com o conceito de sinderése;  fora desse 
significado, para S. Tomás a Consciência é o simples “estar cônscio”. “O nome consciência”, diz 
ele, “significa a aplicação da ciência a alguma coisa; daí, conscire é como simul scire. Qualquer 
ciência pode ser aplicada a alguma coisa, por isso a Consciência não indica um hábito ou uma 
potência especial, mas o ato de aplicar um hábito ou uma noção a algum ato particular. Ora, 
uma noção pode ser aplicada a um ato de dois modos: em primeiro lugar, para considerar se o 
ato é ou foi e, em segundo lugar para considerar se o ato é licito ou não é. No primeiro modo, 
dizemos ter consciência de um ato quando sabemos que esse ato foi ou não realizado; assim, no 
uso lingüístico comum se diz: “Eu não tinha consciência desse fato”, no sentido de que não sei se 
ele aconteceu ou não. No segundo modo, a ciência aplica-se a um ato para dirigi-lo, como quando 
dizemos que a Consciência nos induz, nos obriga, ou para examinarmos o ato realizado, como 
quando dizemos que a Consciência nos acusa, nos atormenta ao julgarmos que o ato realizado 
discorda da ciência com a qual é examinado, ou então, que a Consciência nos defende ou nos 
desculpa ao julgarmos que a ação se conforma à ciência”. 

O que há de notável nesta análise de São Tomás , é que toda noção de Consciência, 
tanto no significado teórico de percepção de si quanto no significado prático de sinderése, ou 
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Consciência moral, reduz-se quanto à aplicação de conhecimentos objetivos  (“ciência”). O caráter 
privilegiado da relação intrínseca da mente consigo mesma, todavia, é reconhecido por S. Tomás: 
“Nossa mente conhece a si mesma por si mesma enquanto conhece sua própria existência” . Essa 
certeza privilegiada, no entanto, limita-se ao simples fato da existência da alma, ao passo que a 
alma não tem nenhum conhecimento privilegiado de si mesma no que se refere à sua essência e 
aos seus modos de ser. (ABBAGNANO, 2003, p. 187-188)

Em seguida, expomos concomitante à tentativa de entender, o que nos traz François Marie 
Arouet (Voltaire) (1694-1798). Este diz que só temos a consciência que nos é inspirada pelo tempo, 
pelo exemplo, por nosso temperamento, por nossas reflexões. O homem nasceu sem principio algum, 
mas com a faculdade de receber todos. Seu temperamento torná-lo-á mais inclinado à crueldade ou à 
doçura; seu entendimento falo-á compreender um dia que o quadrado de doze é cento e quarenta e 
quatro, que não se deve fazer aos outros aquilo que não se quer que lhe seja feito.3

Agora vejamos que “A consciência de minha existência no tempo” é a “Consciência 
de uma relação com alguma coisa fora de mim”4. Em Kant (1724-1804), o termo Consciência 
indica uma relação não interior ou íntima ao homem, mas entre o homem e algo exterior. 
(ABBAGNANO, 2003. p. 189 -190). 

Já na filosofia pós-kantiana, especialmente o Idealismo romântico, centra-se na imanência 
total da realidade da consciência. Para Hegel (1770-1831), a Consciência constitui o ponto de 
partida da filosofia e fornece-lhe todo o conteúdo: a tarefa da filosofia é a elaboração conceitual 
desse conteúdo, graças à qual esse conteúdo adquire absoluta verdade e realidade, torna-se 
“Espírito” ou “Conceito”. Hegel censura a filosofia de Kant e a de Fichte por terem permanecido 
como “filosofias da Consciência”, por não terem transformado a Consciência em ciência objetiva 
e absoluta. A filosofia kantiana pode ser considerada mais determinante, por ter concebido o 
espírito como Consciência e por conter somente determinações da fenomenologia, e não da 
filosofia do espírito. Considera o eu como em relação com algo que está além, alguma coisa 
que, em sua determinação abstrata, chama-se coisa em si e concebe tanto a inteligência quanto a 
vontade segundo essa finitude. 

Mas Fichte e Hegel têm em comum o conceito de Autoconsciência , isto é , um Principio 
absoluto que, autocriando-se, cria a própria realidade em sua totalidade. O que Hegel entende por 
espírito ou conceito é uma Autoconsciência infinita desse tipo. (ABBAGNANO, 2003, p. 190)

3 Voltaire. Tradução de Bruno da Ponte, João Lopes Alves e Marilena de Souza Chauí. Dicionário filosófico. 
Coleção “Os Pensadores”. São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 41.  

4 Crítica da razão pura, prefácio à 2ª ed. Nota sobre a refutação ao idealismo.
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Para Henry Bergson (1859-1941), a consciência teria uma função específica, conceituando-
se como instância responsável pelo processamento da conduta de escolha. Surgiria, ao longo da 
evolução como condição responsável pelas respostas não automatizadas e não estereotipadas. 
Seria, em última análise, a instância indispensável à produção do comportamento livre, jamais 
se podendo concebê-la como presente a partir da implantação de comportamentos mecanizados. 
(PENA, 1986, p. 71) 

Kierkegaard (1813-1855) é descrente da possibilidade de uma existência não desesperada. 
Para ele o desespero estará sempre presente, mesmo que encoberto ou em estado latente; o que 
ocorre é que nem todos estarão conscientes de seu próprio desespero, por isto o filósofo o 
vê sob duas perspectivas ou categorias: sob o ângulo da consciência - o conhecimento ou a 
ignorância de sua existência - e sob a perspectiva do que ele chama de “fatores da síntese do eu” 
(KIERKEGAARD, 1961, p. 61).

Para Kierkegaard, o pior dos desesperados será aquele que nenhuma consciência tenha 
do seu próprio desespero, a ponto de ele questionar se será lícito lhes dar este nome. Estarão 
aí incluídos aqueles que vivem uma existência de distração e distanciamento de si mesmos e 
que preferirão muitas vezes manter-se na ilusão em que se encontram. A consciência poderá ir 
se ampliando até um estágio em que o desespero será vivido em sua maior plenitude, quando 
teremos o desespero daqueles que se reconhecem como tendo um eu.5 

Hartmann e Heidgger (1889-1976) apresentam a alternativa objetivista da interpretação 
da consciência como intencionalidade. A eliminação da noção tradicional de consciência, deve-
se ao uso que Heidgger fez da noção de transcendência na análise da relação do homem com o 
mundo. A transcendência não  é para o homem um comportamento entre os outros possíveis, 
mas a própria essência de sua subjetividade; e o termo para o qual o homem transcende é o mundo, 
que nesse caso não designa a totalidade das coisas naturais ou  a comunidade dos homens, mas a 
estrutura relacional que caracteriza a existência humana como transcendência. A relação do homem 
consigo mesmo e com o mundo, descrita em termos de transcendência, deixa de ter os caracteres 
tradicionais da consciência (trancamento em si mesma, imediação, auto-reflexão, etc.), de sorte  
Heidgger pôde dispensar até mesmo o termo consciência. Em sentido mais tradicional, porém, é 
utilizada a noção de “voz da consciência” . Esta é entendida como uma relação intrínseca do ser-aí 
do homem, mais precisamente uma relação pela qual o homem é revocado da existência anônima 
e banal do “diz-se”, “faz-se”, etc.(ABBAGNANO, 2003, p. 193-194) 

5 Disponível em: <http://www.ifen.com.br/artigo2001joel.htm>. Acessado em: 02 set.. 2005.
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Como afirma MACHADO (2003), ainda “é relevante o estudo/debate sobre a teoria 
de John Searle (1932-atualidade) devido à sua implicação argumentativa em diversas áreas do 
conhecimento, tais como a educação, as neurociências, a filosofia (de modo especial a filosofia da 
mente, da linguagem), as ciências da computação , a psicologia...”. 

Para ele, “Consciência” se refere àqueles estados de sensibilidade e ciência que começam 
normalmente quando acordamos de um sono sem sonho e continua até que durmamos 
novamente, caímos em coma, morremos ou ficamos “inconscientes”. Por esta acepção, um 
sistema é consciente ou não, mas dentro do campo da consciência há estados de intensidade 
que variam desde a sonolência até a consciência totalmente desperta (full awareness). Fenômeno 
interno qualitativo de primeira pessoa: é pertencente a cada um, exclusiva do ente que a possui.6  

Daniel Dennett, grande nome na área da Filosofia da Mente, entende que consciência “é 
em grande medida uma produto da evolução cultural que é dado aos cérebros no treinamento 
do início da vida” e ela é “um enorme complexo de memes”, sendo meme o termos usado 
por Dawkins para designar uma característica contagiante da cultura, como um jingle fácil de 
aprender ou a mais recente febre da moda. (PINKER, 1998, p. 145)  

Para  Gilbert Ryle (1900-1976), a consciência é reduzida à funcionalidade, isto é , ao 
surto de idéias e diretrizes que servem para retificar determinada situação. Desse modo, não está 
ligada à introspecção, à auscultação interna ou, de algum modo, a uma atitude de “retorno para 
si mesmo”. Mas o destino da consciência na filosofia contemporânea parece cumprir-se com a 
análise que Ryle fez dela, ou melhor, das expressões lingüísticas em que o conceito recorre (The 
concept of mind, 1949). Segundo a tese de Ryle, nenhum dos usos que o termo “consciência” e 
“consciente” têm na linguagem comum autoriza a considerar a consciência como uma espécie 
de autoluminosidade ou fosforescência que acompanha certas operações do homem; portanto, 
a consciência entendida nesse sentido é um mito. A consciência não é um acesso privilegiado 
ao conhecimento da alma ou ao conhecimento de si. A conclusão é, evidentemente, a negação 
da consciência em favor de um “conhecimento de si” tão pouco privilegiado, direito e infalível 
quanto o conhecimento de qualquer outra coisa. (ABBAGNANO, 2003. p. 194).  

À primeira vista, nada pode parecer mais ilimitado do que o pensamento humano, que 
não apenas escapa a toda autoridade e a todo poder do homem, mas também nem sempre é 
reprimido dentro dos limites da natureza e da realidade. Formar monstros e juntar formas e 
aparências incongruentes não causam à imaginação mais embaraço do que conceber os objetos 

6 CAMINHOS. o problema da Consciência.  Rio do Sul: Unidavi. Vol 1. n.1. Jan/Jun 2003. 
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mais naturais e mais familiares. Apesar de o corpo confinar-se num só planeta, sobre o qual se 
arrasta com sofrimento e dificuldade, o pensamento pode transportar-nos num instante às regiões 
mais distantes do Universo, ou mesmo, além do Universo, para o caos indeterminado, onde se 
supõe que a natureza se encontra em total confusão. Pode-se conceber o que ainda não foi visto 
ou ouvido, por que não há nada que esteja fora do poder do pensamento. 

Entretanto, embora nosso pensamento pareça possuir esta liberdade ilimitada, 
verificaremos, através de um exame mais minucioso, que ele está realmente confinado dentro de 
limites muito reduzidos. Quando pensamos numa montanha de ouro, apenas unimos duas idéias 
compatíveis, ouro e montanha, que outrora conhecêramos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, 
pois o sentimento que temos de nós mesmos nos permite conceber a virtude e podemos uni-la à 
figura e forma de um cavalo, que é um animal bem conhecido. Em resumo, todos os materiais 
do pensamento derivam de nossas sensações externas ou internas; mas a mistura e composição 
deles dependem do espírito e da vontade. Ou melhor, para expressar-me em linguagem filosófica: 
todas as nossas idéias ou percepções mais fracas são cópias de nossas impressões ou percepções 
mais vivas.  Esta é idéia de David Hume (1711-1776). 7

Interresante é a colocação que nos traz Steven Pinker, de que “a consciência tornou-
se recentemente o círculo que todo mundo quer quadrar. Quase todo mês um artigo anuncia 
que finalmente a consciência foi explicada, muitas vezes mostrando a língua para teólogos 
e humanistas que pretendiam impor fronteiras à ciência e para os cientistas e filósofos que 
descartam o tema como demasiando subjetivo ou confuso para ser objeto de estudo.”

Os teóricos (também) jogam com a ambigüidade da palavra consciência, não para fazer 
piada, mas para atrair e depois desviar: o leitor é induzido a esperar uma teoria para um sentido 
da palavra, o mais difícil de explicar, e lhe é apresentada uma teoria para outro sentido, o de 
explicação mais fácil. Não é do meu feitio demorar-me em definições, mas quando se trata da 
consciência não temos escolha e não ser começar desenredando os significados.

Finalmente, chegamos ao sentido mais interessante de todos, a sensibilidade: experiência 
subjetiva, percepção dos fenômenos, sentimentos brutos, primeira pessoa do presente do 
indicativo, “como é” ser ou fazer algo, se você precisa perguntar jamais saberá.8

No livro “A pré-história da mente: uma busca das origens da arte, da religião e da ciência”, 

7 HUME, David.  [ in “Os Pensadores”] . São Paulo: Nova Cultural, 2005.
8 Para aprofundamentos ver: PINKER, Steven. Como a mente funciona. São Paulo: Companhia das Letras, 

1998. p. 145, 146, 147,148.  
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de Steven Mithen9 podem-se encontrar as seguintes palavras sobre a idéia de Fodor a respeito da 
mente: 

“Nosso ponto de partida são dois grandes livros publicados em 1983. 
na verdade, o primeiro é um volume pequeno e fino, mas que contém 
algumas grandes idéias sobre a arquitetura da mente, apresentando-nos 
algumas indicações sobre seu passada: trata-se de The Modularity of 
mind [A modularidade da mente] de Jerry Fodor. 
Fodor é um psicolinguista com idéias muito claras a respeito da 
mente. Propõe que ela deveria ser dividida em duas grandes partes, que 
chamamos percepção (ou sistemas de entrada) e cognição (ou sistemas 
centrais). As respectivas arquiteturas são muito diferentes; sistemas 
de entrada parecem os dispositivos de um canivete suíço, e Fodor os 
descreve como uma série de “módulos” discretos e independentes, 
tal qual a visão, a audição, o toque. Fdor inclui a linguagem entre 
os sistemas de entrada. Em contrapartida, os sistemas centrais não 
possuem uma arquitetura, ou talvez ela sempre permaneça fora do 
nosso alcance. É ali que os misteriosos processos conhecidos como 
“pensamento”, “resolução de problemas” e “imaginação” acontecem. 
É ali que reside a “inteligência”. 

Fodor, segundo Mithen,  argumenta que cada sistema de entrada se baseia em processos 
cerebrais independentes. Por exemplo, os usados para a audição são totalmente diferente dos 
usados para a visão ou linguagem: são como dispositivos diferentes do canivete suíço, que 
simplesmente se encontram incluídos no mesmo suporte. Essa modularidade dos sistemas de 
entrada pe atestada por numerosas evidências, que incluem uma aparente associação com partes 
específicas do cérebro, os típicos padrões de desenvolvimento na criança, e também uma tendência 
a exibir padrões específicos de interrupção. Fodor também enfatiza o fato de os sistemas de 
entrada operarem muito rapidamente e serem obrigatórios: não podemos deixar de ouvir, em 
faze de estímulos apropriados.  

A idéia de que a cognição influencia apenas marginalmente a percepção vai contra as 
idéias relativistas das ciências sociais. Lembrem-se de que, quando pensávamos na mente como 
uma esponja, supúnhamos que a criança absorvia o conhecimento da sua cultura. Para a maioria 
dos cientistas sociais esse conhecimento também inclui a maneira de perceber o mundo. Fodor 
dia que isso é incorreto: a natureza da percepção já está embutida na mente ao nascermos. O 

9 MITHEN, Steven. A pré-história da mente: uma busca das origens da arte, da religião e da ciência.  São 
Paulo: Unesp, 2002.
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relativismo lhe desagrada tanto quanto os poderosos barcos a motor feitos de fibra de vidro, o 
que significa, suponha eu, que lhe desagrada imensamente.

Segundo Fodor (apud MITHEN, 2002) , sistemas de entrada são encapsulados, 
obrigatórios, operam com rapidez e já vêm embutidos. Ele os chama de “estúpidos”. Nesse sentido 
eles contrastam com a cognição, o sistema “esperto”. Fodor argumenta que não conhecemos 
praticamente nada sobre o funcionamento dos sistemas centrais, exceto que eles possuem uma 
série de características opostas á dos sistemas de entrada: operam devagar, não são encapsulados 
e são neutros quanto ao domínio; em outras palavras, os processos de pensamento e resolução 
de problemas ativam a integração da informação proveniente de todos os sistemas de entrada, 
além daquelas que está sendo gerada internamente. Diferentemente dos sistemas de entrada, os 
processos dos sistemas centrais não podem ser relacionados com partes específicas do cérebro. 

Resumindo, Fodor acredita que a mente possui uma arquitetura de dois níveis; o interior 
é como um canivete suíço e o superior, como... “Bem, não podemos descrevê-lo por que não existe 
nada igual a ele no mundo.”

Autor da Teoria das Inteligências Múltiplas, Howard Gardner, entende que a consciência 
tem a tarefa de focalizar aquilo que é mais importante para um determinado indivíduo. Afinal, 
“gosto não se discute”. Nesse sentido, a consciência pode ser interpretada como um sistema 
cerebral que orienta o processamento de informação para o aspecto prioritário, sempre sob a 
perspectiva subjetiva. As experiência neurológicas sobre memória de curto prazo e da atenção 
apontam para a vinculação de alguma atividades cerebrais e os estados de consciência. 10

3. ConSiDerAçÕeS FinAiS

Machado (2003) diz que “neste momento é conveniente lembrar da preocupação 
cartesiana em procurar fazer tantas revisões nos estudos quantas forem necessárias para evitar o 
erro. Talvez, evitar cabalmente o erro seja algo um tanto quanto difícil, entretanto, o que se deseja 
é a busca pelo melhoramento do discurso acerca das coisas ...”.

Assim, embora ainda não saibamos grande coisa sobre o funcionamento de nosso 
cérebro, converter esse mar de especulações em certeza é decerto a tarefa que se espera da ciência 
atual, no preciso sentido de que uma compreensão mais profunda das causas últimas, radicadas 
em nossa natureza, do comportamento moral e jurídico humano, poderá ser de grande utilidade 

10 Disponível em: http://www.geocities.com/discursus/html/cognitiv.html . Acessado em: 28 ago. 2005.
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para saber quais são os limites e as condições de possibilidade da ética e do direito no contexto 
das sociedades contemporâneas.

Parafraseando Wittgensttein: “sobre o que não pode-se falar se deve calar, mas, sobre o 
que se pode, há muito ainda a ser dito”. 
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ContABiLiDADe CriAtiVA e A ÉtiCA ContáBiL1

Tatiana Maria Bento 2

RESUMO
O presente artigo procura demonstrar o que vem a ser a “contabilidade criativa” sua aplicação e repercussão pelo 
mundo. Assim como tratará a relevância da informação contábil diante de tais fatos levando-se em conta a ética 
profissional. Será abordada a imagem do contador sob o enfoque ético das fraudes em balanços e dos crimes 
tributários, enfatizando a importância da geração de informações contábeis fidedignas aos diversos usuários da 
Contabilidade.

Palavras-chave: contabilidade criativa, manipulação, fraude, ética, contador.

ABStrACt
The following abstract attempts to illustrate  what creative accountinting stands for its application and repercussion. 
As well as it will  treat the accounting importance   up against the facts, taking into account the professional ethics. It 
will deal with the image of the accountant  under an etchical focus of the frauds on stocks and of the taxation crimes 
while emphasizing the importance of faithful accounting imformation to the several users of the Accountancy.

Keywords:  Creative accounting – Manipulation – Frauds – Ethics – Accountant.

introDução

O Contador exerce papel fundamental para a sociedade, pois é por meio das informações 
por ele fornecidas que as empresas tomam importantes decisões de gestão.

Toda a atividade de uma empresa está ligada ao contador, e é por este motivo que o 
profissional estabelece uma relação de confiança com seus clientes. O Contador mais do que 
ninguém conhece as normas, princípios e ética de sua profissão. 

Pelos motivos expostos acima entraremos no tema “Contabilidade Criativa”, uma prática 
de contabilidade que está causando grande impacto na sociedade, tanto nos âmbitos econômico, 
financeiro e gerencial.

As manipulações contábeis ou fraudes tributárias envolvem aspectos controversos 
relacionados com a ética, e com as normas e princípios de contabilidade e sob tal aspecto o 
contador tem responsabilidade em seus atos.

1 Artigo apresentado ao Curso de Especialização em Contabilidade Gerencial da Universidade para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI.

2 Contadora, bacharel em Ciências Contábeis (UNIDAVI) e Especialista em Contabilidade Gerencial (UNIDAVI).
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Este artigo é importante, pois as conseqüências da utilização de práticas desta natureza 
afetam diretamente a todas as partes interessadas, nas informações geradas pela contabilidade, 
podendo vir a trazer distorções significativas na interpretação dos dados pelos usuários.

o Que É “ContABiLiDADe CriAtiVA”?

Segundo Naser (aput COSENZA, 2003, p. 46),

A contabilidade criativa é o resultado da transformação das cifras 
contábeis de aquilo que realmente são para aquilo que aqueles que 
a elaboram desejam que sejam, aproveitando-se das facilidades que as 
normas existentes proporcionam, ou mesmo ignorando-as.

Conhecida também como contabilidade fraudulenta, a contabilidade criativa é o ato 
de maquiar a realidade patrimonial de uma empresa, manipulando-se dados contábeis de forma 
intencional para se apresentar à imagem desejada pelos gestores da informação contábil.

É uma prática muito utilizada atualmente com o objetivo de refletir resultados favoráveis 
para a entidade.

oBJetiVoS DA ContABiLiDADe CriAtiVA

As empresas utilizam a Contabilidade Criativa por vários motivos, dependendo dos 
“incentivos” externos ou internos para empregá-la de acordo com os usuários da informação 
contábil, sejam eles os investidores, bancos, fornecedores, acionistas, Fisco, etc.:

a) melhorar a imagem apresentada;
b) remuneração vinculada aos lucros;
c) estabilidade econômica-financeira;
d) necessidade de procura de “parceiros” para absorção da empresa;
e) reflexo positivo na cotação de ações: por meio de mecanismos que reduzam 

aparentemente o endividamento ou aumentam as receitas e os resultados.
f) benefícios nas políticas de dividendos;
g) preferências por pagar poucos impostos;
h) atribuição de êxito perante os anos anteriores;
i) interesse em distribuir baixos níveis de resultados;
j) sistema de remuneração baseado em aumentos salariais vinculados às melhoras 

obtidas;



283

k) dependência de tarifas máximas estabelecidas pelo Estado;
l) interesse na obtenção e subvenções condicionadas a situação que atravessa a 

empresa.

prátiCAS uSuAiS De mAnipuLAçÕeS ContáBeiS

Para aplicar a contabilidade criativa, o profissional da área contábil se vale, principalmente 
da flexibilidade presente nos princípios contábeis e na norma contábil e societária a que cada 
empresa se submete.

práticas baseadas em descumprimento de princípios/convenções contábeis

                      a) descumprimento do princípio de custo histórico:
- excesso ou falta de contabilização dos estoques;
- excesso de ativação de encargos financeiros e diferenças cambiais;
- excesso ou falta de valorização do fundo empresarial.

b) descumprimento do princípio da prudência:
- excesso ou falta de contabilização de provisões para riscos e gastos com 

depreciações;
- registro contábil de contingências positivas;
- reavaliação voluntária de ativos;
- excesso de capitalização de gastos com pesquisas e desenvolvimento.

c) descumprimento do princípio/convenção da uniformidade:
- mudanças contábeis voluntárias e injustificadas;
- alteração arbitrária de moeda funcional;
- eleição arbitrária de moeda funcional;
- alteração arbitrária da política de amortização de imobilizados e de fundo 

empresarial;
- alteração arbitrária da política de contabilização de resultados diferidos.

d) omissão de informação obrigatória nas notas explicativas.

práticas baseadas em contabilização errônea de operações

a) registro contábil de gastos como imobilizados e vice-versa;
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b) registro de gastos correntes como distribuídos em vários exercícios;
c) erros intencionais na data de “corte” das operações;
d) registro fictício de trabalhos realizados pela própria empresa em imobilizado;
e) reconhecimento de gastos contra reservas.

práticas baseadas em classificações errôneas de lançamentos contábeis

a) apresentação em balanço de dívidas a curto prazo como sendo de longo prazo;
b) apresentação como sendo não operacional, de gastos e perdas operacionais;

c) apresentação como sendo operacionais, de gastos e perdas não operacionais.

práticas baseadas em operações vinculadas

a) operações comerciais e financeiras realizadas com entidades excluídas do 
“alcance” da consolidação;

b) “auto-transações” baseadas em negócios jurídicos com as próprias ações da 
companhia;

c) “auto-transações” baseadas em ampliar capital com crédito a “recursos 
próprios”;

d) “auto-transações” para iludir a intervenção da auditoria contábil em aplicações 
de capital;

e) emissão de ações preferenciais amortizáveis.

FrAuDe

Segundo Gonçalves (1968, p. 37), “A fraude é o ato de enganar ou de burlar em proveito 
próprio com prejuízo de terceiros”.

Nos termos do Código Penal, em seu art. 171 (apud GONÇALVEZ, 1968, p. 35), a fraude 
consiste em: “[...] Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo 
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”.

A fraude é um problema comum e crescente, decorrente do enfraquecimento dos valores 
éticos, morais, sociais e, principalmente, da ineficácia dos sistemas de controles internos.
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Fraude em balanços

A prática da contabilidade criativa está associada à modificação da imagem fiel da 
companhia, com reflexos em suas demonstrações contábeis publicadas para alterar, de modo 
intencional, a visão e a percepção que os usuários teriam da informação contábil-financeira no 
momento de analisá-la e tomar decisões baseando-se nelas.

Conforme explanado por Amorim (2006), as contas contábeis mais manipuladas nas 
empresas são: 

a) disponibilidade;
b) contas a receber;
c) estoques;
d) imobilizado;
e) contas a pagar;
f) compras;
g) vendas.

Ainda destaca, fraudes em áreas mais sensíveis como:
a) 28% em Compra/Fornecedores/Terceirização;
b) 20% em Adm. de Matérias/Estoques;
c) 18% em Caixa e Bancos;
d) 15% em Contas a Receber e a Pagar;
e) 7% em Folha de Pagamento;
f) 7% em Vendas/Estoque de Produtos Acabados/Distrib;
g) 5% em Despesas de Viagem.

Fraude nos registros contábeis:
a) faturamentos irregulares (serviços não prestados, mercadorias não entregues, 

superfaturamento etc.);
b) lançamento de pagamentos indevidos ou fictícios;
c) reembolsos irregulares (por viagens, despesas);
d) alterações, desvios e/ou roubos nos estoques de mercadorias ou nos bens da empresa;
e) troca de dinheiro da empresa por recebíveis;
f) falsificação de faturas ou documentos contábeis;
g) operações financeiras irregulares. (AMORIM, 2006).
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Crimes tributários

A principal causa para a utilização da Contabilidade Criativa no Brasil é a diminuição da 
carga tributária, pois o Fisco visa o aumento da arrecadação tributária por parte das instituições.

Comenta-se que, quem a utiliza na maioria das vezes são as grandes empresas, porém esta 
não é a realidade. Na atual situação econômica em que o país se encontra a contabilidade criativa 
está sendo utilizada por empresas grandes, médias e pequenas.

As empresas procuram de todas as formas reduzirem ou aumentarem suas despesas 
ou custos, seja por meio dos produtos, da mão-de-obra utilizada e muitas vezes por meio de 
manipulação das demonstrações contábeis visando uma redução na carga tributária e até muitas 
vezes o não pagamento de impostos.

Conforme Lei n. 8.137/90 apud Fabretti (2002, p. 136),

 Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 
I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades 
fazendárias; 
II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, 
ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro 
exigido pela lei fiscal; 
III – falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, 
ou qualquer outro documento relativo à operação tributável; 
IV – elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que 
saiba ou deva saber falso ou inexato; 
V – negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou 
documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em descordo com a legislação.

Devido à complexidade e instabilidade da legislação brasileira o contabilista é muito 
questionado no âmbito tributário, e diante deste contexto é de grande relevância seu papel e sua 
responsabilidade pela sonegação fiscal, considerando que poucas profissões se expõem tanto à 
corrupção quanto à contabilidade.

A grande maioria das empresas sentem-se vítimas da elevada carga tributária no Brasil, com 
isso crescem os índices de contribuintes inadimplentes, mas por outro lado a pressão fiscal na busca 
de controlar a conduta do contribuinte, não permiti que este fuja do dever de pagar o tributo.

A maquiagem contábil possui seu lado legal que é o “Planejamento Tributário”, o 
qual consiste na realização de uma economia lícita de tributos, objetivando a redução da carga 
tributária para o contribuinte.
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O Planejamento Tributário é a forma lícita para se obter uma economia fiscal, reduzindo 
a carga tributária para o valor realmente devido por lei.

Para Fabretti (2002, p. 136), “Sem um bom planejamento tributário será muito difícil 
competir num mercado globalizado e garantir um bom retorno para o capital investido”.

Fraude nas empresas

A pesquisa sobre fraudes nas empresas, feita pela KPMG Brasil no ano de 2000 (AMORIM, 
2006), em que foram consultadas cerca de mil empresas, revelou o seguinte em relação ao autor 
da fraude:

a) 55% - Funcionários;
b) 18% - Prestadores de serviços;
c) 13% - Fornecedores;
d) 9% - Clientes;
e) 5% - Outros.

Perfil do fraudador segundo o sexo:
a) 85% masculino;
b) 15% feminino.

Perfil do fraudador segundo a idade: 
a) 6% até 25 anos;
b) 12% de 25 a 30 anos;
c) 20% de 31 a 35 anos
d) 42% de 36 a 40 anos
e) 15% de 41 a 50 anos
f) 5% mais de 50 anos

A ContABiLiDADe CriAtiVA peLo munDo e SuA reperCuSSão

O ano de 2002 foi marcado por uma série de denúncias contra grandes empresas 
americanas que se utilizaram da contabilidade criativa. Abaixo se tem uma análise das fraudes 
aplicadas:
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a) Bristol-Meyers Squibb:
Empresa: Bristol-Meyers Squibb
O que fez: Inflou receitas com vendas.
Como fez: Durante os anos de 2000 e 2001, a empresa farmacêutica “empurrou” seus 

produtos para os distribuidores, com uma campanha agressiva de descontos e incentivos que 
podem ter inflado a receita em até 1 bilhão de dólares. O resultado? Os clientes ficaram com 
estoques superdimensionados. O laboratório já informou que neste ano deve faturar apenas 
metade do total de 2001. A posição da Bristol-Meyers Squibb é de que não houve irregularidade 
contábil. A Securities Exchange Comission (SEC) ainda investiga o assunto.

b) ImClone Systems: 
Empresa: ImClone Systems
O que fez: Uso de informação privilegiada.
Como fez: As ações da ImClone andavam em alta, pois a empresa tinha em mãos 

um remédio revolucionário contra o câncer, o Erbitux, e para comercializa-lo faltava apenas à 
autorização da Food and Drug Administration, o órgão regulador de medicamentos nos Estados 
Unidos. Só que a autorização não saiu e um dia antes do anúncio oficial, familiares do executivo-
chefe da ImClone e alguns de seus amigos próximos venderam papéis da empresa.

c) Merck:
Empresa: Merck
O que fez: Manipulação de receitas e custos.
Como fez: A empresa inflou as receitas e os custos na mesma proporção. O resultado 

líquido não foi afetado, mas as vendas sim, o que induziu o investidor a acreditar no crescimento da 
companhia. A manobra contábil fez o faturamento crescer 12,6 bilhões de dólares indevidamente.

d) xerox:
Empresa: xerox
O que fez: Contratos de aluguel de equipamentos lançados como receitas de vendas.
Como fez: A empresa admitiu ter inflado as receitas em US$ 1,9 bilhão durante cinco 

anos, declarando erroneamente vendas de equipamentos e contratos de serviços. A xerox declarou 
ter registrado US$ 6,4 bilhões como receitas de venda, sendo que US$ 5,1 bilhões desse montante 
foram na realidade recebidos por aluguel de equipamentos, serviços, terceirização de documentos 
e receitas financeiras. A manipulação da contabilidade ajudou a companhia a cumprir as previsões 
de lucros.

e) WorldCom:
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Empresa: WorldCom
O que fez: Ativação indevida de gastos.
Como fez: Manipulação extremamente simples de resultado. A empresa colocou no 

balanço 3,8 bilhões de dólares como investimentos, quando na verdade eram despesas. A compra 
de bens duráveis, que trarão retorno direto, pode ser depreciada no balanço em um período longo. 
Os gastos do dia-a-dia, por outro lado, devem ser reconhecidas como despesa imediatamente.

f) Enron:
Empresa: Enron
O que fez: Desvios de dívidas para associadas e superestimação de lucros.
Como fez: Com participação em pequenas empresas que não constavam no balanço. A 

Enron escondeu bilhões em dívidas. No último balanço publicado, a empresa superestimou os 
lucros em quase 600 milhões de dólares e fez desaparecer dívidas de quase 650 milhões de dólares. 
A manipulação não parou por aí, pois além de esconder os passivos, a Enron também vendeu 
bens a essas empresas por preços supervalorizados, a fim de criar falsas receitas.

g) Tyco:
Empresa: Tyco
O que fez: Sonegação fiscal
Como fez: Tudo começou com o indiciamento do ex-executivo-chefe Dennis Kozlowski 

por sonegação de mais de 1 milhão de dólares em impostos sobre a compra de obras de arte 
no valor de 13 milhões de dólares. Imediatamente depois, a receita federal americana passou a 
investigar se o conglomerado Tyco, que produz de equipamentos médicos a alarmes de incêndio, 
estava fazendo o mesmo. Durante os últimos cinco anos, a holding mudou várias de suas 
pequenas subsidiárias para paraísos fiscais, como Caribe, Bermudas, Bárbaros e Ilhas Cayman.

ÉtiCA: o ContADor DiAnte DA ContABiLiDADe CriAtiVA

Para Nalini (2001, p. 36), “[...] Ética é a ciência do comportamento moral dos homens 
em sociedade”. 

O homem tem em suas mãos a possibilidade de escolha de qual caminho quer seguir, sendo 
o da justiça ou não. A partir de suas decisões e ações, constrói sua imagem ao longo da vida.

O Contador no exercício de sua profissão produz informações que afetam direta e 
indiretamente a vida das pessoas, das organizações, do Fisco, de investidores, de clientes, de 
credores, enfim, da sociedade em geral.
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Em muitas ocasiões o contador se vê diante do dilema de aceitar as propostas impostas 
pelos empresários, as quais são conflitantes, ou não aceitar o serviço seguindo pelo lado da ética. 
Às vezes, infelizmente, a escolha refere-se àquela anti-ética, sendo este o ato ilícito de maquiar 
demonstrações contábeis conhecido com Contabilidade Criativa.

É preciso estabelecer em seu comportamento determinadas condições e características as 
quais se referem à integridade nos serviços, boa conduta profissional, objetividade, competência, 
confidencialidade, agindo sempre de acordo com o Código de Ética Profissional do Contabilista. 

O contador deve, no exercício de suas atividades “exercer a profissão com zelo, diligência 
e honestidade, observada a legislação vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou 
empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais”. (CONSELHO..., 2003, 
p. 57).

o AuDitor e AS FrAuDeS

A auditoria é essencial contra a prática da manipulação contábil, e deve adotar uma 
postura contundente ao sinal da existência de contabilidade criativa.

O objetivo de um trabalho de auditoria é expressar uma opinião independente da 
fidedignidade das demonstrações contábeis de uma empresa, apesar disso, ao se deparar com 
indícios de fraude ou erro, compete ao auditor verificar diligentemente a situação, realizando 
todos os procedimentos cabíveis, a fim de obter as evidências necessárias para desmascará-las.

Embora o auditor independente não seja o responsável e nem deve ser responsabilizado 
pela prevenção de fraudes ou erros, deve planejar seu trabalho de auditoria considerando o risco 
de que tais fatos venham a ocorrer.

Conforme o auditor vai avaliando criticamente os sistemas de controles internos, 
incluindo nos seus programas procedimentos para detectar possíveis existências de fraudes que 
possam resultar relevantes, tornando-se evidentes, estará caminhando ao encontro dos anseios dos 
usuários das informações contábeis.

De acordo com as normas profissionais, está claro o fato de que os auditores não têm 
e nem assumem nenhum tipo de responsabilidade pela não-detecção de erros e irregularidades 
que provoquem fraudes. Somente no caso de que tais irregularidades sejam “relevantes” e tenham 
“materialidade” significativa, existe a responsabilidade do auditor pela sua não-detecção, na 
suposição de que as normas de auditoria não fossem observadas.



291

meDiDAS ContrA A mAnipuLAção ContáBiL

É muito difícil estabelecer os limites onde começa a manipulação com intuito de fraude, 
e quebra de ética, e aquela utilizada para a boa gestão da empresa, procurando refletir a sua 
“imagem fiel”.

Dificuldades de detectar a manipulação contábil

A atual situação econômica do país e os muitos incentivos que impulsionam a utilização 
de mecanismos de manipulação contábil são fatores pré-determinantes para a permanência e 
difícil extinção da contabilidade criativa.

Além dos fatores já citados, a fraude contábil é de difícil detecção pelos seguintes motivos:
a) é complicado saber se a política contábil de uma empresa é em razão de um esforço 

honesto para refletir a imagem fiel, ou é uma manipulação deliberada com intuito de distorcer 
informações refletidas na contabilidade;

b) a prática da contabilidade criativa implica em elementos de ocultação e enganos, e não 
é evidente em balanços publicados;

c) a manipulação contábil é uma prática pouco honesta, e por este motivo os diretores de 
uma organização dificilmente estarão dispostos a admitir o uso desses meios.

recomendações para combater a manipulação contábil

Vejamos abaixo algumas medidas para combater a manipulação contábil:
a) realização de freqüentes e rigorosas auditorias nas áreas de negócios sensíveis as fraudes;
b) troca periódica dos auditores;
c) maior precisão das normas contábeis;
d) criação de um apropriado manual de normas e procedimentos internos, a ser aplicado 

pelos funcionários em todas as funções sensíveis;
e) estruturação de um sistema de administração e monitoramento eficientes com troca e 

verificação constante e redundante de informações entre vários departamentos;
f) rotação freqüente, quando possível, de funcionários em posições sensíveis a fraudes;
g) criação de equipes para condução de funções chave e sensíveis a fraudes, eliminando 

estruturas de decisão e centros de controle independentes;
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h) monitoramento de mudanças repentinas e/ou injustificadas no estilo de vida ou 
comportamento de funcionários responsáveis por posições sensíveis;

i) comparação periódica de dados e informações administrativas e operacionais com as 
médias de mercado para as áreas equivalentes e homogêneas.

j) prestar atenção a reclamações de fornecedores e clientes que possam ter origem em 
comportamentos fraudulentos de funcionários.

ConCLuSão

O estudo da “Contabilidade Criativa” é de grande importância e complexibilidade, 
apesar de ser um assunto pouco falado na literatura brasileira.

Conforme o exposto, podemos observar que as práticas de manipulações nas 
demonstrações, conhecidas como contabilidade criativa ilícita, permitem distorções de dados 
contábeis com a finalidade de atrair investimentos para a empresa, ou para redução da carga 
tributária.

O Contador por diversas vezes é colocado sob tais situações, e infelizmente, na maioria 
das vezes esses profissionais optam por realizarem práticas ilícitas.

Diante disto o contador deve ter consciência de que a informação contábil, amparada 
pelos parâmetros éticos, é imprescindível para a excelência do exercício da profissão contábil, 
levando-se em conta que os usuários da contabilidade esperam transparência nas informações 
fornecidas, pois a maquiagem contábil leva a descredibilidade dos serviços prestados e na postura 
ética do profissional.
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RESUMO
Esta pesquisa teve por objetivo analisar o desempenho econômico dos municípios que compõem a região da SDR 
de Rio do Sul e seus impactos sobre algumas questões sociais. Para alcançar tal meta, o estudo esteve sob a luz das 
teorias contemporâneas de crescimento e desenvolvimento econômico. Partindo da premissa de que o crescimento 
econômico constitui um processo por meio do qual a renda per capita de uma determinada sociedade se eleva 
persistentemente, ocasionando mudanças estruturais quantitativas e qualitativas que, em última instância, podem ser 
traduzidas como desenvolvimento econômico, foram realizados comparativos entre os indicadores de desempenho 
econômico, como PIB e valor adicionado setorial e os indicadores de desenvolvimento humano (IDH) para os anos 
de 1991 e 2000. Os resultados apurados revelaram que a região apresentou crescimento econômico acompanhado 
de melhorias na qualidade de vida da população, especialmente no que tange aos quesitos longevidade e educação. 
Entretanto, este resultado não foi homogêneo. Metade dos municípios da amostra permaneceu, em 2000, no mesmo 
patamar de desenvolvimento humano detectado em 1991. Outra  metade elevou seu grau para alto desenvolvimento 
humano, porém, baseados em subsídios fracos para a continuidade do processo.
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ABStrACt
This research had for objective to analyze the economic performance of the cities that compose the region of 
the SDR of Rio do Sul and its impacts on some social matters. To reach such goal, the study she was under the 
light of the theories contemporaries of growth and economic development. Leaving of the premise of that the 
economic growth constitutes a process by means of which the per capita income of one determined society if it 
raises persistently, causing quantitative and qualitative structural changes that, last instance, can be translated as 
economic development, had been carried through comparative between the pointers of economic performance, as 
the GIP and added value sectorial and the pointers of human development (IDH) for the years of 1991 and 2000. 
The refined results had disclosed that the region presented folloied economic growth of improvements in the quality 

1 Professores e pesquisadores PGP/PROPEx/UNIDAVI, Grupo de Pesquisas Socioeconômicas – Gpcon/UNIDAVI.
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of life of the population, especially in what refers to the questions longevity and education. However, this result 
was not homogeneous. Half of the cities of the sample remained, in 2000, in the same platform of detected human 
development in 1991. Another half raised its degree for high human development, however, based in weak subsidies 
for the continuity of the process.

Key words: economic growth, pointers of human development, economic development.

1 introDução

O crescimento econômico de uma região pode ser visto claramente pelo desempenho de 
suas contas regionais agregadas, isto é, através do cálculo do produto que a economia da região 
foi capaz de gerar em determinado período. Porém, fundamentalmente baseado em quantidades, 
o relatório de crescimento econômico não permite uma análise qualitativa do desempenho da 
economia em prol do desenvolvimento econômico sustentável, refletido em desenvolvimento 
social.

Após várias décadas na busca de como promover o crescimento econômico passou-se a 
considerar que este por si só não é suficiente. Atualmente, a preocupação gira em torno de como 
as pessoas são afetadas pelo processo de crescimento, ou seja, se os incrementos positivos no 
produto e na renda total estão sendo utilizados ou direcionados para promover o tão almejado 
desenvolvimento humano.

De acordo com Oliveira (2002), o crescimento econômico não faz sentido se não 
conseguir promover o desenvolvimento humano (social), entendido como a realização pessoal 
dos indivíduos de um país ou região. Dessa forma, para atingir o desenvolvimento pleno e 
sustentável, é preciso reduzir a exclusão social, caracterizada pela pobreza e pela desigualdade. 

O paradigma do desenvolvimento humano sustentável tem o crescimento econômico 
como o meio e o ser humano como o fim. A riqueza econômica não necessariamente expande as 
escolhas das pessoas, mas o uso que se faz da riqueza é decisivo, assim como a forma pela qual 
essa riqueza é criada. Assim, é preciso garantir as possibilidades e as oportunidades da geração 
presente, considerando a das gerações futuras. Isto significa tornar o desenvolvimento humano 
equânime e sustentável (IPEA, 1998).

Sabendo-se que a economia da região da SDR de Rio do Sul apresentou transformações 
significativas ao longo das últimas décadas, é importante averiguar os aspectos relacionados a 
esse  processo de crescimento econômico regional. Apresenta-se a necessidade de analisar se o 
incremento econômico possibilitou o tão buscado desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto, torna-se fundamental confrontar o crescimento e o desenvolvimento 



297

econômico em todos os municípios da região e avaliar os reflexos nas questões sociais. Para 
atingir esse objetivo, faz-se uma revisão da literatura sobre os conceitos de crescimento e 
desenvolvimento econômico e sobre desenvolvimento humano. Logo após, são qualificados os 
indicadores que foram avaliados no estudo. Após essa qualificação, apresentam-se os dados do 
estudo e suas análises. Por fim, apresenta-se as conclusões da pesquisa.

2 metoDoLoGiA

A pesquisa em questão foi realizada por um grupo composto por 3 (três) docentes e 
3 (três) discentes (bolsistas), que levantou informações que permitiram em primeira instância 
realizar uma abordagem geral sobre os aspectos econômicos e sociais dos municípios que 
compõem a região de Rio do Sul. Na segunda etapa, após breve caracterização, foi realizado um 
levantamento de dados socioeconômicos para auxiliar a ilustrar e explicar os cenários detectados.

É importante destacar que por região de Rio do Sul entendem-se os municípios que 
compõem a Secretaria Regional de Desenvolvimento (SDR) de Rio do Sul, conforme quadro 
01, abaixo. A divisão político-administrativa realizada pelo Governo do Estado em 2003, sofreu 
alterações no decorrer de 2007, sendo que alguns municípios que fazem parte do rol da pesquisa já 
não integram mais o espaço geográfico delimitado inicialmente. No entanto, como este trabalho 
trata-se de uma continuidade de pesquisa anterior, para não haver prejuízos aos resultados, 
decidiu-se manter o mesmo universo de cidades abordadas desde o princípio.

MUNICÍPIOS DA SDR DE RIO DO SUL

agronômica Rio do Oeste

Braço do Trombudo Rio do Sul

Laurentino Salete

mirim Doce Santa Terezinha

Pouso Redondo Taió

Rio do Campo Trombudo Central

QuADro 01: municípios que compõem a SDr de rio do Sul.
Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento, 2006.

Esclarecida esta questão, prossegue-se tratando dos métodos da pesquisa. Neste estudo, 
privilegiou-se tanto os métodos qualitativos quanto os quantitativos de levantamento e 
tratamento das informações. Nesse sentido, a abordagem quantitativa objetivou traçar um painel 
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do desempenho econômico na região de Rio do Sul, como pano de fundo para entender o 
desenvolvimento sócio-econômico da região. Inicialmente, pretendia-se que a pesquisa fosse do 
tipo teórico-empírica, complementando-se os estudos teóricos com a pesquisa de campo, porém, 
em função do tempo e da extensão da pesquisa, esta limitou-se ao estudo teórico. Também pode 
ser classificada como exploratório-descritiva, iniciando-se com um estudo exploratório o qual 
permite explorar a temática sob nova perspectiva, fornecendo elementos para a formulação de 
hipóteses e encaminhamento de futuros estudos confirmatórios (DE BRUYNE; HERMAN e 
SCHOUTHEETE, 1977).

 Na etapa exploratória caracterizou-se o quadro socioeconômico da região,  através do 
levantamento dos dados referentes ao PIB –Produto Interno Bruto -, valor adicionado setorial, 
dados populacionais, PIB per capita, e o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano-,  em 
fontes secundárias, entre as quais: IPEADATA, IBGE, Atlas de Desenvolvimento Humano do 
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento),  e Secretarias de Estado de Santa 
Catarina.

 Com o panorama socioeconômico elaborado na etapa exploratória e com a elaboração 
da etapa descritiva, procurou-se atender aos objetivos específicos norteadores desse projeto, 
tratando os dados qualitativos. Quanto aos dados qualitativos utilizou-se a análise de conteúdo 
sugeridas por Triviños ( 1987) : a) pré-análise ou organização do material; b) descrição analítica; 
c) interpretação referencial, que  inclui o cotejo com o referencial teórico da pesquisa.  

A pesquisa do tipo teórica foi organizada através de levantamento de dados secundários, 
com consultas a bases de dados e obras que tratem o assunto. A pesquisa contou com o apoio 
de dados obtidos através de consultas a internet, livros, jornais, revistas textos para discussão, 
estendendo-se a outros veículos de comunicação que explorem o assunto. A pesquisa  exploratório-
descritiva inclui um estudo que permite explorar a temática de forma a conduzir a formulação de 
novas hipóteses e encaminhamento de futuros estudos comprobatórios. 

Assim, quanto aos métodos em si, foram aplicados: leituras referentes à revisão 
bibliográfica, levantamento dos dados secundários através de: livros, jornais, revista, textos 
para discussão, internet, base de dados nas secretarias de Estado: da Educação, da Saúde e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, base de dados do IBGE, do PNUD, IPEADATA, entre outros; 
Análise do material obtido durante as pesquisas; E, por fim, a correlação dos fatos dentro da esfera 
das informações obtidas, visando concluir a investigação. A devida reunião dos dados efetivará 
a formulação de relatório conclusivo da pesquisa. Enfim, com essa perspectiva metodológica, 
partiu-se para a exploração do tema.
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3 Crescimento e Desenvolvimento econômico: abordagem teórica

O debate em torno dos conceitos de crescimento e de desenvolvimento econômico é 
bastante rico no meio acadêmico. Conforme Souza (1995, p. 16), “Não existe uma definição 
universalmente aceita de desenvolvimento.” Para uma primeira corrente de economistas, de 
inspiração mais teórica, o crescimento é considerado como um sinônimo de desenvolvimento. 
Já para uma segunda corrente, voltada para a realidade empírica, o crescimento é condição 
indispensável para o desenvolvimento, mas não condição suficiente.

Neste contexto, segundo Pinho e Vasconcellos (2003), o crescimento econômico implica 
na elevação contínua do produto nacional em termos globais ou per capita ao longo do tempo, 
ou seja, indica a eficiência do sistema produtivo. Esse crescimento contínuo ocasiona mudanças 
estruturais quantitativas e qualitativas para a população, tais como, redução da taxa de natalidade 
e mortalidade, que alteram a estrutura etária da população e da força de trabalho; ampliação do 
sistema escolar e de saúde; maior acesso aos meios de transporte, de comunicação e culturais e  
maior integração com economias mundiais. As mudanças qualitativas remetem ao conceito de 
desenvolvimento econômico. 

De acordo com Oliveira (2002, p. 32), “O desenvolvimento, em qualquer concepção, 
deve resultar do crescimento econômico acompanhado de melhoria na qualidade de vida”. Isto 
implica dizer que as alterações da composição do produto interno e a alocação dos diferentes 
recursos pelos setores econômicos, devem estar dispostos de maneira a melhorar os indicadores 
de bem-estar econômico e social.

Para Sandroni (2002), desenvolvimento econômico significa crescimento econômico 
acompanhado por melhorias do nível de vida da população e por alterações estruturais na 
economia. Para o autor, o desenvolvimento depende, ainda, das características de cada país ou 
região. Isto é, depende do seu passado histórico, da posição e extensão geográficas, das condições 
demográficas, da cultura e dos recursos naturais que possuem.

Souza (1995), diz que para se caracterizar o desenvolvimento econômico deve-se observar 
ao longo do tempo a existência de variação positiva de crescimento econômico, medido pelos 
indicadores de renda, renda per capita, PIB e PIB per capita, de redução dos níveis de pobreza, 
desemprego e desigualdade e melhoria dos níveis de saúde, nutrição, educação, moradia e transporte.

Desta maneira, o desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de 
mudanças e transformações de ordem econômica, política, humana e social. Segundo Oliveira (2002, 
p. 40): “Desenvolvimento nada mais é que o crescimento –incrementos positivos no produto e na 
renda – transformado para satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser humano [...]”. 



300

Na década de 90, o conceito de desenvolvimento econômico foi ampliado em virtude da 
preocupação em torno das questões ambientais, passando a ser tratado como desenvolvimento 
sustentável. Esse novo paradigma articula as questões do meio ambiente com os problemas sociais 
e econômicos, induzindo a uma nova abordagem do progresso tecnológico. Nesta nova visão a 
idéia de desenvolvimento está focada na necessidade de promover o desenvolvimento econômico 
satisfazendo os interesses da geração presente, sem, contudo, comprometer a geração futura 
(WCED, 1987).

Enfim, o conceito de desenvolvimento entendido a partir da discussão acima está 
relacionado ao nível de crescimento econômico, aliado às características da distribuição de renda, 
das condições de saúde, de educação, de trabalho e de moradia da população, bem como às 
condições ambientais do país. Este conceito amplo de desenvolvimento está pautado em um 
elemento maior: o desenvolvimento humano.

 Conforme a Organização das Nações Unidas, através do PNUD:

“O conceito de desenvolvimento humano é, portanto, mais amplo do 
que o de desenvolvimento econômico, estritamente associado à idéia 
de crescimento. Isso não significa contrapô-los. Na verdade, a longo 
prazo, nenhum país pode manter – e muito menos aumentar – o bem-
estar de sua população se não experimentar um processo de crescimento 
que implique aumento da produção e da produtividade do sistema 
econômico, amplie as opções oferecidas a seus habitantes e lhes assegure 
a oportunidade de empregos produtivos e adequadamente remunerados. 
Por conseguinte, o crescimento econômico é condição necessária para 
o desenvolvimento humano [e social] e a produtividade é componente 
essencial desse processo. Contudo, o crescimento não é, em si, o objetivo 
último do processo de desenvolvimento; tampouco assegura, por si só, a 
melhoria do nível de vida da população” (PNUD, 1996, p.01).

Partindo deste princípio, segundo Feijó (2001), desde a década de 1990, autoridades 
reconhecem que é necessário a produção de informações que possibilitem medir o desempenho 
dos países e regiões com respeito às condições econômicas, sociais e ambientais ao longo do 
tempo. O reconhecimento dessa necessidade resultou na iniciativa das Nações Unidas (através do 
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) em produzir relatórios sobre o 
desenvolvimento humano, cuja estatística chave é o IDH.

De acordo com Paulani e Braga (2000), o PNUD calcula o IDH desde o início dos 
anos de 1990 e atualmente estima para mais de 70 países, sendo que o cálculo agrega em sua 
metodologia três níveis:
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i) Indicador de renda: que é renda per capita (considera o poder de compra entre os 
países);

ii) Indicador das condições de saúde (índice de longevidade); e,
iii) Indicador de condições de educação (média ponderada das taxas de alfabetização de 

adultos e da taxa combinada de matrícula nos ensinos fundamental, médio e superior).
A avaliação destes indicadores é feita de maneira a considerar a privação das regiões em 

relação a cada uma das variáveis estudadas. A escala de limite das variáveis transita entre zero e 
um. Assim, após o cálculo efetuado, a região é classificada dentro dos seguintes índices:

•	Menor que 0,500 – baixo desenvolvimento humano
•	Entre 0,500 e 0,800 – médio desenvolvimento humano
•	Acima de 0,800 – alto desenvolvimento humano

Cabe ressaltar ainda que dentre os índices de qualidade de vida, os mais relevantes são: 
taxa de mortalidade infantil e a esperança de vida ao nascer ou expectativa de vida. 

A partir dessa qualificação, é possível fazer-se a análise dos indicadores de desenvolvimento 
econômico e social da região de Rio do Sul, e detectar se o crescimento econômico refletiu-se em 
desenvolvimento ao longo do período analisado (1991-2000).  

4 os indicadores de Desenvolvimento Socioeconômico 

Segundo o relatório divulgado pelo PNUD (1996, p. 11), “o processo de desenvolvimento 
humano, por sua natureza ampla e suas múltiplas dimensões, é de difícil mensuração”. Por esta 
razão, suas características e trajetórias são mais adequadamente captadas através de um conjunto 
vasto de indicadores estatísticos que focalizam as diversas dimensões desse processo e as novas 
oportunidades a que dá origem.

O grau de desenvolvimento econômico e social pode ser medido através de indicadores 
como o tamanho do PNB ou do PIB em termos totais ou per capita, pelo Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), pelo nível de degradação ambiental, dentre outros. A relação existente entre esses 
indicadores auxilia significativamente na análise das características de sociedades com maior ou 
menor grau de desenvolvimento.

Quando se trata de crescimento econômico um dos indicadores utilizados é o tamanho 
da taxa de crescimento do PIB ou do PNB em termos agregados ou per capita. A diferença entre 
o PIB e o PNB é que o primeiro corresponde ao somatório de todos os bens e serviços finais 
produzidos dentro do território nacional num dado período, sem levar em consideração se os 
fatores de produção são de propriedade de residentes ou não-residentes no país. Já o segundo 
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corresponde ao valor agregado de todos os bens e serviços resultantes da mobilização de recursos 
nacionais que pertencem a residentes no país (VASCONCELLLOS E GARCIA, 2004, p. 108-109).

A medida do PIB ou do PNB per capita é adotada como mecanismo para verificação 
da distribuição do produto agregado produzido pelo país entre sua população, ou seja, serve de 
indicativo da distribuição da renda no país. No entanto, segundo o PNUD (1996), utilizar somente 
o critério da distribuição do produto per capita não retrata a condição de desenvolvimento ou 
não de uma nação, pois este indicador não capta o bem-estar da população e não informa 
precisamente como o produto está sendo distribuído.

Uma segunda forma de se analisar a distribuição da renda nacional é através do cálculo do 
Coeficiente de Gini. Este coeficiente permite verificar o grau de concentração da renda, da propriedade 
fundiária ou da produção. O índice de Gini varia entre zero e um, quando a concentração da renda 
em uma economia é muito pequena, este indicador aproxima-se de zero. Se o índice estiver próximo 
de um, a concentração na distribuição do produto é maior. Assim, o uso deste indicador possibilita 
detectar de forma geral as distorções na distribuição da renda nacional. 

Para a verificação do grau de desenvolvimento existem ainda outras formas de análise, 
entre as quais podemos citar: o modo como vive a sua população, sua taxa de crescimento, 
sua distribuição entre a área urbana e rural e a quantidade de pessoas aptas ao mercado de 
trabalho. A avaliação de como essas variáveis se comportam ao longo do tempo dão indícios do 
comportamento da economia em estudo. 

Os indicadores acima qualificados servem de parâmetro para a medida do crescimento 
econômico, no entanto, conforme já mencionado, não refletem completamente as condições de 
melhoria ou piora na qualidade de vida da população. Pensando nesta condição, o PNUD propôs 
em 1990 a criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O cálculo do IDH tem como 
ponto de partida a concepção básica que, embora o desenvolvimento humano seja um processo 
pelo qual se ampliam as oportunidades do ser humano, três condições essenciais  estão presentes 
em todos os níveis de desenvolvimento: desfrutar de vida longa e saudável, adquirir conhecimento 
e ter acesso aos recursos necessários para um padrão de vida decente (PNUD, 1996).

Desta maneira, a divulgação do grau de desenvolvimento humano dos municípios é feita 
através do IDH-M (IDH – Municipal), que é composto por três subindicadores, sejam os quais:

•	 IDH – Educação – mede o nível de instrução da população levando em conta 
variáveis como a taxa de analfabetismo e os anos de escolaridade;

•	 IDH – Renda – mede o nível de renda da população considerando a capacidade 
de compra em cada país, ou seja, a renda per capita;
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•	 IDH – Longevidade – mede o nível de saúde através da expectativa de vida ao 
nascer e a mortalidade infantil, entre outros.

Para a avaliação do desenvolvimento humano existem outros indicadores que aqui não 
foram apresentados, pois o presente estudo concentra-se na análise dos principais indicadores 
de desenvolvimento socioeconômico. Para tanto, para caracterização do desenvolvimento dos 
municípios utilizam-se os indicadores relativos aos aspectos gerais da população,  ao crescimento 
do produto e suas variações em termos totais e per capita, e em nível de concentração de renda, 
através do índice de Gini. As contribuições para  melhorias na qualidade de vida da população 
serão medidas através dos indicadores de desenvolvimento humano.

5 Aspectos do Crescimento econômico e seus reflexos Sobre as Questões Sociais

Antes de se iniciar a análise dos indicadores econômicos e sociais dos municípios, é 
importante apresentar algumas características gerais do espaço que compõe a SDR de Rio do Sul.  
Em primeiro lugar, apresenta-se o mapa da divisão político-administrativa estabelecida em 2003 
como SDR de Rio Sul, a qual é composta pelos municípios ilustrados na figura 1.

FiGurA 1: municípios que compõem a SDr de rio do Sul.
Fonte: Secretaria Regional de Desenvolvimento de Rio do Sul, 2006
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A evolução das atividades econômicas, representadas aqui pelo crescimento do PIB, revela 
que a maioria dos municípios apresentou evolução positiva para período entre 1985 e 2000. 
Conforme pode ser visualizado na tabela 01, abaixo, os municípios de Laurentino e Taió tiveram 
uma queda no PIB em 1996 em relação a 1985, passando de R$ 24.706,95 em 1985, para R$ 
19.114,32 em 1996, e de R$ 86.605,32 em 1985, para R$ 75.583,84 em 1996, respectivamente. 
Esta redução pode estar associada a fatores como o desmembramento de parte do território para 
formação de novos municípios, ou perda da capacidade produtiva em razão do aumento da 
competição no mercado nacional.

Outro aspecto que chama atenção é a queda do PIB do município de Trombudo Central entre 
1996 e 2000, passando de R$ 72.508,74 para 58.490,60. Inicialmente não existe uma explicação visível 
para o fato, merecendo uma investigação mais detalhada. Já a queda apresentada pelo município 
de Santa Terezinha pode estar associada a perda da dinâmica produtiva no setor agropecuário, 
especialmente em atividades ligadas ao extrativismo da madeira. Os demais municípios apresentaram 
crescimento positivo do PIB, alguns com maior intensidade, outros menor. 

município
1985 1996 2000

PIB TOTAL PIB TOTAL PIB TOTAL
(em mil. de R$)* (em mil. de R$)* (em mil. de R$)*

Agronômica 13.812,63 16.153,75 30.125,78
Braço do Trombudo n.d 17.037,03 43.152,38

Laurentino 24.706,95 19.114,32 37.260,65
Mirim Doce n.d 11.580,21 16.624,35

Pouso Redondo 35.602,11 36.278,63 67.100,34
Rio do Campo 22.149,50 26.276,07 33.555,74
Rio do Oeste 28.181,89 28.236,09 42.796,01
Rio do Sul 289.127,65 332.865,92 367.085,54

Salete 28.984,40 34.610,38 42.261,49
Santa Terezinha n.d 44.559,15 40.485,99

Taió 86.605,32 75.583,84 101.386,97
Trombudo Central 54.698,99 72.508,74 58.490,60

tABeLA 01: produto interno bruto municipal, 1985, 1996 e 2000 (em %)
Fonte: IPEADATA, 2007.
Nota 1: * PIB Municipal - R$ de 2000(mil) - Deflacionado pelo Deflator 
Implícito do PIB.                         
Nota 2: n.d.: informação não disponível.
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A oscilação na evolução do PIB total pode estar relacionada às atividades econômicas 
realizadas no município. Aqueles que possuem maior intensidade na formação do produto no 
setor industrial e no setor de serviços, tendem a apresentar um resultado melhor em termos de 
consolidação do produto interno bruto.

Dados da evolução do valor adicionado setorial, entre 1985 e 2000, dão conta de que a 
economia de muitos municípios está fortemente respalda pelo setor agropecuário, como é o caso 
dos municípios de Agronômica, Mirim Doce, Rio do Campo, Rio do Oeste e Santa Terezinha. Já 
os municípios que permaneceram com forte pujança no setor industrial foram: Pouso Redondo, 
Rio do Sul, Salete, Taió e Trombudo Central. O município de Laurentino apresentou uma inversão 
setorial na produção de valor adicionado. Em 1985, 53% do total produzido concentrava-se no 
setor agropecuário. Já em 2000, 47,56% do total do valor adicionado estava concentrado no setor 
industrial (TABELA 01).

município

1985 1996 2000

Indústria Serviços Agropec. Indústria Serviços Agropec. Indústria Serviços Agropec.

(em %) (em %) (em %) (em %) (em %) (em %) (em %) (em %) (em %)

Agronômica 16,36 26,06 57,58 11,07 31,94 56,99 27,61 25,52 40,65
Braço 
Trombudo n.d n.d n.d 50,97 24,85 24,18 32,29 16,27 10,41

Laurentino 20,97 26,03 53,00 28,91 36,15 34,93 47,56 28,36 21,03

Mirim Doce n.d n.d n.d 15,84 31,30 52,86 12,51 33,78 53,22
Pouso 
Redondo 29,48 27,76 42,77 17,30 32,33 50,37 37,41 32,85 27,72

Rio do 
Campo 16,76 35,09 48,15 13,68 20,95 65,37 23,96 31,57 44,56

Rio do 
Oeste 15,28 31,71 53,01 16,23 24,88 58,89 28,19 29,03 39,84

Rio do Sul 37,76 58,25 3,99 36,57 60,23 3,21 45,88 44,89 2,15

Salete 43,02 24,54 32,44 37,44 23,09 39,47 34,95 31,70 31,93
Santa 
Terezinha n.d n.d n.d 0,86 10,57 88,57 3,23 26,36 70,23

Taió 37,71 30,35 31,94 18,95 41,97 39,08 23,14 32,57 33,35
Trombudo 
Central 58,93 19,78 21,30 76,45 14,25 9,29 51,99 24,10 15,06

tABeLA 02: evolução setorial do valor adicionado municipal, 1985, 1996 e 2000  (em %).
Fonte dos dados brutos: IPEADATA, 2007.
Nota 1: n.d.: dados não disponíveis.
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A concentração das atividades econômicas em determinados setores reflete diretamente na 
distribuição da população rural e urbana dos municípios, bem como colabora para a evasão ou 
aumento do número de habitantes. A tabela 03 a seguir demonstra os movimentos populacionais 
para os anos de 1991 e 2000.

município
Pop. Total Pop. Urbana Pop rural Pop. Total Pop. Urbana Pop rural

1991 1991 1991 2000 2000 2000

Agronômica 4.317 701 3.616 4.257 872 3.385
Braço do 
Trombudo 2.114 910 1.204 3.187 1.622 1.565

Laurentino 5.661 2.288 3.373 5.062 3.238 1.824

Mirim Doce 3.908 895 3.013 2.753 1.158 1.595

Pouso Redondo 12.244 4.368 7.876 12.203 6.368 5.835

Rio do Campo 6.998 1.807 5.191 6.522 2.288 4.234

Rio do Oeste 5.850 1.935 3.915 6.730 2.626 4.104

Rio do Sul 45.651 42.766 2.885 51.650 48.418 3.232

Salete 8.080 3.176 4.904 7.163 4.583 2.580
Santa 
Terezinha 8.616 418 8.198 8.840 1.142 7.698

Taió 13.204 6.938 6.266 16.257 7.887 8.370
Trombudo 
Central 5.375 2.870 2.505 5.795 3.154 2.641

tABeLA 03: evolução setorial do valor adicionado municipal, 1985, 1996 e 2000  (em %).
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano – PNUD, 2007.

Conforme observa-se na tabela, em 1991, apenas os municípios de Rio do Sul, Taió e 
Trombudo Central é que apresentavam maior concentração populacional na área urbana. Os 
demais possuíam maioria habitando na zona rural. Esse quadro mudou em 2000. Neste ano a 
grande maioria dos municípios da região apresentou um aumento da urbanização. Permaneceram 
com alto índice de pessoas morando na área rural os municípios de Agronômica, Mirim Doce, 
Rio do Campo, Rio do Oeste, Taió e Santa Terezinha. Com  exceção de Taió, os demais municípios 
são aqueles que mantém a economia fortemente pautada no setor agropecuário.

As informações iniciais acerca das características da economia e da população regional 
apontam alguns indícios relativos à evolução econômica e social. No entanto, não são suficientes 
para qualificar o crescimento econômico e social. Para tanto, serão apresentados outros aspectos 
relativos à evolução econômica e social.
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5.1 Aspectos econômicos

A evolução do PIB total, conforme visualizado na tabela 01, demonstra que houve 
crescimento econômico regional, com exceção dos municípios de Santa Terezinha e Trombudo 
Central. Esse crescimento econômico está associado ao crescimento das atividades industriais e 
das atividades de serviços.

Em termos de distribuição do produto gerado ao longo dos anos estudados, percebe-se 
através da tabela 04 que a renda per capita se elevou em todos os municípios. Isso significa que 
o crescimento do PIB acompanhou o crescimento da população regional. Em 1991, a menor 
renda per capita estava situada no município de Santa Terezinha (R$ 85,71), e a maior renda per 
capita foi registrada em Rio do Sul (R$ 271,78). Em 2000, o panorama permanecia o mesmo. 
O destaque em termos de melhoria na distribuição de renda foi o município de Laurentino que 
em 10 anos praticamente dobrou a renda por pessoa, passando de R$ 173,90 em 1991, para R$ 
323,85 em 2000.

município PIB Per Capita, 
1991

PIB Per Capita, 
2000

índice de 
Gini, 1991

índice de 
Gini, 2000

Agronômica 151,79 267,32 0,51 0,46

Braço do Trombudo 148,06 237,04 0,49 0,45

Laurentino 173,92 323,85 0,46 0,50

Mirim Doce 163,41 288,51 0,57 0,57

Pouso Redondo 145,25 233,87 0,56 0,50

Rio do Campo 137,45 224,74 0,53 0,51

Rio do Oeste 175,84 279,56 0,54 0,45

Rio do Sul 271,78 391,61 0,49 0,51

Salete 147,25 232,81 0,50 0,51

Santa Terezinha 85,71 157,00 0,44 0,62

Taió 189,21 289,79 0,53 0,54

Trombudo Central 196,62 276,11 0,53 0,50

tABeLA 04: evolução do piB per capita municipal e concentração de renda, 1991 e 2000.
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD, 2007.

Cabe ressaltar que o crescimento do PIB per capita municipal nem sempre veio 
acompanhado por melhoria na distribuição de renda. Este fato pode ser constatado quando 
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se analisa o Índice de Gini. É interessante destacar que o município de Laurentino aumentou a 
concentração da renda, mesmo tendo apresentado a maior evolução da renda per capita, passando 
de 0,46 em 1991, para 0,50 em 2000. Rio do Sul, Salete e Taió também apresentaram aumento 
da concentração de renda. O caso mais proeminente é o município de Santa Terezinha, onde se 
constata a pior renda per capita e a maior evolução da concentração da renda, passando de 0,44 
em 1991, para 0,62 em 2000. Tal aspecto reflete o decréscimo nas atividades econômicas aliado ao 
fato de que houve crescimento populacional no mesmo período.

5.2 Aspectos sociais

Conforme citado anteriormente, os aspectos econômicos são importantes para o processo 
de desenvolvimento, mas é preciso verificar se o crescimento econômico está sendo acompanhado 
de melhorias nos fatores distributivos e na qualidade de vida das pessoas. Como medida de 
desigualdade utilizou-se o índice de Gini com o objetivo de se verificar o grau de concentração 
da renda, onde se percebeu que os valores da região estavam entre 0,44 e 0,57 para o ano de 1991, 
e que em 2000, esse indicador teve relativo aumento em certos municípios, ficando no intervalo 
de 0,45 a 0,62. 

Para verificar melhorias na qualidade de vida apresenta-se o Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH geral e seu desdobramento nos subíndices de Renda, Educação e Longevidade.

Através da tabela 05, observa-se que em 1991 a região estudada encontra-se classificada 
no patamar de médio desenvolvimento humano, sendo que o pior índice é registrado em Santa 
Terezinha (0,653), e o melhor índice é observado em Rio do Sul (0,760). Esta situação muda para o 
ano de 2000. Neste período, os municípios de Agronômica, Laurentino, Rio do Sul, Salete, Taió e 
Trombudo Central alcançaram o patamar de alto desenvolvimento humano, enquanto os demais 
permaneceram na posição de médio desenvolvimento humano, porém, com números superiores 
àqueles registrados em 1991.

Salienta-se que, considerando que no ano de 1991 todos os municípios estavam no 
intervalo de médio desenvolvimento humano e em 2000 muitos deles elevaram suas posições, 
denota-se, portanto, um salto qualitativo alçando por alguns municípios na década em estudo.

município IDHM, 1991 IDHM, 2000
Agronômica 0,715 0,811
Braço do Trombudo 0,706 0,799
Laurentino 0,737 0,825
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Mirim Doce 0,709 0,790
Pouso Redondo 0,701 0,786
Rio do Campo 0,720 0,797
Rio do Oeste 0,728 0,799
Rio do Sul 0,760 0,827
Salete 0,718 0,800
Santa Terezinha 0,653 0,738
Taió 0,723 0,809
Trombudo Central 0,743 0,818

tABeLA 05: Índice de desenvolvimento humano, 1991 e 2000.
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD, 2007.

Este salto qualitativo pode ser observado através dos sudindicadores de desenvolvimento 
humano apresentados na tabela 06. 

município
IDHM-
Renda, 
1991

IDHM-
Renda, 
2000

IDHM-
Longevidade, 

1991

IDHM-
Longevidade, 

2000

IDHM-
Educação, 

1991

IDHM-
Educação, 

2000

Agronômica 0,611 0,706 0,779 0,850 0,754 0,878

Braço do 
Trombudo 0,607 0,686 0,761 0,844 0,749 0,868

Laurentino 0,634 0,738 0,779 0,850 0,798 0,887

Mirim Doce 0,623 0,718 0,756 0,796 0,747 0,855

Pouso Redondo 0,604 0,683 0,720 0,824 0,780 0,851

Rio do Campo 0,595 0,677 0,803 0,850 0,762 0,863

Rio do Oeste 0,636 0,713 0,761 0,805 0,787 0,880

Rio do Sul 0,708 0,769 0,735 0,798 0,837 0,915

Salete 0,606 0,683 0,755 0,837 0,792 0,881

Santa 
Terezinha 0,516 0,617 0,720 0,761 0,724 0,837

Taió 0,648 0,719 0,733 0,813 0,789 0,894

Trombudo 
Central 0,654 0,711 0,780 0,850 0,794 0,892

tABeLA 06: Índices de desenvolvimento humano municipal de renda, de longevidade e de educação, 1991 
e 2000.
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD, 2007.
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Alguns aspectos importantes são revelados pelos dados apresentados na tabela:
A melhoria na qualidade de vida da população de Agronômica decorreu, principalmente, 

pela elevação dos índices de longevidade e de educação. Esta mesma observação é válida para os 
municípios de Laurentino, Salete, Taió e Trombudo Central; 

O município de Rio do Sul alcançou o patamar de alto desenvolvimento humano 
puxado, essencialmente, por uma forte melhora no índice de educação;

Para o índice de renda é possível denotar que houve evolução positiva entre 1991 e 2000, 
no entanto, esta não foi tão significativa. Se o peso desse indicador fosse maior no cálculo do 
IDH, os municípios da região tenderiam a apresentar médio desenvolvimento humano;

Todos os municípios da SDR de Rio do Sul melhoraram seus indicadores de longevidade, 
no entanto, Mirim Doce, Rio do Sul, e Santa Terezinha permaneceram em estádio de médio 
desenvolvimento;

Por fim, para o indicador de educação percebeu-se uma evolução generalizada, elevando 
todos os municípios da região ao patamar de alto desenvolvimento educacional.

Estas constatações remetem a algumas reflexões. A primeira delas refere-se ao fato de 
que a região vem apresentando um crescimento econômico, mas que não está causando impacto 
significativo na elevação da renda das pessoas. Apesar da renda per capita ter aumentado, ela não 
chega a um patamar de alto desenvolvimento. 

A segunda diz respeito à elevação da qualidade de vida em termos do indicador de saúde, 
medido pela longevidade, e em termos de indicador de educação, representado pelas matrículas nos 
ensinos fundamental, médio e superior. O aumento desses indicadores sempre é positivo, pois representa 
melhorias nas condições de saúde, e maior acessibilidade à educação por parte da população, no entanto, 
não significa ensino de qualidade, muito menos eficiência no sistema de saúde.

É fundamental que todos os municípios alcancem estágios avançados de desenvolvimento, 
no entanto, tão importante quanto é que esse desenvolvimento seja pautado em qualidade e 
eficiência permanente dos fatores que compõem os índices estudados.

6 Conclusão

Tomando-se por base a idéia de que o crescimento econômico ocasiona mudanças 
estruturais quantitativas e qualitativas na sociedade, mudanças estas que podem ser traduzidas 
como desenvolvimento econômico, esta pesquisa teve por objetivo buscar subsídios que refletissem 
essa condição pressuposta pela literatura na região da SDR de Rio do Sul.
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A revisão teórica permitiu explorar o conceito de crescimento e desenvolvimento 
econômico, conceito este que em última instância torna-se sinônimo de desenvolvimento humano. 
Através do levantamento de dados foi possível comparar os indicadores de desenvolvimento 
humano para os anos de 1991 e 2000, com o desempenho econômico dos municípios, este último 
representado pelos indicadores de produção (PIB) e pelo valor adicionado setorial.

Os principais resultados apurados denotam que o crescimento do produto acompanhou 
o crescimento populacional, exceto para o município de Santa Terezinha. Fato que pode ser a 
explicação para outra situação constatada: o crescimento da renda per capita não foi suficiente 
para elevar o subíndice de Desenvolvimento Humano de Renda para um patamar superior a 
0,800, isto é, para a condição de alto desenvolvimento no quesito renda.

No que tange ao Índice de Desenvolvimento Humano em si, percebeu-se que houve 
uma evolução regional. Os municípios de Agronômica, Laurentino, Rio do Sul, Salete, Taió 
e Trombudo Central passaram de médio desenvolvimento humano para alto desenvolvimento 
humano no final da década de 90. Esta melhoria esteve, principalmente, assentada no crescimento 
dos subindicadores de longevidade e de educação.

Ao término desta pesquisa, pode-se concluir que a região da SDR de Rio do Sul, ao longo 
da década de 90, apresentou crescimento econômico que por sua vez refletiu positivamente nas 
questões sociais. No entanto, existe um longo caminho a ser percorrido, uma vez que, até então, 
metade dos municípios não havia alcançado um padrão alto de IDH. E aqueles que conquistaram 
tal posição, apresentavam bases frágeis para a continuidade do processo.
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o proJeto poLÍtiCo-peDAGÓGiCo Como inStrumento De 
GeStão DemoCrátiCA nA eDuCAção
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RESUMO 
De acordo com a atual legislação educacional, “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de 
seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica” (art.12, inciso I) e cabe 
aos professores participar da elaboração o referido projeto. Se às instituições cabe essa incumbência e aos professores 
participar desse processo, esse caminho nos leva a pensar no norte e no compromisso das ações construídas de forma 
coletiva e participativa. Além de uma exigência prevista na lei de diretrizes e bases da educação nacional – 9394/96, o 
projeto político-pedagógico das escolas passou a ser requisito necessário para que o andamento efetivo das atividades 
pedagógicas ocorra de forma coerente e eficaz. Não se pode pensar em uma escola, que procure cada vez mais a 
qualidade e a melhoria de ensino, sem que tenha entendida a organização de seu trabalho como um todo.

Palavras-chave: projeto pedagógico, gestores.

ABStrACt
 According to the present Educational legislation, “the teaching institutions, considered the usual rules and the 
teaching system, will have the incumbency to elaborate and execute their pedagogical proposal”. (Art. 12, section 
I) and, the teachers have to participate on the elaboration of the project cited. Given that the institutions have 
this incumbency and the teachers have to participate on the project, this way takes us to think ahead and on the 
commitment of the constructed actions and in a participative and collective way.  Besides a requirement foreseen in 
the Law of Directing and Bases of National Education – 9394/96, the political-pedagogical project of schools, turned 
out to be a necessary requirement for the effective course of the pedagogical activities in a coherent and effective 
way. We cannot think of a school that searches for quality and for teaching improvement, without understanding 
the work organization as a whole.

Key-words: project, pedagogical, Administrators.

introDução

Para que a escola cumpra seu papel social, partindo de discussões e intervindo de forma 
política na sociedade, tudo pode e deve ser discutido coletiva e politicamente, relacionando 
concepções diversas, como visão de mundo, a realidade social em que está inserida a escola e tudo 
que diz respeito aos sujeitos que dela fazem parte, pois é isso que possibilita o desenvolvimento 
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de um diálogo crítico no seu interior. Uma das formas que se apresenta para organizar e fazer 
educação democrática, se dá a partir da construção coletiva do projeto político-pedagógico. 

Esse é o objetivo maior deste texto, instigar a reflexão acerca da importância da gestão 
democrática no envolvimento dos sujeitos do processo educativo para a construção da proposta 
norteadora de ações educativas, considerando-se, principalmente os aspectos pedagógicos e 
políticos da educação.

Para isso, é preciso repensar e mudar a idéia de uma administração hierarquizadora, 
possibilitando aos excluídos tornarem-se incluídos no processo ético-politico-participativo. Paulo 
Freire dizia que a pessoa precisa saber pronunciar o mundo e quando pronuncia o mundo ela 
entra num processo de conscientização, de uma educação conscientizadora que é uma educação 
libertadora.

A ruptura da visão hierarquizadora da educação começa a se modificar no momento 
em que nasce o clima democrático, dando a todos a possibilidade de exercer seu direito de falar, 
planejar coletivamente através do diálogo que envolve os sujeitos. Ainda de acordo com Freire, 
pensar sem fazer é apenas um sonho, fazer sem pensar é um passatempo, mas fazer a partir do 
pensado possibilita a modificação e transformação do processo. 

O planejamento não é uma tarefa em nada fácil e, vários são os empecilhos que surgem e 
que procuram ‘justificar os insucessos’ desta etapa; a falta de tempo, a falta de pessoal qualificado, 
as questões burocráticas que devem ser obedecidas, sem contar o comodismo e o medo do novo.

Gadotti ressalta que o medo é importante quando leva à precaução do inusitado. 
Entretanto, o medo não pode ser paralisante. Se o medo for visto como necessidade de reflexão, 
análise, avaliação e ponderação, ele leva à tomada de decisões conscientes, mas se ele paralisa, 
não permite agir de forma alguma. Aí há necessidade de deixar de lado o medo do novo e ter 
curiosidade para conhecê-lo e tirar proveito dele como fonte de possibilidades e não de limitações.

A decisão e iniciativa de construção coletiva do projeto político-pedagógico indicam a 
probabilidade significativa de fazer com que as coisas realmente aconteçam, mesmo que num 
primeiro momento pareçam distantes.

proJeto poLÍtiCo-peDAGÓGiCo: ConCeituAçÕeS e ConSiDerAçÕeS  

É recorrente o discurso de que as atividades pedagógicas precisam mudar, ser planejadas 
da forma mais próxima possível da realidade em que estão inseridos os sujeitos do processo 
educativo, entretanto, existe um abismo muito grande entre o que se quer, o que se tem e o que 
se pretende.
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A atividade de planejar deve estar imbricada1 à educação, evitando improviso, procurando 
prever o que está por vir e norteando caminhos para a ação educativa.

O PPP, partindo de um planejamento, se apresenta como uma possibilidade de instrumento 
teórico-metodológico que busca as mudanças tão desejáveis, enquanto possibilidade na busca de 
um ensino de melhor qualidade, com uma fundamentação política-pedagógica-administrativa e 
filosófica fundamentada na realidade e contexto político e social em que se encontram inseridas 
as instituições de ensino e, conseqüentemente, seus sujeitos. Entretanto:

“[...] É preciso entender o projeto político-pedagógico da escola como 
um situar-se num horizonte de possibilidades na caminhada, no 
cotidiano, imprimindo uma direção que se deriva de respostas a um 
feixe de indagações tais como: que educação se quer e que tipo de 
cidadão se deseja, para que projeto de sociedade? A direção se fará ao 
se entender e propor uma organização que se funda no entendimento 
compartilhado dos professores, dos alunos e demais interessados em 
educação” (ROMÃO E GADOTTI, 1997, p.42).

Mesmo parecendo óbvio, parece imprescindível destacar que o PPP deve ser entendido 
como o documento que orienta a organização do trabalho pedagógico da escola, tendo como 
base seus sujeitos. A escola não deveria esperar das esferas administrativas superiores, a iniciativa 
de construção deste documento, antes deveria exigir que estas lhes dessem as condições para 
realização de tal trabalho.

Falar em Projeto Político Pedagógico, por vezes pode parecer irrelevante, e repetitivo. 
Entretanto, não apenas pelo conceito em si, mas pela essência do sentido da “intenção” de se 
fazer, de se realizar algo, torna-se relevante retomar as bases epistemológicas.

Segundo Vasconcellos, o projeto político-pedagógico é o plano global da instituição 
educativa e pode ser entendido “[...] como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de 
Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente 
o tipo de ação educativa que se quer realizar” (2002, p. 169), devendo então ser construído por 
todos os sujeitos envolvidos no processo educativo da escola, buscando uma direção, através de 
uma ação intencional, num compromisso definido coletivamente.

É neste ponto que se pode destacar, não o documento em si e por si só, mas primeiramente 
todo o processo de decisão que envolve a construção do projeto. Na verdade o documento 
é o produto de um processo exaustivo, intenso e permeado pelas concepções norteadoras da 
instituição e, principalmente dos sujeitos que ali estão inseridos.

1 Expressão usada por Wittmann, que quer dizer sobreponde-se em partes uns aos outros, fazendo parte todas sobre 
todas, estar interligadas, inter relacionadas.
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O primeiro aspecto a ser considerado deve ser o ‘surgimento da necessidade’ de se ter um 
projeto. A partir do momento que os sujeitos sentem essa necessidade, há que se tomar a decisão de 
iniciar o processo. Isso, muitas vezes, exigirá um trabalho de sensibilização e preparação de todos os 
sujeitos, para que se sintam comprometidos e envolvidos, que se sintam, realmente, parte do processo.

A partir do momento em que os sujeitos se sentem inseridos no contexto, a decisão da 
realização deve ser coletiva, na qual se elaboram, inicialmente o Marco Referencial, o Diagnóstico 
e a Programação2 para realização do trabalho.

“Ele exige uma reflexão aprofundada sobre as finalidades da escola, a explicitação de seu 
papel social e a definição dos caminhos a serem trilhados, formas operacionais e ações a serem 
empreendidas pelos sujeitos que fazem parte do processo educativo” (VEIGA, 1998, p. 25).

Quando há referência à construção do PPP, fala-se em relações pedagógicas na sala de 
aula e de relações na escola, que, certamente, são mais complexas. Por isso, é necessário que 
todo o processo seja dialógico, para que também seja possível enfrentar todos os desafios que se 
apresentarão nesta complexidade.

Certamente esse movimento que deve estar articulado com interesses reais e coletivos, 
gera conflitos, contradições e rupturas, acarretando um estado de instabilidade. Segundo Gadotti: 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 
atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade 
em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do 
que o presente (1994, p. 579).

Quando se fala que o projeto é político, faz-se referência ao compromisso com a 
formação do cidadão para a sociedade. Considera-se importante “manter o político para 
jamais descuidarmos desta dimensão tão decisiva do nosso trabalho, não nos esquecermos dos 
coeficientes de poder presentes nas práticas educativas e nas suas interfaces com a sociedade como 
um todo” (VASCONCELLOS, 2002, p.19). 

Já a dimensão pedagógica diz respeito à intencionalidade da escola, ou seja, “[...] a 
formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico 
no sentido de definir as ações educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem 
seus propósitos e sua intencionalidade” (VEIGA, 1995, p.13).

2 A respeito dessas etapas, ver VASCONCELOS, Celso. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto 
político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula e, planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto 
político-pedagógico. Libertad, 2002.
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Desta forma, não se pode pensar em projeto político sem que seja pedagógico, ou vice-
versa, considerando-o como processo constante de reflexão e discussão de tudo que se passa 
em nível institucional, proporcionando uma vivência democrática, fundamental para o efetivo 
exercício da cidadania, constituindo-se num desafio para toda comunidade escolar. “Terão de 
nascer no próprio ‘chão da escola’, com apoio dos professores e pesquisadores. Não poderão ser 
inventados por alguém, longe da escola e da luta da escola” (FREITAS, 1991, p.23).

É aí que se percebe uma das essências do PPP, a partir da concepção de Gestão 
Democrática, não competindo ao MEC (Ministério da Educação), SEE (Secretaria de Educação 
Estadual) ou SME (Secretaria Municipal de Educação) sua organização ou definição de um 
modelo pronto e acabado, contrariamente ao que parecia estabelecido pelo Parecer do CFE nO 
352/71-CEPSG, referindo-se ao Regimento na qual haveria aqueles que receberiam a tarefa de 
elaborar os Regimentos. O que se quer destacar neste momento é que não se pode mais conceber 
a idéia de verticalidade, de ordens ou normas impostas por órgãos que estão desconectados da 
realidade na qual as escolas estão inseridas.

O planejamento não pode ser encarado, “na escola e na educação, como atividade a 
ser realizada apenas por pedagogos ou por supostos ‘intelectuais especializados em pensar’” 
(FERREIRA, 1979, p.23), quem planeja é quem deve, junto com os outros, também executar.

A reLeVÂnCiA Do ppp

Na década de 70, século xx, as escolas são duramente criticadas do ponto de vista 
sociológico, sendo identificadas como Aparelhos Ideológicos do Estado e caracterizam-se por 
reproduzirem as desigualdades sociais.

A partir de 1980, as discussões reconhecendo a escola como organização social tornam-
se freqüentes. Com isso urge que se desenvolvam novas formas de planejamento e as concepções 
liberais, principalmente a tradicional passa a ser discutida e repensada, assim como o Regimento 
Interno, que por tanto tempo serviu como norteador da gerência escolar. É neste contexto que surge e 
se afirma a necessidade de construção do Projeto Político-Pedagógico e, muito além de uma exigência 
legal (Art. 12 da LDB), o PPP é, na verdade, “a proposta de uma metodologia de trabalho capaz de 
re-significar a ação de todos os agentes da escola, fazendo com que os sujeitos não se deixem levar 
pelo urgente e concentrem-se diante do importante.” (VASCONCELLOS, 2002, p. 101).

Sua construção pode servir como instrumento de luta, contrapondo-se à fragmentação 
do trabalho pedagógico em busca da gestão para uma nova organização do trabalho pedagógico.
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Todos os educadores precisam saber claramente quais são as finalidades da sua escola, “[...] 
refletindo sobre a ação educativa que esta desenvolve, com base nas finalidades e nos objetivos 
que são por ela definidos. É preciso decidir o que e como fazer para se chegar a estas finalidades” 
(VEIGA, 1995, p.23).

Faz-se necessário analisar a estrutura organizacional da escola (administrativa e 
pedagógica). Para Veiga:

 “As estruturas pedagógicas referem-se, fundamentalmente, às 
interações políticas, às questões de ensino-aprendizagem e às de 
currículo. Nas estruturas pedagógicas incluem-se todos os setores 
necessários ao desenvolvimento do trabalho pedagógico”, já as 
estruturas administrativas dizem respeito, [...] a locação e gestão de 
recursos humanos, físicos e financeiros” (1995, p. 25). 

Outro elemento importantíssimo da organização escolar é o currículo3, pois o mesmo 
não é um instrumento neutro, é perpassado por ideologias e culturas. O mesmo, por isso também 
não pode ser separado do contexto social, pois é histórico. Além disso, deve visar a integração 
entre as disciplinas.

reSGAte De ASpeCtoS HiStÓriCoS e LeGiSLAtiVoS Do ppp no BrASiL

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional – 4.024/61

Antes mesmo do surgimento da primeira LDB (4024/61), decorrente de uma exigência 
do Art. 5o, xV, d, da Constituição de 46, já havia indícios de que a União tinha a prerrogativa de 
fixar as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, enquanto um direito de todos, mas dando às 
entidades privadas, também, essa iniciativa, reafirmando que a educação não seria exclusividade 
do poder público.

A partir de algumas regras já estabelecidas pela Constituição, abria-se a possibilidade 
de elaboração da primeira LDB. Educadores envolvidos com o processo educativo, a partir de 
estudos feitos, apresentaram um anteprojeto refletindo as mudanças sociais pelo qual a sociedade 
brasileira estava vivendo. Deu entrada no Congresso em 29/10/1948, a primeira versão do que 
seria a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, depois de muitas reformas e 

3 A discussão a respeito de currículo mereceria outro texto e não é intenção das autoras aprofundar este tópico, 
neste momento, mesmo entendendo que o que se apresenta não está desvinculado da temática curricular. 
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emendas, consistiu numa nova versão, já tendo perdido muito de sua coerência e organicidade 
inicial, tendo sido nominada “a Lei a que pudemos chegar”, nomenclatura esta dada pelos 
educadores da época, como forma de indignação às mudanças a que o projeto inicial sofreu.

O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados chegou ao Senado em 25/02/60, 
aonde recebeu mais 238 emendas e, o texto final aprovado “[...] não correspondeu plenamente 
às expectativas de nenhuma das partes envolvidas no processo. Foi antes uma solução de 
compromisso, uma resultante de concessões mútuas prevalecendo, portanto, a estratégia da 
conciliação” (SAVIANI, 1999, p. 47-48)

Analisando-se o texto da Lei 4024/61, nos seus Títulos, percebe-se uma abrangência 
significativa do espírito liberal da mesma, mas não uma especificidade relacionada ao que hoje se 
denomina Projeto Político Pedagógico. 

Ainda assim, no Título xIII, o Art. 100 já apresenta algumas normas, que hoje fazem 
parte do referido projeto. Já o Art. 104, da mesma Lei, faz menção à permissão para organização 
de cursos ou escolas, destacando as questões dos currículos, métodos e períodos escolares próprios 
de cada instituição, dependendo do seu funcionamento. O Art.115 menciona a necessidade de 
estimular a formação de associações de pais e professores. 

Com isso, há que se ressaltar que não se fala em um projeto que regulamente e normatize 
as questões didáticas e administrativas, mas a própria Lei apresenta, no seu “corpo”, questões que 
tencionam a organização da educação.

A Lei Federal no 5.692/71

Quando se busca a Lei 5692/71, verifica-se que a mesma completou “um ciclo de reformas 
educacionais que visavam ajustar a educação brasileira às questões políticas perpetradas pelo 
Golpe Militar de 1964” (SAVIANI, 1999, p. 68). Nesta Lei aparece, no Parágrafo Único do Art. 2o, 
que “A organização administrativa, didática e disciplinar de cada estabelecimento de ensino será 
regulada no respectivo regimento, a ser aprovado pelo órgão próprio do sistema, com observância 
de normas fixadas pelo respectivo Conselho de Educação”.

Também no Art. 12 da 5692/71 (na atual Lei de Diretrizes e Bases - 9394/96 é o mesmo 
Art. 12 que faz menção ao Projeto Político Pedagógico), aparece o termo Regimento Escolar. 

O Regimento escolar previsto na Lei 5692/71 tem um caráter estritamente organizacional 
e disciplinar de ordem didático-pedagógica e administrativa, devendo ser adaptado a partir da 
aprovação do Plano Estadual (Art. 81) e que, caso os estabelecimentos não tenham, nos três 
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primeiros anos, o regimento próprio, regularmente aprovado, estes deverão se fundamentar nas 
normas expedidas pela administração dos sistemas (Art. 81, Parágrafo Único). 

Segundo a Secretaria de Modernização Administrativa do MEC, regimento é:

“[...] um ato normativo da situação interna de um órgão, designando 
a categoria, a finalidade, a estrutura em unidades organizacionais, 
especificando as respectivas competências, definindo as atribuições 
de seus dirigentes e indicando seu relacionamento interno e externo”.
(RAMA, 1987, p. 51).

Percebe-se, a partir deste conceito, que o regimento deve organizar todo o funcionamento 
da instituição, o que garante à instituição de ensino sua autonomia desde que observadas as 
regulamentações legais.

Outra característica interessante é que os preceitos do regimento devem ser amplos e gerais, 
o que evita alterações e revisões constantes. Aí se percebe uma grande divergência relacionada ao 
PPP, que é visto enquanto um processo em contínuo e constante estudo de reconstrução.

Os dispositivos a serem observados na elaboração do Regimento Escolar têm uma 
legislação básica que deve ser seguida. A Lei 5692/71 fixa as principais diretrizes e bases nos 
Artigos 12, 14 (em seus parágrafos e incisos), 70 e 81 (em seu Parágrafo Único).

Também há o Parecer do CFE (Conselho Federal de Educação, atual Conselho Nacional 
de Educação - CNE) no 352/71-CEPSG, que estabelece normas para o sistema federal e que 
merecem destaque:

O Regimento deverá focalizar os elementos fundamentais e os 
acessórios indispensáveis ao funcionamento de um estabelecimento. 
Por meio dele, individualiza-se a escola, define-se sua filosofia, 
objetivos e organização administrativa, didática e disciplinar. Deixa de 
ser um ‘regulamento interno’para ser o instrumento legal que organiza 
e define a escola.

A partir deste Parecer, que ao estabelecer estas normas, confere maior liberdade à escola 
para organizar-se, é que se pode fazer relação com o que se entende hoje por Projeto Político 
Pedagógico, numa concepção com prerrogativa de gestão democrática. 

Interessa também ressaltar que o Regimento tinha um caráter mais dinâmico, servindo 
para atualizar e reformar o mesmo, sempre que houvesse essa necessidade, entretanto, “[...] havia, 
para aqueles que receberiam a tarefa de elaborar os Regimentos, a responsabilidade de não serem 
omissos em relação aos aspectos essenciais do processo educativo, minimizando a coibição da 
própria liberdade da escola” (RAMA, op. cit., p. 53)
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Não se quer, com esta brevíssima contextualização, simplificar a complexidade de todo 
processo de tramitação e promulgação das Leis da Educação, tampouco comparar Regimento 
Interno (termo utilizado na 5.692/71) com o PPP, proposta apresentada na Lei 9.394/96. O que se 
objetiva é encontrar um eixo que aponte o caminho inicial, se é que se pode usar esta expressão, 
da idéia de um documento que norteie as ações das Instituições de Ensino. Também não se 
pretende com isso, comparar questões regimentais com aspectos mais profundos, essência do PPP, 
mesmo porque este apresenta toda uma fundamentação filosófica e tem autonomia dentro do que 
permite a legislação, para discussões mais progressistas e democráticas.

A atual Lei de Diretrizes e Bases (9.394/96) 

As primeiras discussões acerca da nova LDB se deram na IV Conferência de Educação, 
realizada em Goiânia, no ano de 1986, pois as leis anteriores estavam ultrapassadas e eram fruto 
de um outro momento histórico, ultrapassado na década de 80 e, a partir da ‘Carta de Goiânia’, 
resultado desta Conferência, que tinha como tema central “A educação e a Constituinte”, “A 
comunidade educacional organizada se mobilizou fortemente em face do tratamento a ser 
dado à educação na Constituição Federal que irá resultar dos trabalhos do Congresso Nacional 
Constituinte instalado em fevereiro de 1987” (SAVIANI, 1998, p. 35 In: AMADOR, 2002).

Em 1988, foi realizada a V Conferência Brasileira de Educação com o tema “A Lei de 
Diretrizes e bases da Educação Nacional” em Brasília e, a partir desse momento surge o primeiro 
projeto da LDB, apresentado à Câmara dos Deputados em dezembro de 1988, passando a ser 
discutido, constituindo-se um Grupo de Trabalho da LDB tendo à frente o Deputado Florestan 
Fernandes.

O aspecto mais marcante do projeto apresentado foi o caráter progressista e democrático, 
pois foi fruto de discussões de educadores e intelectuais em seminários, congressos, encontros 
e conferências. Concomitantemente a esse processo criou-se o Fórum em Defesa da Escola 
Pública, com quatro eixos bem delineados: democratização, qualidade, gratuidade e recursos 
financeiros, garantindo uma escola pública num contexto social real, democrática, gratuita e 
de boa qualidade. “O princípio da gestão democrática na educação pública, tanto quanto a 
gratuidade, já estavam estabelecidos na Constituição de 1988, assim, era necessário garanti-los 
também na LDB” (AMADOR, 2002, p.116).

Em 28/06/90 o texto aprovado ficou conhecido como “Substitutivo Jorge Hage” e, 
como possuía aspectos que mereceriam ser revistos, a LDB não foi aprovada definitivamente. No 
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primeiro semestre de 1991, o projeto “Jorge Hage” foi ao plenário da Câmara, voltando em 1993 
e sendo aprovado na Câmara dos Deputados.

Nesse momento o país passa por conjunturas políticas distintas do momento do 
encaminhamento inicial do projeto e a nova lógica neoliberal ataca o referido projeto, “[...] pois 
os ideólogos da política do ‘Estado-Mínimo’ viam na educação um grande filão ainda para ser 
explorado”4 (AMADOR, 2002, p.119).

Depois de muitas idas e vindas, o projeto é enviado à Câmara dos Deputados e o governo 
dá o ultimato para que o projeto fosse aprovado até dezembro de 1996. Vai à sanção presidencial 
e é aprovado sem vetos. Para Saviani a LDB tratava-se de:

“[...] um documento legal em sintonia com a orientação política 
dominante hoje em dia e que vem sendo adotada pelo governo atual 
em termos gerais e especificamente no campo educacional... um texto 
inócuo e genérico, incorporando-se ao modelo sócio-econômico do 
governo de Fernando Henrique Cardoso”. (1996, p.199)

De acordo com Demo:
“[...] a nova LDB, na verdade, não é inovadora, em termos de que 
seriam os desafios modernos da educação. Introduz componentes 
interessantes, alguns atualizados, mas, no todo, predomina visão 
tradicional, para não dizer tradicionalista, ela trouxe poucos avanços 
para a educação nacional, pois sua elaboração se deu em uma 
conjuntura que pouco favorecia as forças progressistas, dando a LDB 
um ‘falso’ caráter inovador” (1997, p.67).

Feito esse breve retrospecto, passa-se então a analisar a educação atual, partindo da 
Legislação em vigor, mais precisamente quanto às liberdades “permitidas x desejadas” pela escola.

A Lei 9.394/96 e o ppp

De acordo com a atual Legislação Educacional, “os estabelecimentos de ensino, respeitadas 
as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar 
sua proposta pedagógica” (Art. 12, inciso I) e, cabe aos professores participar da elaboração 
do referido projeto. Se às instituições cabe essa incumbência e, aos professores, participar desse 
processo, esse caminho leva a pensar no norte e no compromisso das ações construídas de forma 
coletiva e participativa. 

4 Para saber mais a respeito do processo de tramitação da Lei 9.394/96, ler AMADOR, Milton Cleber Pereira. 
ideologia e Legislação educacional no Brasil. Concórdia (SC): Universidade do Contestado – UnC, 2002.
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Vale fazer um parêntese a respeito das diferentes terminologias utilizadas pelo legislador; 
proposta pedagógica (arts. 12 e 13), plano de trabalho (art. 13), projeto pedagógico (art.14). A 
proposta ou projeto pedagógico diz respeito à organização do trabalho pedagógico da escola já o 
plano de trabalho está ligado à organização da sala de aula e a outras atividades administrativas 
e pedagógicas.

O projeto político-pedagógico deve nascer do chão da escola, da 
necessidade dos sujeitos que fazem parte do processo educativo; não 
deve haver qualquer tipo de convencimento ou mobilização para que 
trabalhem mais, antes se deve proporcionar aos mesmos as condições 
necessárias para refletir e realizar o fazer pedagógico de forma consciente 
e coerente. Para que isso seja possível há que se iniciar por um referencial 
teórico que dê fundamentação ao projeto (VEIGA, 1998, p. 29).

Um dos primeiros passos que devem ser tomados é propiciar uma discussão acerca da 
concepção de educação que norteia a escola e a sua relação com a sociedade, pensando concepções 
de mundo, sociedade, educação, escola, professor, educando, etc.

Outro aspecto importantíssimo para que se perceba e para que exista uma “ponte” entre 
a teoria e a prática, é a percepção do aspecto teórico-metodológico, através de pesquisas, estudos, 
reflexões, discussões com todos os sujeitos que já fizeram e que fazem parte do processo, além 
de amparo de pesquisadores e especialistas em educação. O envolvimento dos sujeitos só será 
possível a partir do momento em que a equipe coordenadora do processo conseguir conquistar a 
adesão de todos, mostrando que a “[...] transparência e legitimidade do projeto pedagógico deriva 
do fato de poderem constituir-se formalmente as diversas instâncias de discussões, publicamente 
reconhecidas e postas em condições de total publicidade” (MARQUES, 1990, p.21)

Diante dessas considerações faz-se necessário analisar a importância da gestão democrática 
na educação e o papel do gestor neste processo.

GeStão DemoCrátiCA em eDuCAção

Embora no Brasil a gestão democrática na educação figure como norma jurídica desde 
a Constituição Federal de 1988, é nesta última década que observamos maiores alterações 
nas escolas, principalmente em âmbito estadual e municipal. A gestão democrática ou como 
também é conhecida gestão participativa “é normalmente entendida como uma forma regular e 
significante de envolvimento dos funcionários de uma organização no seu processo decisório”. 
(xAVIER, AMARAL e MARRA apud LÜCK 2000, p. 15)
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A democratização da gestão escolar busca a superação dos procedimentos tradicionais de 
administração escolar e da prática pedagógica. No entanto a garantia de um artigo constitucional 
que estabelece a gestão democrática, não garante na prática sua efetivação.

Segundo Lück (2000) as administrações tradicionais ou clássicas, marcadas pela 
fragmentação e visão mecânica podem ser assim enunciadas:

•	 O ambiente de trabalho e comportamento humano são previsíveis, podendo 
ser, em conseqüência, controláveis.

•	 Crise, ambigüidade e incerteza são encarados como disfunção e como 
problemas a serem evitados e não como oportunidade de crescimento e 
transformação.

•	 A responsabilidade maior do dirigente é a de obtenção e garantia de recursos 
necessários para o funcionamento perfeito da unidade, uma vez considerada 
a precariedade de recurso como o impedimento mais sério a realização de 
seu trabalho.

•	 Modelos de administração que deram certo não devem ser mudados.
•	 O participante cativo da organização (como é o caso do aluno e de professores 

efetivos em escolas publicas) aceita qualquer coisa que seja importante a ele.
•	 O protecionismo a esse participante é a contrapartida necessária à sua 

cooptação.
•	 O participante da instituição deve estar disposto a aceitar os modelos 

estabelecidos pela organização e agir de acordo com eles.
•	 É o administrador que estabelece as regras do jogo e não os membros da 

unidade de trabalho, cabendo a estes apenas implementá-las.
•	 O importante é fazer o máximo e não fazer o melhor e o diferente.

Percebe-se atualmente a necessidade de mudança de paradigma no que diz respeito à 
gestão escolar. Dados como índice de evasão escolar, professores e alunos desmotivados e taxas 
altíssimas de repetência, apontam para esta realidade.

A organização burocrática tradicional reflete uma estrutura monística, com um só 
centro de autoridade, que reprime o conflito, pois o considera ameaçador do status quo. Estas 
burocracias surgiram e se adequaram a uma época de escassez de informações e de morosidade 
nos processos de inovações, por isso não se ajustam a uma era de abundancia de informação e 
de rapidez nas mudanças e inovações, que requerem a utilização adequada da inteligência, da 
criatividade e adaptabilidade rápida e constante dos dirigentes (THOMPSON apud OLIVEIRA, 
1998, p. 36). O mais grave, porém que se observa ao longo dos anos, são políticas educativas que 
desconsideram o indivíduo como seu centro de referência principal. Ao deixar de considerar o 
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indivíduo como razão maior de sua própria existência, os projetos na sua maioria, continuavam 
apenas otimizando o péssimo, repetindo e ampliando o velho modelo de ensinar e administrar 
escolas, oferecendo-lhe uma roupagem nova, sem melhorar sua qualidade e sem questionar o 
paradigma gerador de suas deficiências.

Na tentativa de modificar esta realidade, o movimento em favor da democratização da 
gestão das escolas públicas, que tem seu inicio na década de 1980, reconhece a importância da 
abordagem participativa na gestão escolar. Em escolas administradas democraticamente, todos os 
profissionais que nela atuam são envolvidos na solução de problemas e nas tomadas de decisões, 
através, por exemplo, de conselhos deliberativos, participação da comunidade escolar na escolha 
dos diretores da escola, descentralização do sistema de ensino, inclusive de recursos financeiros. 

Se a democratização da gestão escolar busca a superação dos procedimentos tradicionais de 
administração escolar faz-se necessária, evidentemente, uma mudança no perfil e comportamento 
do gestor escolar.

o pApeL DA LiDerAnçA Do GeStor nA ConStrução Do proJeto 
poLÍtiCo-peDAGÓGiCo

A necessidade de uma mudança de paradigma que fundamente a administração escolar 
nos leva a buscar outros referenciais teóricos, na tentativa de relacionar as novas tendências com 
a prática.

Em muitos municípios, nas comemorações de sete de setembro, em desfiles realizados, 
a mídia local destaca, de cada escola que passa em frente ao palanque de autoridades, algumas 
informações, como número de alunos, nome dos diretores, e objetivo da escola. 

Observa-se que praticamente todas as escolas têm como objetivo formar indivíduos 
autônomos, criativos, críticos, cooperativos e agentes de transformação social. Mudam-se as 
palavras, mas em sua essência todas teoricamente buscam estas metas. 

Se realmente desejamos formar cidadãos com estas características e competências, então 
está claro que o paradigma tradicional de administração escolar precisa ser revisto. “Pesquisas 
demonstram que as ações específicas relativas à liderança do diretor estão diretamente associadas 
às escolas eficazes”. Ebert e Stone (1988) apud LÜCK (2000, p. 24).

A escola não pode mais ser administrada da forma como era no passado, pois a forma 
de administrar reflete diretamente nas ações pedagógicas. Mudanças organizacionais mostram-se 
necessárias em um tempo em que nem tudo é do Estado e sim das pessoas que gerenciam seus 
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próprios processos, se auto-organizam em atividades coletivas e buscam novas formas de fazer e 
de pensar esse fazer, pois a missão da escola mudou. Segundo Lück (2000, p. 23):

“Na medida em que nos situamos no limiar do terceiro milênio, os 
dirigentes de escola ao redor do mundo estão descobrindo que os 
modelos convencionais de liderança não são mais adequados. As 
escolas atuais necessitam de líderes capazes de trabalhar e facilitar a 
resolução de problemas em grupos, [...] e ainda serem capazes de ouvir 
o que os outros têm a dizer, delegar autoridade e dividir o poder”.

Neste Contexto, a equipe diretiva (direção, coordenação, supervisores e pedagogos) tem 
um papel fundamental na construção do PPP da instituição, cabendo a ela a criação de um clima 
organizacional favorável, bem como a organização da construção deste documento.

Deve-se levar em consideração que a motivação e a busca do envolvimento das pessoas 
na construção do PPP não são responsabilidades exclusivas da equipe diretiva ou dos gestores 
escolares. Todos os profissionais da escola devem trabalhar juntos para melhorar a qualidade do 
ambiente e buscar uma escola realmente democrática; no entanto o papel do líder neste processo 
é fundamental.

Os gestores escolares devem articular a construção do PPP da escola e não ser elemento de 
fiscalização. “Seria interessante refletir sobre a diferença entre acompanhar (que é uma necessidade) 
e fiscalizar (que é colocar-se fora e acima do processo)”. (VASCONCELLOS, 2002, p. 160).

Entende-se que o grande desafio para os gestores educacionais é a superação da 
visão burocrática e hierarquizadora de administração escolar, principalmente no processo de 
construção do projeto político-pedagógico. As abordagens de gestão participativa pressupõem que 
os gestores sejam o elo articulador de todos os segmentos da escola na construção do seu projeto 
educacional. Para isso a direção precisa estudar, se capacitar. Segundo Vasconcellos, “uma das 
raízes do comportamento autoritário é a insegurança: por falta de fundamentação, de argumento, 
o indivíduo agride, usa seu poder de forma dominadora para tentar calar o outro”. (2002a, p. 61).

ConSiDerAçÕeS FinAiS

O projeto político pedagógico deve ser a ponte que liga a ação que se faz e a ação 
que se pretende fazer, sempre fundamentado no saber teórico, discutido, estudado e apreendido 
pelos sujeitos do processo educacional. Entretanto, essa ação não pode ser qualquer uma, senão 
acaba se incorrendo em se definir qualquer finalidade e deve-se saber que em qualquer situação, 
especialmente na situação educacional, não se parte de uma realidade qualquer. 
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Também, não se pode pensar em construção do PPP, sem levar em conta os princípios 
de igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática, valorização do magistério, igualdade de 
oportunidades e de condições de acesso e permanência na escola, qualidade técnica, enfatizando 
os instrumentos e métodos educativos e política, enquanto possibilidade de participação para 
todos. A qualidade política, é a competência humana do sujeito em termos de se fazer e de fazer 
história, diante dos fins históricos da sociedade humana.

Constata-se que nas últimas décadas houve um desgaste da escola pública. O Estado 
precisa ser forte e defender políticas públicas eficientes, sobretudo nas atividades estratégicas, 
porque contraditoriamente, aquele que defende a diminuição do Estado contribui para tornar as 
empresas fortes. Acredita-se que as áreas estratégicas devem estar em domínio público para que 
possamos geri-las. Na educação é fundamental a construação da escola pública.

Este conjunto de questões aponta, para que  a implementação de um projeto pedagógico  
realmente seja norteador da prática pedagógica, serão necessários vários domínios por parte 
principalmente das pessoas diretamente envolvidas no processo. 

O que também se observa é que as mudanças acabam se transformando em um grande 
desafio para as instituições escolares, pois apesar do discurso progressista a maioria continua 
atuando com estruturas hierárquica verticais, constituídas de relações com dificuldades de 
integração, comunicação e trabalho de equipe. Entretanto esses problemas tendem a serem 
superados. O que é preciso também observar é que essa dificuldade em mudar, o medo do novo 
é inerente ao ser humano e em especial ao professor que tende muito mais em preservar do que 
inovar.

Um aspecto importante em relação a construção do projeto é a importância dos gestores 
neste processo. É preciso ficar claro que falar em gestão democrática, não significa que todos 
irão fazer tudo e por isso a liderança é fundamental no sentido de garantir que cada segmento 
da escola tenha suas atribuições específicas e condições para cumprir as mesmas. No entanto a 
postura democrática deve ser mantida.
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RESUMO
Considerando a trajetória da Educação Infantil e a importância que vem recebendo nos últimos anos, principalmente, 
após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e da  Lei 9394 de 1996, que coloca a  criança como um Sujeito 
de Direitos,  os profissionais e futuros profissionais não  podem ficar alheios as necessidades e novas significações 
que precisam ser empreendidas, tanto na formação inicial, quanto na continuada, bem como  nas ações que são 
realizadas nas Instituições de Educação Infantil. Para que estas ações realmente tragam benefícios às crianças, existem 
muitos fatores a considerar, (espaço  físico, profissionais, políticas de Educação Infantil, materiais) porém, o que dá 
maior sustentação ao trabalho é o conteúdo, que será trabalhado com estas crianças.  Por tal razão a pesquisa, que 
originou este artigo,  teve como tema, “Os conteúdos da Educação infantil, no município de Rio do Sul”.  Através de 
pesquisa em documentos oficiais e de campo, bem como o confronto e análise de ambos,  levantaram-se os conteúdos 
mais freqüentes  para a Educação Infantil.   A pesquisa realizada foi a  descritiva, onde se buscaram as  características 
dos conteúdos da Educação Infantil nos documentos oficiais (Federal, Estadual e Municipal)  bem como nos 
Projetos político pedagógicos das Instituições Públicas e Privadas do município de Rio do Sul. A análise se deu a 
partir dos documentos anteriormente citados,  confrontando com a pesquisa de campo das Instituições públicas e 
privadas. Foram levantados os conteúdos  trabalhados em 53 Instituições, assim distribuídas:  na rede particular ( 08 
Instituições),  estadual ( 05  Instituições), assistencial (10 Instituições) e municipal (30 Instituições) onde foi possível 
perceber  as diferenças de  cada rede, e das instituições, até mesmo de rede similar. A maior  semelhança de todas as 
redes em relação aos conteúdos é com o Referencial Curricular Nacional e Diretrizes Nacional , ficando praticamente 
de lado a   Proposta  Curricular do Estado de Santa Catarina por exemplo,  mas existindo uma semelhança com as 
Diretrizes Estaduais de Santa Catarina, exceto  uma  rede   que   ainda trabalha  por datas cívicas. 
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ABStrACt
Taking the Children’s Education trajectory into consideration and the importance it has been receiving over the last 
years, mainly after the promulgation of the Federal Constitution of 1988 and the 9394 Law of 1996, which puts the 
children as a Subject of Rights, the professionals and the future professionals cannot be oblivious to the necessities 
and the new significations that need to be enterprise, as much in the initial education as in the continuing education, 
as well as in the actions that are done in the Children’s Educations Institutions. For these actions really to bring 
benefits to children there are many factors to be taken into consideration, (physical space, professionals, Children’s 
Education Politics, materials) however, the content is what gives a bigger support to the work that will be done with 
these children. That is the reason why this research, which originated this article, had “The Children’s Education 
Contents, in Rio do Sul City” as subject. Through the field research and the research in official documents as well 
as the comparison between both of them the most frequent contents to the Children’s Education were analyzed. 
It was used a descriptive research, where we searched for the characteristics of the Children’s Education Contents 
in official documents (Federal, State and Municipal) as well as in the Political Pedagogical Projects from Public 
and Private Institutions in Rio do Sul City. The analysis was done due to the previously cited documents, facing 
them with the field research from the Public and Private Institutions. The contents approached in 53 Institutions 
were presented, and they were distributed like that: private (08 Institutions), State (05 Institutions), assistance (10 
Institutions), and Municipal (30 Institutions) where it was possible to notice the difference existent among each net, 
and the Institutions, even from a similar net. The biggest similarity of every net in relation to the contents is with 
the National Curricular Referential and the National Conductresses, setting the Curricular Proposal from Santa 
Catarina State aside for example, but having a similarity with the Santa Catarina State Conductresses, except for a 
net which still works by civical dates.

Key-words: Children’s Education, Contents, Institutions.

introDução

A Educação Infantil brasileira, recebe um novo olhar e um outro fazer nos últimos 
anos, principalmente, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Lei 9394/96, 
que consideraram a  criança um Sujeito de Direitos.  Com este novo momento nesta etapa da 
Educação Básica os profissionais e futuros profissionais não podem ficar alheios as necessidades 
e novas significações que precisam ser empreendidas, tanto na sua  preparação que é realizada na 
formação inicial, como na continuada, bem como  nas ações que são realizadas nas Instituições 
de Educação Infantil.  

Para que estas ações realmente tragam benefícios às crianças, existem muitos fatores a 
considerar, (espaço físico, profissionais, políticas de Educação Infantil, materiais) porém, o que 
dá maior sustentação ao trabalho é o conteúdo, que será trabalhado com estas crianças.  Por 
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tal razão a  pesquisa  que originou este artigo, buscou  como tema, os conteúdos da Educação 
infantil, no município de Rio do Sul.

 Existem muitos equívocos, no que é trabalhado nas Instituições de Educação Infantil.  
Por um lado, até parece que a Educação infantil, já é a escola, com conteúdos tão formais e muito 
similares ao que são desenvolvidos no Ensino Fundamental, por outro lado, há um esvaziamento 
de conteúdos, e algumas instituições caem em um mero cuidar, sem considerar o cuidar – educar, 
e que para educar necessitamos de conteúdos fundamentados e explicita intencionalidade, não 
o fazer por fazer.  Considerando as razões aqui  mencionadas, cabe a seguinte pergunta:  Que 
conteúdos são necessário a educação infantil, hoje? 

Através de pesquisa em documentos oficiais e de campo, bem como o confronto e análise 
de ambos, levantaram-se os conteúdos mais freqüentes  para a Educação Infantil.   A pesquisa 
realizada foi a  descritiva, onde se buscaram as  características dos conteúdos da Educação Infantil 
nos documentos oficiais (Federal, Estadual e Municipal)  bem como nas Propostas Pedagógicas,  
Projetos Político Pedagógicos  e Planos de Trabalho das Instituições Públicas e Privadas do 
município de Rio do Sul. A análise se deu a partir dos documentos anteriormente citados, 
confrontando com a pesquisa de campo das Instituições públicas e privadas.

Foram levantados os conteúdos trabalhados em 53 Instituições, assim distribuídas:  
na rede particular ( 08 Instituições),  estadual ( 05  Instituições), assistencial (10 Instituições) 
e municipal (30 Instituições) onde foi possível perceber  as diferenças de  cada rede, e das 
instituições, até mesmo de rede similar. 

oS ConteÙDoS DA eDuCAção inFAntiL e SuA orGAniZAção 

Historicamente os conteúdos da educação infantil foram organizados de várias formas, 
algumas serão mencionadas para que o leitor possa vislumbrar a relação desta organização, com 
o que vem acontecendo nas instituições desta etapa da Educação Básica, no município de Rio 
do Sul-SC.

A ordem de apresentação não segue uma data cronológica, sendo que todas as formas 
ainda estão presentes nas diversas redes de ensino pesquisadas. 

Segundo Wiggers(2002), as formas mais comuns desta organização nas diversas instituições 
de Educação Infantil, foram: por atividades (desarticuladas); datas comemorativas; áreas de 
desenvolvimento - por faixa etária(estágios) as diferenças são dadas pelo orgânico na relação com 
o social, também fragmentadas; nível de conhecimento(escolarização-conteúdos similares aos do 
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Ensino Fundamental); eixos de trabalho; jogos, brincadeiras e atividades organizadas; direitos da 
criança –“rotina flexível”.  

FunDAmentoS

Na pesquisa realizada, optou-se por levantar os conteúdos das 53 Instituições de Educação 
Infantil, no município de Rio do Sul-SC e organizá-los em conceituais, procedimentais e 
atitudinais, por área, redes e instituições, entendendo que mesmo na mais tenra idade a criança é 
capaz de aprender (saber) , fazer e ser. Acreditando que isto só se materializa através de conteúdos 
trabalhados com intencionalidade e significação.

  Para Campos e Nigro (1999) e Zabala (1998) o conteúdo das unidades é tudo o que 
é passível de aprendizagem e pode ser dividido em três grupos: conceituais, procedimentais e 
atitudinais.

Os conteúdos conceituais são aqueles que os alunos precisam SABER, remetem ao 
conhecimento científico construído pela humanidade. Os conteúdos conceituais referem-se aos 
fatos, princípios e conceitos. (ZABALA, 1998).

Os conteúdos procedimentais são aqueles conteúdos que sempre mobilizam um saber 
FAZER, uma seqüência de ações organizadas em função de uma meta para aprender técnicas, 
métodos, destrezas e habilidades científicas. Com base em Campos e Nigro (1999), pode-se 
destacar os seguintes conteúdos procedimentais: 

- Técnicas de estudo - referem-se às habilidades relacionadas para apreensão de informações, 
elaboração e retenção de conhecimentos. São exemplos: elaborar resumos e mapas conceituais, 
dentre outros.

- Destrezas manuais - referem-se às habilidades relacionadas para o manuseio e criação de 
materiais. São exemplos: manipula materiais no laboratório, usar instrumentos de observação, 
montar experimentos, dentre outros.

- Estratégias de comunicação -  referem-se às habilidades relacionadas para transmissão, 
divulgação do conhecimento. São exemplos: apresentar um seminário, escrever um relatório de 
uma saída de campo, dentre outros.

- Métodos investigativos - referem-se às habilidades relacionadas para apreensão e elaboração 
de conhecimento científico, a partir de levantamento da problematização, levantamento de 
hipóteses e investigação. São as habilidades necessárias para a pesquisa.

 Os conteúdos atitudinais são aqueles relativos a valores, atitudes e normas (ZABALA, 
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1998). São aqueles conteúdos que os alunos precisam aprender para SER, ou seja, ter atitudes para 
apreensão e elaboração de conceitos científicos e para CONVIVER com a sua, as outras espécies 
e o meio ambiente.  Com base em Campos e Nigro (1999) os conteúdos atitudinais classificam-se 
em:

- Atitudes de grupo - referem-se aquelas relacionadas às condutas do aluno em classe: 
cooperação, responsabilidade, organização, regras de disciplina, dentre outras.

- Atitudes para com a ciência - referem-se ao posicionamento crítico do aluno em relação 
à Ciência: descobertas, inovações tecnológicas, problemas ambientais, dentre outros.

- Atitudes científicas - são aquelas relacionadas à condutas científicas na apreensão e 
produção de conhecimentos, referem-se à características como: curiosidade, humildade, 
persistência, dentre outras.

Com base nesta classificação, é possível planejar as unidades didáticas com maior clareza, 
permitindo analisar de maneira mais criteriosa e eficaz quando se verifica que os objetivos 
estabelecidos são atingidos pela maioria dos alunos. 

As atuais discussões educacionais para os currículos das escolas brasileiras (Parâmetros 
Curriculares Nacionais, 1997) bem como de outros países tem ressaltado a importância das 
escolas abordarem, nas diferentes disciplinas os conteúdos procedimentais e atitudinais, além 
dos conceituais. 

Em outras palavras, “mais que ensinar conceitos, a tarefa do professor é, também, ensinar 
habilidades e atitudes para seus alunos aprenderem a aprender, bem como se relacionarem melhor 
com o mundo”. (TOMIO, 2000).

Neste contexto, o professor no planejamento de suas unidades didáticas precisa prever 
objetivos referentes a conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Com base nestes, o 
professor precisa decidir no seu ideário pedagógico, quais métodos e materiais utilizará nas aulas 
para tratar os conteúdos previstos.
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ConteÚDoS DA eDuCAção inFAntiL no muniCÍpio De rio Do SuL

QUaDro 1 - ConTEÚDoS TraBaLHaDoS na EDUCaçÃo InFanTIL – moVImEnTo

CONTEúDOS CONCEITUAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Jogos de corridas variadas 3 7 30 40
Jogos em linha 1 7 30 38
Jogos em círculos 1 7 30 38
Jogos de interpretação/expressão 3 7 30 40
Brinquedos cantados 8 1 9
Exercícios ritmados 3 8 30 41
Cantigas de roda 1 1 8 30 40
Exercícios de reprodução e criação de 
movimentos 1 7 30 38

Manipulação de objetos 4 4
Exercícios com e sem aparelhos 1 1
Corridas, saltos e desafios corporais com 
obstáculos 2 1 8 30 41

Brincadeiras de cooperação 4 1 5
Brincadeiras infantis e regionais 4 4
Atividades com e sem materiais 1 1
Jogos de imaginação e simbólicos 4 1 1 6
Jogos com regras 6 8 30 44
Lançamentos e recepção de objetos 1 8 30 39
Marcha em equilíbrio 1 1
Imitação de gestos e atitudes/Mímica 5 2 8 30 45
Apreciação de peso e volume 1 1
Deslocamento de material 1 1
Expressividade 3 3
Corpo e espaço 1 1
Equilíbrio e coordenação 3 3
Lateralização 1 2 3
Expressão corporal/comunicação 6 6
Conhecimento do próprio corpo e dos 
demais 8 8 30 46

Mudanças corporais 1 1
Construções com o corpo 1 1
Linguagem gestual 1 1
Brincadeiras e jogos (livres ou dirigidos) 1 1 8 30 40
Noções espaciais em relação às pessoas/
objetos – corpo e espaço 1 8 30 39

Ajuste corporal 8 30 38
Partes do corpo e suas funções 7 30 37
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CONTEúDOS PROCEDIMENTAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Explorar diferentes movimentos e 
posturas corporais 3 3

Brincar 1 1 2

Jogar, participar habitualmente de jogos 1 1

Desenvolver equilíbrio e locomoção 1 1

Explorar o mundo físico 2 2
Desenvolver globalmente as capacidades 
físicas e habilidades motoras 1 1

Desenvolver as habilidades manuais em 
situações cotidianas através de objetos, 
materiais e brinquedos diversos

3 3

Engatinhar, arrastar-se, rolar, andar, 
correr, saltar – deslocamento no espaço 2 2 8 30 42

Utilizar recursos de deslocamento e 
das habilidades de força, velocidade, 
resistência e flexibilidade nos jogos e 
brincadeiras dos quais participa

3 8 30 41

Utilizar vocabulário específico 1 1

Explorar diferentes qualidades e 
dinâmicas do movimento como força, 
velocidade, resistência e flexibilidade, 
conhecendo gradativamente os limites e 
as potencialidades de seu corpo

2 2

Participar de brincadeiras e jogos que 
envolvam correr, subir, descer, escorregar, 
pendurar-se, movimentar-se, dançar

2 2 8 30 42

CONTEúDOS ATITUDINAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Valorizar e ampliar as possibilidades 
estéticas de movimento 1 1

Desenvolver atitudes de cooperação/
solidariedade 1 1

Respeitar a participação em 
brincadeiras e jogos 1 1

Resolver problemas 3 3

Respeitar regras 1 1
Prazer de jogar independentemente 
dos resultados 1 1
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Conhecer e familiarizar-se com a 
imagem do próprio corpo cuidados e 
interesses – identidade corporal

3 7 30 40

Valorizar os materiais de uso 
individual e coletivo 1 1

Valorizar as conquistas corporais 2 2

Perceber as sensações, limites, 
possibilidades, potencialidades, 
sinais vitais/suas alterações e 
integridade do próprio corpo

4 1 8 30 43

Adquirir interdependência quanto à 
práxis usuais (abotoar, desabotoar 
por suas roupas, amarrar os sapatos, 
etc.)

1 1

Aperfeiçoar os gestos relacionados 
com a preensão de materiais diversos, 
o encaixe, o traçado no desenho

4 1 5

Considerações:

Através dos documentos analisados na rede assistencial, percebe-se que o tema 
Movimento é encontrado na Associação de Jardins de Infância Vovó Belinha, com sete unidades, 
e que tem como referencial os Eixos Norteadores da Educação Infantil da Prefeitura de Rio 
do Sul – Movimento e na unidade Cantinho do Amor, que tem seus conteúdos embasados no 
Referencial Curricular Nacional. Essas duas instituições oferecem muitos conteúdos conceituais, 
embora percebe-se inserções nos outros tipos de conteúdos. As outras duas unidades pesquisadas 
trabalham com projetos, que são desenvolvidos de acordo com as necessidades das crianças/turma 
no decorrer do ano, não abordando de forma específica o tema Movimento.

O SESC, na rede particular, descreve em seu plano pedagógico, conteúdos conceituais 
embasados em um referencial teórico significativo, explanando os diferentes segmentos expostos 
no tema Movimento. O SESI, embora tenha embasamento teórico, não explicita de forma clara 
seus conteúdos, o que dificultou detectar os mesmos. As outras instituições desta rede possuem 
conteúdos similares.

As trinta unidades que fazem parte da Educação Infantil do município possuem os 
mesmos conteúdos citados acima nos Jardins de Infância Vovó Belinha e é importante ressaltar 
que o documento Eixos Norteadores da Educação Infantil da Prefeitura de Rio do Sul tem sua 
fundamentação no Referencial Curricular Nacional.
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Em toda a análise realizada, as cinco unidades estaduais são as que apresentam maior 
divergência no tema Movimento – apenas três trazem os conteúdos relativos ao tema, inseridos 
em outros eixos, como Educação Física, Jogos e Brincadeiras. 

QUaDro  2 - ConTEÚDoS  TraBaLHaDoS na EDUCaçÃo InFanTIL – HISTÓrIa

CONTEúDOS CONCEITUAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Origem e significado do seu nome e dos 
colegas 2 2 4

A vida do homem na sociedade: eu e o 
outro 1 2 3

História da evolução da sociedade 2 2
A vida dos homens em outras sociedades: 
culturas e costumes 2 2

Papel da mulher: tempo histórico e 
diferentes classes sociais 2 2

Organização dos grupos e seu modo de 
ser, viver e trabalhar 3 3

Tradições culturais, hábitos, costumes da 
sua comunidade/outras 4 4

Grupos sociais do presente e do passado 4 4
Nome/sobrenome 1 1
Árvore genealógica 3 2 5
Linha do tempo 2 2
História de vida da criança 1 1

CONTEúDOS PROCEDIMENTAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Pesquisar 3 1 4
Utilizar fontes de registros como fotos, 
filmes 2 1 3

Construir diferentes tipos de gráficos 2 1 3
Utilizar livros de história 2 1 3
Construir maquetes 2 1 3
Utilizar a literatura infantil 2 1 3
Propor visitas de pais/avós na escola 2 1 3
Construir álbuns 2 2
Registrar informações levantadas 2 2
Observar 2 2
Explorar a certidão de nascimento e outros 
documentos 2 1 3
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Construir questionários 2 2
Buscar informações 3 3
Utilizar-se das formas de representação 
de primeira e segunda ordem (desenho, 
dramatização, imitação)

2 2

Explorar fontes de registro dos rituais 
sociais marcados: nascimento, batizado, etc. 2 2

CONTEúDOS ATITUDINAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Valorizar o patrimônio cultural do seu 
grupo 3 3

Respeitar as tradições culturais de sua 
comunidade e de outros grupos 3 3

Discutir/argumentar 2 1 3
Confrontar suposições 2 2

Considerações:

Através da análise fica evidente o déficit relacionado com o eixo temático – História. 
As unidades assistenciais e municipais não contemplam este tema, ficando uma lacuna em suas 
propostas pedagógicos. A unidade Cantinho do Amor tem em seu sumário, o tema História. 
Porém, as páginas pertinentes a estes conteúdos não foram encontradas no corpo do documento.

Na rede particular, há uma convergência em todos os tipos de conteúdos. O SESI possui 
uma abordagem teórica ampla e um número significativo de conteúdos procedimentais, embora 
seja possível destacar alguns conteúdos conceituais. 

Entre as unidades “estaduais”, uma aproxima-se de alguns conteúdos propostos pelo 
SESI, sendo mais completa.  Duas enfocam alguns conteúdos de maneira geral, ligados a um eixo 
denominado Integração Social, misturando conteúdos de Geografia e História.

QUaDro 3  - ConTEÚDoS TraBaLHaDoS na EDUCaçÃo InFanTIL - GEoGraFIa

CONTEúDOS CONCEITUAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Família 3 4 7
Casa 3 4 7
Escola 3 4 7
Comunidade 1 2 3
Bairro 2 2



343

Cidade 2 2
Campo 2 2
Rua 2 2
Parque 2 2
Profissões/Trabalho 2 4 6
As diferentes profissões 1 1
Profissão dos pais 1 1
Instrumentos de trabalho 1 1
Mudanças nas paisagens 3 3
Paisagem local 3 3
Espaço coletivo e meio ambiente 3 3
Os lugares e suas paisagens 3 7 30 40
Datas comemorativas 1 5 6
Meios de transporte 1 1 2
Meios de comunicação 1 1 2
Máquinas simples, motores e suas 
aplicações 1 1

Sinais de trânsito 1 1
Trajeto escola-casa 1 1 2
A criança e o meio social 7 30 37
Fenômenos sociais 7 30 37
O mundo social 7 30 37
Diversidade das pessoas e suas 
funções 7 30 37

O mundo social e sua pluralidade 
étnica e cultural 7 30 37

Diferentes tipos de família e papéis 1 1
Localização 1 1
Diferentes tipos de moradias 2 2

CONTEúDOS PROCEDIMENTAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Pesquisar 2 1 3
Utilizar fotos, relatos e outros registros 
para a observação de mudanças na 
paisagem

4 4

Mapear o espaço geográfico 2 2
Explorar as características geográficas 
do bairro/cidade 1 1

Construir maquetes, plantas de casas, 
escolas, bairros, ruas 2 2

Explorar e adaptar-se ao meio social 7 30 37
Explorar os diferentes espaços físicos da 
escola, sua identificação e localização 2 2
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Reconhecer as características físicas e 
sociais do espaço 1 1

Buscar informações 3 3
Registrar informações levantadas 2 2
Observar 4 7 30 41
Construir questionários/entrevistas 1 1 2

CONTEúDOS ATITUDINAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Respeitar os outros e a si próprio 2 2
Promover o desenvolvimento pessoal, 
a auto-orientação, a cooperação, a 
responsabilidade, a amizade, a cortesia, 
bons hábitos e as boas maneiras

1 2 3

Estabelecer vínculos afetivos entre as 
crianças e as pessoas de sua convivência 7 30 37

Confrontar suposições 1 1
Valorizar atitudes de manutenção e 
preservação dos espaços coletivos 3 3

Promover atitudes de civismo 2 2
Valorizar regras de trabalho coletivo, 
direitos e deveres, cuidados com o 
ambiente e os materiais

2 2 4

Respeitar as diferentes profissões 1 1
Desenvolver atitudes e estratégias de 
colaboração/interação/participação e 
relação nos grupos sociais

1 7 30 38

Desenvolver as capacidades de relações 
interpessoais inserindo a criança no meio 
social

7 30 37

Considerações:

Através da análise é possível perceber que na rede assistencial, apenas a Associação de 
Jardins de Infância Vovó Belinha contempla alguns conteúdos relacionados à Geografia. A 
unidade Cantinho do Amor tem em seu sumário, o tema Geografia. Porém, as páginas pertinentes 
a estes conteúdos não foram encontradas no corpo da proposta pedagógica. As duas unidades 
que trabalham com projetos, contemplam as Datas Comemorativas, sendo o único conteúdo 
discriminado nesta pesquisa juntamente com as demais unidades.

O SESI possui uma elaboração teórica mais extensa em seu plano pedagógico e divide 
as Ciências Sociais em História e Geografia, onde fica perceptível o domínio dos conteúdos 
procedimentais em detrimento dos atitudinais e conceituais. A educação infantil do Colégio 
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Adventista Celso Ramos é a que mais contribui em termos de conteúdos conceituais, dentro da 
rede particular.

É interessante observar ainda na pesquisa, que as instituições municipais contemplam 
conteúdos relacionados a Geografia, porém, preocupam-se mais com a criança e sua inserção no 
meio social, do que propriamente conceitos.

Conteúdos de caráter conceitual foram encontrados em três das cinco unidades estaduais. 
As duas outras unidades possuem conteúdos atitudinais relativos à integração social da criança.

QUaDro 4 - ConTEÚDoS TraBaLHaDoS na EDUCaçÃo InFanTIL -  LínGUa InGLESa

CONTEúDOS CONCEITUAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Instructions 1 1
Numbers 3 3
Parts of the Body 1 1
Easter 1 1
Colors 3 3
Family Tree 3 3
Mother’s Day 1 3
Food 2 2
Animals 1 1
Fruits 2 2
Clothes 1 1
Toys 3 3
Halloween 1 1
Halloween party 1 1
The elements of the Halloween 
part 1 1

Christmas vocabulary 2 2
Trainning a Christmas show 1 1
Greetings 2 2
Option 1 1

CONTEúDOS  
PROCEDIMENTAIS

Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Ouvir, falar, ler e escrever em 
Língua Inglesa 3 3

Comparar diferentes línguas e 
culturas 1 1

Brincar, cantar, jogar 1 1
Interpretar 1 1
Observar 1 1
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Comunicar-se com os colegas 3 3
Identificar as línguas estrangeiras 
que cooperam no Sistema de 
comunicação

1 1

Memorizar textos e traduzir 
oralmente 1 1

CONTEúDOS ATITUDINAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Valorizar o conhecimento da 
Língua Inglesa 3 3

Desenvolver habilidade de 
escuta, entendendo e sendo capaz 
de interagir com os colegas e 
professores

3 3

Reconhecer valores de outras 
culturas 3 3

Aceitar as diferenças do modo de 
expressão e comportamento 1 1

Considerações:

Somente três das oito Unidades de Educação Infantil particular é que  possuem aulas de 
Língua Inglesa, em sua prática cotidiana, as outras redes não fazem menção em suas propostas 
pedagógicas, a conteúdos desta área do conhecimento, isto pode-se atribuir a uma  desobrigação 
pela   Legislação Federal, Estadual e Municipal. Os conteúdos conceituais, são os mais usados no 
cotidiano: cor, números, família, brinquedos e cumprimentos. Já os procedimentais,  buscam um 
direcionamento para os Eixos da Educação Infantil ( linguagens, interações, o brincar), quanto 
aos Atitudinais se atem a valorização da língua Inglesa e de diferentes culturas.

QUaDro 5 - ConTEÚDoS TraBaLHaDoS na EDUCaçÃo InFanTIL – TEmaS 
TRANSVERSAIS

CONTEúDOS CONCEITUAIS  Rede 
  Particular

Rede
Estadual

Rede
assistencial

Rede
municipal Total

Meio Ambiente 8 7 30 45
Orientação sexual 8 7 30 45
Ética 8 7 30 45
Pluralidade Cultural 8 7 30 45
Saúde 8 7 30 49
Trabalho e Consumo 1 1
Informática( computador, Internet, 
conhecendo o editor de texto Word) 1 1
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CONTEúDOS PROCEDIMENTAIS Rede 
Particular

Rede
Estadual

Rede
assistencial

Rede
municipal Total

Construção de condutas e de hábitos. 8 7 30 45

Expressão de sentimentos, angustias, 
conflito e curiosidades em relação a 
sexualidade.

8 7 30 45

Orientar-se 8 7 30 45
Dialogar,  aprender a conviver e vivenciar 
a própria cultura 8 7 30 45

Construir uma sociedade pautada no 
respeito e na valorização das culturas 
diversas.

8 7 30 45

Adquirir hábitos e atitudes de cuidado e 
higiene: com o próprio corpo de descanso, 
asseio corporal, higiene mental, lazer, 
entre outros que possibilitem a ampliação 
desses cuidados pessoais. 

8 7 30 45

Percepção visual 8 7 30 45
Coordenação motora 8 7 30 45
Curiosidade 8 7 30 45
Interesse 8 7 30 45

CONTEúDOS ATITUDINAIS
Rede 

Particular
Rede

Estadual
Rede

assistencial
Rede

municipal Total

Conservar o ambiente físico 8 7 30 45
Vivenciar sua sexualidade através do 
conhecimento e respeito por si própria e 
pelos outros.

8 7 30 45

Estabelecer relações pessoais e 
interpessoais envoltas por respeito mútuo 8 7 30 45

Construir condutas pautadas em valores 
éticos e morais: de igualdade justiça, de 
formação para a cidadania e autonomia 
moral, respeito mútuo, responsabilidade, 
dignidade, solidariedade, etc.

8 7 30 45

Respeitar as diferentes formas de 
expressão cultural. 8 7 30 45

Valorizar a saúde social e coletiva física 
e mental como bem-estar e qualidade 
de vida.

8 7 30 45

Raciocinar logicamente nas atividades 8 7 30 45
Interagir com o mouse 8 7 30 45

Considerações:

 Em relação a Informática, somente  uma escola particular, tem em seu Plano em seus 
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documentos escritos, a rede municipal trabalha a Informática com as crianças na Escola  que tem 
laboratório, sendo que a maioria não o possui. Em relação aos conteúdos conceituais, trabalham 
as noções básicas para  o uso do computador. No que se refere aos conteúdos procedimentais, as 
crianças aplicam o que aprendem, usam o computador. Quanto aos atitudinais, estão focados na 
interação, criança x tecnologia.  

Pelo que se observa, Os temas transversais, seguem as Diretrizes  Curriculares Nacionais,  
os  Referenciais e Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental,  tanto a 
rede particular, como municipal e assistencial. Somente as Instituições da  rede estadual não 
tem mencionado em seu Plano os Temas Transversais, mesmo a Proposta Curricular de Santa 
Catarina, os trata como Temas Multidisciplinares.

QUaDro 6 - ConTEÚDoS TraBaLHaDoS na EDUCaçÃo InFanTIL – EnSIno 
RELIGIOSO

CONTEúDOS CONCEITUAIS Rede 
Particular

Rede
Estadual

Rede
assistencial

Rede
municipal Total

Histórias da Bíblicas 2 2
Páscoa 1 1
Família 1 1
Dia das mães 1 1
Férias 1 1
Dia dos Pais 1 1
A criança e a preservação do meio 
ambiente 1 1

Dia das Crianças 1 1
31 de outubro dia da Reforma Luterana 1 1
Natal 1 1
Conhecer a vida de Jesus 2 2
A importância de Deus na vida da 
humanidade 3 3

CONTEúDOS PROCEDIMENTAIS Rede 
Particular

Rede
Estadual

Rede
assistencial

Rede
municipal Total

Observação dos elementos da natureza 
como obra da criação 3 3

Estabelecimento de relação entre vida 
cotidiana com exemplos de vida dos 
santos.  

1 1

Respeito e cuidado consigo, com o outro 
e com o meio em que vive 1 1

Jogo de faz -de-conta 1 1
Contar e ouvir histórias 1 1
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Cantar 1 1
Conversar na roda 1 1
Construção de regras de grupo 1 1

CONTEúDOS ATITUDINAIS Rede 
Particular

Rede
Estadual

Rede
assistencial

Rede
municipal Total

Compreender a responsabilidade que foi 
dada a humanidade de cuidar do que Deus 
criou

2 2

Valorizar o ser humano como obra de 
Deus 2 2

Perceber através da História que Deus 
jamais abandona o ser humano 1 1

Reconhecer que só através da oração o 
homem pode comunicar-se com Deus 3 3

Reconhecer a missão de pregador 1 1
Perceber a ligação entre eu e o 
transcendental 3 3

Perceber a importância do cuidado de si, 
dos colegas e o meio em que vive. 2 2

Perceber o sentido da vida, considerando 
o transcendental 3 3

Aceitação e respeito de si e do outro 2 2

Considerações:

Em relação ao Ensino Religioso, somente três unidades têm estes conteúdos explicitados 
na sua proposta pedagógica, sendo que são todas Instituições de cunho confessional, pode-
se perceber a preocupação com o transcendente, principalmente no que se refere as atitudes, 
porém a dimensão do cuidado consigo, com as pessoas, e da natureza estão presente também nos 
procedimentais  e conceituais.  

QUaDro  7 - ConTEÚDoS TraBaLHaDoS na EDUCaçÃo InFanTIL – CIÊnCIaS

CONTEúDOS CONCEITUAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Energia elétrica (produção e fontes) 1 1
Luz, calor, som, temperatura e movimento 2 2 4
Propriedades e Transformações dos objetos 4 4
Misturas das soluções 1 1
Partes do corpo humano 2 3 5
Fases da vida 2 2 4
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Sentidos 2 2 4
Alimentação (Tipos de alimentos / dieta 
equilibrada) 2 3 5

Funções vitais (nutrição, respiração, 
excreção) 1 1

Importância do sono para saúde 1 1 2
Doenças comuns na infância 1 1
Sistema solar 2 1 3
Estações do ano (movimento da Terra) 2 1 3
Astros celestes (lua, sol, planetas, viagens 
espaciais) 2 2 4

Dia e noite 1 1 2
Fenômenos da natureza 1 7 30 38
As nuvens 1 1
Relâmpago, raio e trovão 1 2 3
Seres bióticos e abióticos 2 1 7 30 40
Animais (características básicas e 
cuidados) 4 2 6

Plantas (características básicas e cuidados) 4 2 6
Nutrição e respiração das plantas 1 1
Plantas medicinais 1 1 2
Fauna e Flora brasileira 3 3
Diversidade dos seres vivos 1 1
Ciclo vital 1 1 2
Importância das plantas e animais 2 1 3
Extinção dos animais 1 1 2
Solo (tipos, formação) 2 2 4
Ar (ocorrência, poluição) 2 3 5
Água (ocorrência, poluição) 2 3 5
Água (ciclo da água) 1 1
Lixo 1 2 3
Seres vivos e relação com o meio ambiente 8 8
Seres vivos e relação com o homem 2 7 30 39
Cadeia alimentar 1 1
Desmatamento e Reflorestamento 1 1
Origem da vida e evolução 1 2 3
Lugares, paisagens e transformações 6 7 30 43

CONTEúDOS PROCEDIMENTAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Pesquisar 3 3
Comparar (semelhanças e diferenças) 3 3
Formular perguntas 3 3
Buscar informações 3 3
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Elaborar hipóteses explicativas 1 1
Realizar experiência 1 1
Registrar informações 1 1
Observar 1 2 7 30 40
Interpretar informações 1 1
Classificar 2 2 4
Descrever 2 2
Medir 2 2
Analisar 2 2

CONTEúDOS ATITUDINAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Demonstrar cuidados com a preservação do 
meio ambiente 5 3 8

Demonstrar curiosidade e Interesse para 
aprender 3 3

Manifestar opiniões 2 2
Confrontar idéias 2 2
Valorizar e cuidar de seres vivos 3 3
Adotar hábitos de cuidado com o corpo 3 2 5
Valorizar atitudes relacionadas a saúde 3 2 5
Desenvolver o pensamento crítico 1 1
Adotar atitudes de higiene 1 3 4
Prevenir-se de acidentes 2 2
Demonstrar gosto pela pesquisa 1 3 4
Economizar energia elétrica 1 1
Ter uma boa auto-imagem / identidade 1 1
Desenvolver capacidades de relação 
interpessoal e inserção social 7 30 37

Socializar com seu grupo conhecimentos 7 30 37

Considerações:

As unidades de educação infantil “assistencialistas” não discriminam os conteúdos de 
Ciências, pois trabalham com datas comemorativas. Com exceção da Associação Jardins de 
Infância “Vovó Belinha”  que adota os conteúdos propostos no Eixos norteadores da Ed. Infantil 
da Prefeitura Municipal de Rio do Sul – Natureza e Sociedade. No entanto, nesta proposta a ênfase 
dos conteúdos está nos aspectos sociais em detrimento dos conteúdos relacionados à Ciência / 
Natureza / Tecnologia. Quando se referem aos aspectos naturais, os conteúdos conceituais são 
amplos e não deixam claro ao professor o que abordar. Não há preocupação com os conteúdos 
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procedimentais, com referência apenas a habilidade de “observação”. Destacam-se os conteúdos 
atitudinais, voltados para atitudes de convivência em grupo.  

As unidades educação infantil “municipais” seguem os Eixos norteadores da Ed. Infantil 
da Prefeitura Municipal de Rio do Sul – Natureza e Sociedade. Nesta proposta a ênfase dos 
conteúdos está nos aspectos sociais em detrimento dos conteúdos relacionados à Ciência / 
Natureza / Tecnologia. Quando se referem aos aspectos naturais, os conteúdos conceituais são 
amplos e não deixam claro ao professor o que abordar. Não há preocupação com os conteúdos 
procedimentais, com referência apenas a habilidade de “observação”. Destacam-se os conteúdos 
atitudinais, voltados para atitudes de convivência em grupo.

As unidades de educação infantil ”estaduais” divergem bastante na lista de conteúdos 
conceituais. As escolas centram ou só nos conteúdos procedimentais (João Custódio e Lins) ou 
só nos conceituais ( Willy Hering, Aníbal de Barba) ou abordam os três conteúdos sem distinção 
(Francisco Altamir Wagner). 

As unidades de educação infantil “particulares” seguem na maioria delas o Referencial 
Curricular Nacional – Natureza e Sociedade. Nesta proposta há ênfase para os conteúdos 
procedimentais – para com a aprendizagem de habilidades para aquisição do conhecimento 
científico. Os conteúdos conceituais são abordados de forma ampla sempre com conteúdos 
procedimentais e atitudinais. O SESC lista, com mais detalhes, os conteúdos conceituais a serem 
abordados com as crianças e discrimina os conteúdos procedimentais. A Escola Adventista lista, 
com detalhes os conteúdos e não faz distinção entre os conceituais, procedimentais e atitudinais, 
no entanto a ênfase esta nos conteúdos atitudinais.

QUaDro 8 - ConTEÚDoS TraBaLHaDoS na EDUCaçÃo InFanTIL – arTES

CONTEúDOS CONCEITUAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Música e dança (ritmo, corpo e mente) 1 2 8 30 41
Jogos musicais e motores 2 7 30 39
Confecção de instrumentos musicais 8 30 38
Jogos e brincadeiras que envolvam dança e 
música 1 8 30 39

Jogos musicais e falados 7 30 37
Produção de sons 7 30 37
Sons, ruídos, silêncio 4 4
Sons naturais (corporais e da natureza) 4 4
Sons culturais ou concretos (máquinas e 
equipamentos, instrumentos musicais e 
música instrumentais)

3 3
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Qualidades sonoras (timbre, intensidade, 
altura, duração) 2 2

Músicas folclóricas, eruditas, populares – 
obras musicais variadas 4 4

Música 5 5
Desenho com materiais diferentes/desenho 
livre 2 1 3

História da Arte 3 3
Cores quentes frias 1 1
Figura/fundo 1 1
Construção com sucatas 1 1
Rasgaduras e recortes 1 1 2
Confecção de materiais, fantoches, máscaras 1 1
Modelagem 1 1 2
Expressão corporal e facial 1 7 30 38
Colagem 1 1
Pintura com pincel, a dedo 1 1 2
Jogos de expressão e identificação: imitar 
sons, gestos 7 30 37
Jogos pessoais e projetados 7 30 37
Dramatização (de situações cotidianas reais 
ou imaginárias) 3 2 7 30 42

Jogos dramáticos livres/jogo simbólico/jogos 
imaginários: brincadeiras dramatizadas, faz-
de-conta

4 7 30 41

Corpo e espaço 3 3
Teatro 2 2
Corpo e voz 3 2
Leitura de obras de artes/leitura de imagens 8 1 1 10

CONTEúDOS PROCEDIMENTAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Manusear objetos que produzem sons 
variados e contato com gêneros musicais 
diferenciados

7 30 37

Observar, identificar e explorar imagens 
diversas 1 7 30 38

Explorar e manipular diferentes materiais e 
objetos 3 8 30 41

Conhecer e interpretar diferentes danças 1 1
Inventar, reproduzir e discriminar diversos 
sons e ritmos 1 1

Identificar sons/escutar/brincar 1 1
Desenvolver a expressão corporal 1 1
Representar a partir das narrativas do 
próprio grupo 1 1
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Fazer artístico 3 3
Fazer musical 1 1
Cantar 1 1
Contar e recontar histórias 1 1
Assistir a espetáculos 1 1
Explorar materiais adequados à confecção 
de instrumentos musicais 1 1

Imaginar, fantasiar, controlar e descobrir 
através da arte 7 30 37

Observar: ponto, linha, forma, cor, volume, 
textura 1 37

Pesquisar e visitar museus 7 30 37
Interpretação de danças de diversas regiões 
e culturas 7 30 37

Uso da dança e da música como 
instrumento socializador entre as crianças 7 30 37

Expressar-se e comunicar-se através da 
música 7 30 37

Criar desenhos, pinturas, colagens, 
modelagens a partir de seu próprio 
repertório

1 1

Ouvir, perceber e discriminar efeitos 
sonoros 1 1

Participar em brincadeiras e jogos cantados 
rítmicos 1 1 2

Interpretar músicas e canções diversas 1 1

CONTEúDOS ATITUDINAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Sensibilizar o ouvido à escala musical 1 1
Apreciar a produção artística da criança e 
dos colegas 3 3

Desenvolver o gosto estético e o senso 
crítico 1 1

Expressar sentimentos/sensações/
pensamentos 1 8 30 39

Aperfeiçoar o gosto musical 1 1
Apreciar a Arte Visual e estabelecer relações 
com as experiências pessoais 1 1 2

Apreciar a música 1 1
Despertar interesse pelas próprias produções 
artísticas 1 1

Controlar movimento das mãos e braços nos 
trabalhos artísticos 7 30 37

Conhecer e produzir danças e movimentação 
livre a partir de músicas variadas 1 1
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Apreciação em Artes Visuais 3 3
Organizar, cuidar e respeitar os materiais e 
objetos produzidos 1 1

Valorizar a própria produção e das outras 
crianças 1 1

Cuidar do próprio corpo e dos colegas no 
contato com os suportes e materiais de artes 1 1

Conhecer a diversidade de produções 
artísticas 3 1 4

Apreciação artística: obras de arte, figuras, 
gravuras 8 30 38

Considerações:

A rede estadual apresenta apenas duas instituições com a discriminação do eixo Artes em 
seu plano de trabalho, embora não tratem especificamente dos conteúdos trabalhados, havendo 
uma preocupação maior com aspectos metodológicos. Nas demais instituições desta rede, alguns 
conteúdos estão inseridos na Língua Portuguesa, principalmente.

Há uma grande diversidade de nomenclaturas referentes aos segmentos que fazem parte 
do eixo Artes, já que ela é dividida em áreas distintas. É importante ressaltar que em algumas 
unidades, as nomenclaturas também divergem sobre  um mesmo assunto. Assim, o SESI trata, a 
título de exemplo, um dos conteúdos como o Fazer Artístico. Já para o SESC, o mesmo conteúdo 
é denominado de Apreciação Estética. O SESI apresenta muitos conteúdos conceituais em Artes, 
porém, em Artes Visuais, os conteúdos não estão detalhados especificamente, dificultando 
detectá-los, diferentemente da parte de Música e Teatro. O Colégio Dom Bosco apresenta em seus 
documentos apenas Artes Visuais e Música. As instituições particulares são bastante divergentes 
quanto a divisão das Artes. A dança, enquanto conteúdo é pouco evidenciada, mas é possível 
observar um atenção significativa em relação à expressão corporal através de jogos e dramatizações.

Na rede assistencial, a instituição Cantinho do Amor  apresenta  conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais que vão somar-se as unidades pertencentes a Vovó Belinha. Esta 
última, segue os mesmos conteúdos das instituições da rede municipal.
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QUaDro 9 - ConTEÚDoS TraBaLHaDoS na EDUCaçÃo InFanTIL – maTEmÁTICa

CONTEúDOS CONCEITUAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

 Números naturais/signos 4 2 7 30 43
 Conceito de número 2 2
 Escrita e seqüência numérica 3 3
Sistema de numeração decimal 2 2
Operações aritméticas: adição, subtração, 
multiplicação e divisão 3 3

Números racionais 2 2
Número inteiro 2 2 1 5
Metade/todo/parte 2 2 1 5
Números decimais 2 2
Sistema monetário/noções de valor 5 1 1 7
Análise combinatória 2 2
Quantificação: emparelhamento, aproximação, 
arredondamento, contagem 2 1 3

Grandezas numéricas: infinitude dos números 3 1 4
Localização no espaço 1 1
Organização no espaço 1 1
Formas bidimensionais e tridimensionais 3 3
Geometria/Formas geométricas 4 2 1 7
Noções de medidas de: comprimento, 
superfície, massa, tempo, velocidade 7 2 1 10

Estatística/tratamento de informações 4 1 5
Contagem oral 1 1 2
Sucessor e antecessor 1 1
Classificação, seriação e ordenação 3 3
Agrupamentos 1 1 2
Numerais de 0 a 9 1 1 2
Adição e subtração 2 2 4
Contagem 1 1 2
Espaço e forma 1 1
Duração e sucessão 1 1
Correspondência 1 1
Simbolização 1 1
Conjuntos 2 2
Cores primárias e secundárias 3 3
Números ordinais 2 2
Dimensões: grande/pequeno, largo/estreito, 
etc. 1 1
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Igualdade e diferença 1 1 1 3
Noção de tempo 1 1 2
Fração - noções 1 1

CONTEúDOS PROCEDIMENTAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Identificar posições de objetos e números 1 1 2
Comparar escritas numéricas 1 1 2
Explorar e identificar propriedades 
geométricas de objetos e figuras 1 1 2

Identificar pontos de referência 1 1 2
Descrever e representar pequenos percursos 1 1 2
Explorar e comparar grandezas 1 1 2
Marcar o tempo por meio de calendários 1 1 2
Comunicar quantidades, cálculos e resultados 
oralmente ou registrando 3 1 4

Utilizar cálculos mentais simples 1 1 2
Utilizar a contagem oral 1 1
Manipular objetos e brinquedos para descobrir 
propriedades e possibilidades associativas 1 1 2

Brincar como forma de contagem 1 1 2
Medir objetos com as partes do corpo 1 1
Medir partes do corpo 1 1
Analisar, interpretar, formular situações-
problema 1 1

Utilizar diferentes formas de registro 2 2
Usar estratégias de cálculos 1 1
Identificar formas geométricas na natureza e 
objetos 1 1

Construir fatos fundamentais das operações 1 1
Utilizar vocabulário fundamental 1 1
Estabelecer aproximações com o cotidiano 
como contagem, relações espaciais 1 1

Formar agrupamentos tendo critério a 
quantidade 1 1

Desenvolver a linguagem matemática 1 1
Perceber, identificar e aplicar noções: 
posições, dimensões, distância, etc. 1 1

Manipular livremente blocos lógicos, formar 
agrupamentos 2 2

Observar, identificar objetos que favoreçam 
elaborar conhecimentos matemáticos 7 30 37

Identificar noções espaciais em relação a si e 
aos outros 7 30 37

Explorar regras e conceitos 7 30 37
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Buscar soluções 7 30 37
Vivenciar situações diversas que necessitam o 
uso de números, quantidades, etc. 7 30 37

CONTEúDOS ATITUDINAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Confiar na própria capacidade de elaborar 
estratégias na resolução de problemas 1 1

Valorizar a troca de experiências com seus 
pares 1 1

Confiar na própria capacidade de elaborar 
estratégias diante de situações-problema ou 
situações matemáticas novas

2 2

Sensibilidade para observação de formas 
geométricas na natureza 1 8 30 39

Interesse por conhecer, interpretar e produzir 
mensagens utilizando formas gráficas 1 1

Valorizar a matemática como instrumento 
de conhecimento e expressão da realidade 
cotidiana

2 1 3

Curiosidade por questionar, explorar e 
interpretar os diferentes usos dos números e 
sua utilidade na vida cotidiana

1 1

Resolução de pequenos problemas 1 7 30 38

Considerações:

Os conteúdos relativos à Matemática, assim como os demais eixos temáticos, também são 
bastante diferentes entre uma rede e outra, ou entre instituições similares.

A rede estadual apresenta poucos conteúdos procedimentais e atitudinais e contribui com 
um número significativo nos conteúdos conceituais. Entre as instituições particulares, foram 
poucas as que apresentaram convergências de conteúdos conceituais. Em menor proporção 
apresentaram conteúdos procedimentais e atitudinais.

A rede municipal e assistencial direcionou a matemática mais para os conteúdos 
procedimentais, ficando uma lacuna nos conceituais.

QUaDro 10 - ConTEÚDoS TraBaLHaDoS na EDUCaçÃo InFanTIL – LínGUa 
PORTUGUESA 

ConTEÚDoS ConCEITUaIS – 
LINGUAGEM ESCRITA

Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Prática da escrita 8 5 10 30 53
Função social da escrita 7 1 7
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Conceito de escrita 1 1
Escrita espontânea 2 1 3
Letras do alfabeto 1 1
Nome das crianças na sala 2 2
Som e letra – correspondência 1 1
Literatura Infantil 3 3
Escrita do próprio nome 7 30 37
Desenho (como registro) 2 8 30 40
História do lápis, papel, letras, livro 2 2
Direção da escrita 2 2
Ordem alfabética 2 2
Diversas letras 2 2
Diversas formas de grafar uma mesma letra 2 2
Textos entre significado e materialidade do 
código 1 1

Unidade temática: seqüência lógica, 
paragrafação, elementos coesivos, aspectos 
formais e outros códigos

1 1

Recortes e composição 1 1
Desenho e escrita - diferenciação 1 1 2
Produção/construção de livros, textos, 
histórias, jornais, murais, cartas, revistas, 
poesias, etc.

2 2 4

Leitura e escrita 2 2
Jogo lúdico 1 8 30 39
Tipologias textuais 2 1 7 30 40
Jogos de escrita (bingo, caça-palavras, 
cruzadinhas, letras, móveis, etc.) 7 30 37

Rótulos e figuras-simbólicas 1 1
Formas de escrita 1 1
Sistematização da escrita 1 1
Traçado de letras 1 1
Símbolos da escrita 1 1
História e evolução da escrita 1 1 2
Gestos e signos visuais 2 1 3

CONTEúDOS PROCEDIMENTAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Registrar – escrita espontânea - individual e 
coletivamente 2 2

Reconhecer o próprio nome dentro dos nomes 
do grupo 3 1 3

Construir histórias individuais e coletivas
Narrar fatos em seqüência temporal e causal 1 1
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Reproduzir oralmente jogos verbais e não 
verbais, trava-línguas, parlendas, adivinhas 1 1

Articular corretamente as palavras 1 1
Identificar sons dos acentos 1 1
Explorar elementos sonoros variados 1 1
Descrição das pessoas, objetos, cenas e 
situações 1 1 2

Representar a fala através do desenho e da 
escrita 1 1

Expressar-se através da comunicação oral, 
gestual e corporal 3 1 4

Escrever palavras e texto de forma não 
convencional 2 2

Identificar fontes de informação 1 1
Construir e reorganizar diversos tipos e 
estilos de textos escritos 1 7 30 38

Tentativas de escrita com o próprio punho 3 2 7 30 42
Tentativas de escrita do nome próprio 3 2 7 30 42
Registrar informações - desenho 1 1
Desenvolver a coordenação motora ampla e 
motora fina 1 1

Escrita como objeto histórico-cultural 1 1
Manusear materiais impressos: revistas, 
livros, rótulos 7 30 37

CONTEúDOS ATITUDINAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Refletir sobre as próprias produções escritas 
e do grupo 1 7 30 38

Respeitar a própria produção e a alheia 1 1
Participar/familiarizar-se de situações 
cotidianas nas quais se faz necessário o uso 
da escrita

2 1 3

Escrever com diferentes propósitos sem medo 
de errar 1 1

Cooperar nas construções textuais coletivas 1 1

ConTEÚDoS ConCEITUaIS – 
LINGUAGEM ORAL

Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Prática de leitura 1 1
Construção de textos orais 1 1
Concordâncias nominais 1 1
Concordâncias verbais 1 1
Tom de fala (alto, baixo) 1 1
Ritmo da Fala 1 1
Poetas na Educação Infantil 1 1
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Dramatização ou reconto de histórias 
imaginárias 3 7 30 40

Leitura de diferentes gêneros textuais (rótulos, 
placas, letreiros) 7 30 37

Criação e reconto de histórias 1 1 7 30 42
Hora da novidade 3 3
Entrevistas 1 1
Leitura através de desenho 2 2
Leitura de movimentos corporais 7 30 37
Leitura do próprio nome e dos colegas 7 30 37
Brinquedos cantados, cantigas de roda, etc., 
músicas 3 7 30 40

Jogos de construção gradativa 1 7 30 38
Leitura de imagens 7 30 37
Contos, fábulas, lendas, poesias, canções, 
piadas, quadrinhas, adivinhações, parlendas, 
trava-línguas, etc.

1 3 7 30 41

Diálogos/conversas – expressão das vivências 
e experiências 2 7 30 39

Leitura de livros e outros materiais escritos, 
mesmo que não convencionalmente 7 30 37

Jogos e brincadeiras orais 1 2 3
Recortes e composição de partes de cenas 1 1
Fala e escuta 3 7 30 43
Pronúncia correta das palavras 1 1
Narração seqüencial 3 3
Articulação 1 1

CONTEúDOS PROCEDIMENTAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Participar de variadas situações de 
comunicação oral, gestual e corporal para 
interagir e expressar desejos

2 2

Conhecer vários gêneros orais e escritos 1 1
Escutar textos lidos 1 1
Utilizar a narrativa para descrever fatos, 
informações 1 1

Diferenciar textos literários e informativos 1 1
Adequar a fala às diferentes situações 1 1
Identificar diferentes portadores textuais 1 1
Analisar quantitativa e qualitativamente os 
segmentos falados e escritos 1 1

Participar de situações de leitura ainda que de 
forma não convencional 1 1

Observar e manusear materiais impressos 1 1
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Elaborar perguntas e respostas 1 1
Usar a linguagem oral para conversar, 
comunicar-se, relatar vivências e experiências 1 1

Reproduzir oralmente jogos verbais e não-
verbais 1 1

Usar o vocabulário e ampliar seu uso e 
compreensão 1 1

CONTEúDOS ATITUDINAIS Rede 
Particular

Rede 
Estadual

Rede 
assistencial

Rede 
municipal Total

Respeitar e dar atenção à fala dos 
interlocutores 1 1

Interessar-se pela leitura de histórias 1 1
Apreciar a leitura feita pelo professor 1 1
Escolher os livros para ler e apreciar 1 1
Prazer na participação de situações de 
leitura e escrita 1 1

Cooperar na qualidade de interlocução 1 1
Prazer na troca de idéias e opiniões
Cuidar do acervo da biblioteca, sala de aula
Reconhecer e respeitar as diversidades 
lingüísticas

1 1

Valorizar a leitura como fonte de lazer e 
entretenimento 1 1

Explicar e argumentar idéias 1 1

Considerações:

Assim como em Artes, a Língua Portuguesa possui uma divisão, descrita nos Referenciais 
Curriculares Nacionais. Interessante é observar como há uma heterogeneidade quanto a essa 
divisão e diferentes adaptações nos documentos analisados: algumas instituições titulam os seus 
conteúdos em Oralidade, Leitura e Escrita, outras como Fala/Escuta, Leitura/Escrita, algumas 
apenas como Linguagem Oral e Escrita e a subdividem para melhor detalhamento. 

Neste eixo, é possível perceber a contribuição em conteúdos conceituais das instituições da 
rede estadual, municipal e assistencial, com alguns conteúdos similares. Já entre a rede particular 
há uma divergência interessante, pois algumas situam-se em conteúdos conceituais e outras estão 
mais voltadas para atitudes e procedimentos em relação à escrita e à leitura.

ConSiDerAçÕeS FinAiS
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A maior semelhança constatada em  todas as redes em relação aos conteúdos é com o 
Referencial Curricular Nacional e Diretrizes Nacional , ficando praticamente de lado a   Proposta  
Curricular do Estado de Santa Catarina por exemplo,  mas existindo uma semelhança com as 
Diretrizes Estaduais de Santa Catarina, exceto  uma  rede   que   ainda trabalha  por datas cívicas.

Este trabalho serviu a todo um  grupo para fazer uma reflexão mais aprofundada a 
respeito dos conteúdos,  trabalhados na Educação infantil de  Rio do Sul,  espera-se que  possa 
auxiliar a todos os envolvidos na educação Infantil do município em tela , para uma revitalização 
de seu fazer, estendendo também a significação deste texto,  para  a Região do Alto Vale do Itajaí, 
através da UNIDAVI e do  Fórum  Regional de Educação Infantil  e para Santa Catarina, através 
do Fórum Catarinense, chegando até o  Interfórum -  Fórum Nacional de Educação Infantil, bem 
como para todos os que se interessam pela criança. 

Não se  pode  deixar de mencionar a necessidade dos conteúdos na Educação Infantil, é 
uma prova de respeito às crianças em aprender, fazer e ser, considerando para isto a necessidade 
dos conhecimentos científicos,  para   que “os pequenos” tenham acesso a partir da mais tenra 
idade, a esta grande e maravilhosa obra que foi e é produzida pela humanidade,  movendo este 
mundo para melhor ou pior, pelo uso que fazemos deles em todas as nossas atitudes. 
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reSenHA CrÍtiCA Do ArtiGo “improVinG QuALitY oF CAre 
For BipoLAr DiSorDer” De tHomAS FuCHS

Idonézia Collodel Benetti 1

CreDenCiAiS Do Autor

Thomas Fuchs – PhD –  é professor responsável pelo Departamento de Psiquiatria da 
Universidade de Heidelberg (Alemanha). Com formação em Medicina, Filosofia e História das 
Ciências, tem trabalhado as disciplinas de Psicoterapia e Psicopatologia Fenomenológica. È, 
também, diretor da Fundação Filosófica de Psiquiatria da Alemanha – Associação de Psiquiatria. 

Seus trabalhos tem se caracterizado por dialogar com assuntos relevantes não somente 
para a área médica, mas também com assuntos de outras áreas como o caso das Neurociências, 
Psicopatologia, Psicofarmacoterapia, e Psicoterapia. Esta resenha versa sobre seu trabalho 
intitulado, no original em inglês, “Improving Quality of Care for Bipolar Disorder” (Melhorando 
a qualidade do cuidado com o transtorno bipolar), publicado em 2004 pela editora Lippincott 
Williams & Wilkins, na Revista Current Opinion Psychiatry 17(6): 479-485, e teve como objetivo 
principal mostrar o resultado de pesquisas mostrando a interface entre a Neurociência, a 
Psicoterapia e a Farmacoterapia. 

BreVe eXpoSição Do ConteÚDo DA oBrA

A literatura enfatiza que aproximadamente 1% a 2% da população sofre de Transtorno 
Bipolar, numa percentagem idêntica em ambos os sexos. É igualmemente conhecida como uma 
doença de diagnóstico difícil, por apresentar características recorrentes e de curso irregular -  não 
se podendo determinar, exatamente, se o paciente melhora em consequência do tratamento ou 
se devido ao percurso natural das manifestações de uma doença que oscila entre a euforia e 
a depressão. Como, então, entender e tratar um mal que pode promover tanto a criatividade 

1 Professora do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto vale do Itajaí e coordenadora do programa 
SINAPSI (Sistema Integrado de Atendimento Psicopedagógico), integrado ao Laboratório de Desenvolvimento, 
Aprendizagem e Família, NEAP/UNIDAVI. Psicóloga pela UNIDAVI e Mestre em Lingüística Aplicada – UFSC. 
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–  Edgar Allan Poe, Van Gogh, Charles Dickens, Churchill, Ernest Hemingway, Tchaikovsky, 
Mozart - quanto levar ao suicídio - Vincent Van Gogh, Ernest Hemingway, Marilyn Monroe?

Dentro deste cenário nada animador proporcionado por esta doença, este estudo 
pretende fazer uma análise crítica deste trabalho científico que aborda a melhoria na qualidade 
dos cuidados para pessoas com transtorno bipolar. O presente artigo, resultado de pesquisas, está 
dividido em: a) uma revisão da literatura da área – apresentando pesquisas em neurobiologia 
relevantes para conceitos em psicoterapia e, também, apresentando estudos recentes resultantes 
de verificações constatadas através de neuroimagem sobre os efeitos percebidos como resultados 
de trabalhos realizados em psicoterapia;  b) apresentação de dados de pesquisa – colaborando 
para a modificação de padrões na comunicação sináptica e na modificação do funcionamento 
do tecido neural dos pacientes; c) discussão de resultados – mostrando que em determinadas 
psicopatias, como o caso do transtorno bipolar, é imprescindível o tratamento conjunto entre 
farmacoterapia e psicoterapia; e d) conclusão – apresentando a plasticidade neural e a mudança 
física do cérebro decorrente da psicoterapia, mostrando que a prática psicológica torna-se, 
também, uma prática biológica, numa relação bidirecional entre cérebro e comportamento. 

Resumindo, a idéia central deste estudo se baseia em resultados de pesquisas relacionadas 
à neuroplasticidade, o papel dos sistemas de memória – memória explícita e implícita – atrelados 
aos processos biológicos de transtornos mentais e como eles têm influenciado os conceitos 
em psicoterapia, mudando a ênfase para uma abordagem de aprendizagem mais implícita no 
relacionamento terapêutico. Para isso, os principais passos do raciocínio do autor estão pautados 
em estudos bastante recentes sobre como a psicoterapia realiza mudanças significativas nas funções 
e nas estruturas do cérebro, de uma maneira diferente dos efeitos produzidos pela farmacoterapia.

As conclusões do autor dão conta de que a interface entre a Neurociência e a Psicoterapia 
emoldura promessas interessantes para o futuro, mas também implicam em alguns ‘altos e baixos’ 
devidos a abordagens reducionistas relacionadas ao problema que envolve o dualismo mente/
corpo. Nestes termos, ele sugere precaução no que tange a expectativas não pouco realistas no que 
diz respeito à Neuropsicoterapia.

ApreCiAção CrÍtiCA

É surpreendente ler publicações produzidas por profissionais da área da medicina que se 
preocupem com a clareza, a inteireza e a agregação de conhecimentos oferecidos, não somente para 
esta área específica da saúde, mas também para outras áreas, mais especificamente neste caso, para 
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as várias abordagens em psicologia, contribuindo, consequentemente, para uma melhor formação 
de vários profissionais de saúde, na tentativa de proporcionar um atendimento mais qualificado 
aos doentes que, sem dúvida, dentro desta perspectiva, serão os principais beneficiados.  

Esta visão integrada das áreas da neurobiologia com a psicologia está enfaticamente 
destacada neste artigo, pontuando a influência dos resultados das pesquisas em neurobiologia 
sobre as teorias em psicoterapia. E, o que mais impressiona, é a preocupação do autor com 
áreas da neurociência que são de interesse especial para a psicoterapia, trazendo resultados de 
pesquisas recentes e relevantes em memória e neuroplasticidade, bem como a exploração dos 
pilares neurobiológicos da intersubjetividade e, na área do desenvolvimento humano, dos estudos 
relacionados à Teoria do Apego.

Mais impressionante, ainda, é o “olhar” deste psiquiatra para as questões profundas do 
aspecto social do ser humano, ao mencionar que a formação do mapa cerebral – das redes neurais 
corticais – não termina nos anos iniciais da infância; ao contrário, é construído e reconstruído 
de acordo com as experiências individuais ocorridas ao longo da vida de cada pessoa, incluindo 
novas gerações de neurônios na região do hipocampo de cérebros adultos. Assim, a formação do 
cérebro está inseparavelmente e, irremediavelmente, conectada à história de vida e ao ambiente 
no qual ela esteve e/ou está inserida. 

Ao abordar o tema “Subjetividade”, tão corriqueiro na literatura e nas discussões entre 
profissionais da psicologia, o autor traz à tona os estudos relativamente recentes sobre o sistema 
dos neurônios-espelho, espalhados por partes fundamentais do cérebro – o córtex pré-motor 
e os centros para linguagem, empatia e dor – atrelando estas descobertas à Fenomenologia e 
à Intercorporalidade cunhada por Merleau-Ponty, que sustenta a existência de uma esfera de 
sensibilidade corporal de mútua ressonância a qual os indivíduos dividem desde o início da 
sua socialização com outros. Em outras palavras, podemos chamar tudo isso de empatia, tão 
necessária e efetiva no cenário terapêutico.

Mas, como todo o estudioso prudente, cônscio de que os processos e os tratamentos 
em psicoterapia são desenvolvidos muito mais lentamente do que os tratamentos terapêuticos 
farmacológicos, usados em medicina, ele é pontual ao advertir que os efeitos psicoterapêuticos 
estarão na dependência de modificações nos padrões patofisiológicos do cérebro, que serão de longo 
prazo.  Estes são elementos fundamentais e preciosos para a compreensão deste assunto trazido 
por Fuchs que salienta que as pessoas submetidas à psicoterapia apresentam uma reestruturação 
das redes neurais, particularmente no sistema límbico subcortical – responsável pelas disposições 
e motivações emocionais inconscientes – e também nas estruturas do hipocampo – responsável 
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pela memória consciente e cognição. Então, dentro de uma perspectiva psicológica da Terapia 
Comportamental Cognitiva – baseada em princípios de aprendizagem e reestruturação de 
pensamentos – é interessante notar a preocupação deste trabalho em mostrar um relacionamento 
estreito e harmonioso entre estas áreas, antes divorciadas, a saber, a neurobiologia/neurociências 
e a psicoterapia, uma vez que as descobertas feitas no campo da memória e aprendizagem têm 
contribuído para o “acasalamento” das mesmas.

O autor ainda deixa clara a importância das atuações interventivas da Terapia 
Comportamental Cognitiva (CBT – Cognitive Behavioral Therapy), enfatizando que esta 
abordagem pode reverter casos de depressão e quadros de fobia, o que o leva a firmar que esta 
modalidade de tratamento psicoterápico é capaz de mudar o funcionamento cerebral, uma vez 
que as pesquisas levantadas por este estudioso respaldam a hipótese de que diferentes transtornos 
podem provocar mudanças características na atividade cerebral, que podem ser normalizadas 
pela psicoterapia, reestruturando disfunções cognitivas, principalmente em pacientes depressivos, 
oferecendo alívio aos sintomas vegetativos e à inibição, onde a farmacoterapia exercia efeito 
contrário.

Obviamente, na condição de psiquiatra, Fuchs reconhece que há casos em que a 
psicoterapia não pode substituir a medicação. Porém, é da opinião que a psicoterapia, mesmo 
nestes momentos, se revela como uma excelente opção de tratamento conjugado.  Nestes termos, 
é louvável a maneira como ele advoga em favor da psicoterapia, salientando seus benefícios 
enquanto processo interpessoal, que não pode ser contemplado em uma perspectiva individual, 
que se limita a focalizar somente o sistema nervoso e o cérebro, como o é caso da neurobiologia, 
mantendo, portanto, distância do intrincado mundo da subjetividade e da interatividade que 
surge entre o trabalho psicoterápico colaborativo na relação paciente e terapeuta.

inDiCAçoeS DA reSenHiStA

É desnecessário dizer, aqui, que cada profissional tem um saber relativo a um campo 
de atuação específico e que psiquiatras e psicólogos têm saberes e campos de atuação diferentes. 
Porém, é prudente lembrar que, por longos anos, a supremacia e a hegemonia da medicina reinaram 
absolutas sobre outras áreas da saúde. Felizmente, novos horizontes vêm se descortinando neste 
cenário, até então exclusivo do saber médico.

Então, para profissionais e/ou futuros profissionais da área da psicologia, é bastante 
gratificante, se não surpreendente, que profissionais outros, principalmente médicos psiquiatras – 
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como é o caso do autor deste artigo – estejam envolvidos em pesquisar assuntos que se mostrem 
relevantes e enalteçam o papel fundamental dos trabalhos em psicoterapia, principalmente quando 
estão conjugados à atuações conjuntas à outras áreas, servindo como suporte imprescindível 
para intervenções multidisciplinares, sem as quais os pacientes seriam tratados  de maneira 
reducionista.

Assim, o fato de a ciência conceber que as atividades psicológicas humanas têm um 
substrato neural, tem contribuído imensamente para que o dualismo mente/corpo se torne 
obsoleto e para que tanto a neurobiologia quanto a psicologia sejam parceiras nas teorias e 
nas intervenções, uma vez que já é sabido, por fontes científicas, que o cérebro humano é 
extremamente plástico e está em constante modificação. 

Então, dada a natureza multifatorial do fenômeno psicológico que, por si só, impede 
práticas reducionistas, este artigo mostra, antes de tudo, que quanto mais difícil o diagnóstico, 
mais complicado o tratamento e mais assustador o prognóstico – como é o caso do transtorno 
bipolar – a importância deste artigo está em apresentar a necessidade de se optar por terapias e 
intervenções multidisciplinares conjugadas para o planejamento de um possível tratamento.  

Assim, a presente obra tem por objetivo mostrar alternativas científicas para profissionais 
da saúde, estudantes universitários e pesquisadores, servindo de respaldo teórico-prático, para 
serem utilizados no planejamento e desenvolvimento de novas pesquisas, na graduação e pós-
graduação, uma vez que a mesma oferece o rigor necessário à produção de conhecimentos 
confiáveis. É de grande auxilio, principalmente, àqueles que desenvolvem trabalhos acadêmicos 
no campo da psicologia, neurociências, e medicina, principalmente nas especialidades de 
neurologia e psiquiatria..

Concluindo, deve-se não somente ressaltar, mas, também, recomendar a leitura deste 
artigo para as várias áreas da saúde que se encontrem envolvida com diversos casos de transtornos 
mentais dadas a relevância, a abrangência e a interdisciplinaridade propostas por este trabalho. 
Sem sombra de dúvidas, além de abrangente, o autor conseguiu mostrar que não existe atividade 
psicológica independente de uma atividade neural e, num certo sentido, ele coloca a farmacoterapia 
e a psicoterapia num mesmo patamar de igualdade dizendo que uma não difere muito da outra, 
uma vez que ambas têm a capacidade de modificar o padrão de comunicação sináptica.
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reSenHA CrÍtiCA Do ArtiGo “reLAçÕeS ComunitáriAS 
– reLAçÕeS De DominAção” – proDução inteLeCtuAL 

eSCritA por peDrinHo GuAreSCHi

Idonézia Collodel Benetti 1

CreDenCiAiS Do Autor

Especialista em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUC-RS). É também Mestre em Psicologia Social pela Marquette University Milwaukee, e 
doutor em Psicologia Social pela University of Wisconsin - Madison e pós-doutor pela University 
of Wisconsin - Madison e pela University of Cambridge. É professor/ pesquisador titular da 
PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), e Consultor Internacional do 
Secretariado Internacional de Justiça e Paz, da Caritas Internationalis;  um pensador brasileiro, 
do meio intelectual e acadêmico, da Faculdade de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia. 

BreVe eXpoSição Do ConteÚDo DA oBrA

Embutidos no título do artigo estão as duas idéias satélites, que gravitam ao redor de 
dois conceitos discutidos ao longo de todo o texto: relações e Comunidade. Assim, Guareschi 
se propõe a rediscutir conceitos relacionados à esses dois temas, mostrando “dimensões que em 
geral permanecem veladas, ocultas” (p. 81). Então, com ilustrações bastante simples, extraídas 
do cotidiano das pessoas, o autor tenta: a) conceituar o que são relações sociais, b) ilustrar 
como elas se constituem como elemento definidor de grupos (estático ou dinâmico), c) esclarecer 
a diferença entre grupo, multidão e público, d) abordar o que são relações de dominação, e) 
mostrar as diferentes formas de dominação, f) conceituar o que é comunidade, g) mostrar de que 
forma se dão as relações comunitárias e h) levantar discussões/questionamentos sobre o trabalho 
comunitário.

1 Professora Universitária, Mestre em Lingüística Aplicada pela UFSC. Atualmente é formada em Psicologia pela 
Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI), em Rio do Sul – Santa Catarina.
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Incluído em uma coletânea de artigos relacionados à Psicologia Social Comunitária, a 
edição lida para este trabalho (psicologia Social Comunitária: da solidariedade à autonomia), 
foi publicada em 2002 pela Editora Vozes, e apresenta estes escritos de Guareschi, contendo 19 
páginas.

ApreCiAção CrÍtiCA

“Meglio vivere un giorno da leoni che cento anni da pecore.” 
Melhor viver um dia de leão, do que cem anos de cordeiro.  Duce Benito Mussolini

Qualquer indivíduo, por mais simples que possa parecer, percebe que a raça humana é 
por natureza gregária procurando, na medida do possível, descartar o insulamento.  Sendo assim, 
este fenômeno por si só já determina, forçosamente, que agrupamentos humanos venham à 
existência. Neste sentido, as pessoas se unem e, ao unirem-se, geralmente, somam e compartilham 
experiências, convivem com diferenças, repartem possibilidades, socializam práticas, criam regras 
e hábitos, estocam saberes e conhecimentos, buscam mudanças e constroem novos rumos.  

Foi, portanto, através das relações, que se formou a sociedade, desde as mais remotas 
épocas, tendo por fundamento pequenos núcleos, os quais, com o decorrer do tempo, 
estabeleceram regras comportamentais e desenvolveram padrões valorativos, éticos, religiosos, 
morais, etc. Daí, a importância da atuação do grupo e das relações proximais (sociais) para o 
desenvolvimento do ser humano. 

Dentro do contexto da perspectiva sócio-histórica de homem, as relações são vistas 
como produtoras de saber e desenvolvimento. Porém, as relações de saber engendram relações de 
poder e dominação. É sobre este tipo de “Relações” de dominância que este tema polêmico da 
contemporaneidade é trazido neste trabalho, que tem como objetivo principal a elaboração de 
uma resenha crítica sobre o artigo elaborado e escrito por Pedrinho Guareschi, a saber: “relações 
Comunitárias – relações de Dominação”.  

Com linguagem simples, acessível até mesmo às pessoas que não freqüentam os 
intelectuais meios acadêmicos, Guareschi começa por conceituar o termo “Relação” atrelando-o à 
existência de pessoas que estão em relação; em outras palavras, para que exista relação é necessário 
o envolvimento de pessoas. Neste cenário, a família é colocada como sendo a origem das relações 
humanas e da reprodução das relações sociais, e é entendida como grupo primordial para 
fomento, sustentação e desenvolvimento das relações. É a família, o grupo primeiro a formar 
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ideologicamente os cidadãos que compõe a sociedade tanto para sustentar e alimentar relações 
igualitárias, éticas e justas, como as relações assimétricas, que tendem à dominação.

Um ponto que chama a atenção é quando, ao descrever “grupos”, o autor se refere a eles 
enfatizando que o que constitui um grupo é a existência de relações – sem relações não pode 
haver grupos. Diferentemente dos grupos, as massas (amontoados humanos) são fáceis de serem 
manipuladas, já que em razão do grande volume, as pessoas nem chegam a se conhecerem. Desta 
maneira, a comunidade (entendida como grupos, onde as pessoas tenham vez e voz) é definida 
a partir do conceito de relação – relações familiares, comunitárias, institucionais, etc. Assim, o 
sujeito se comunica com outros sujeitos a partir do lugar social por ele ocupado. 

É importante enfatizar que, no processo relacional, nem tudo é “um mar de rosas”, e 
Guareschi aponta, neste sentido, de uma maneira clara e objetiva, para a assimetria das relações, 
uma vez que elas podem ser configuradas como relação de dominação; relação assimétrica de 
poder, em que uma parte expropria o poder de decisão e ação de uma outra parte, fazendo com 
que os indivíduos ou grupos de indivíduos sejam, injustamente, privados dos benefícios do poder. 

Sabe-se que as relações sociais são dominadas pelo mercado capitalista e sua produção, 
tornando difícil o ajustamento/equilíbrio social, que passa a ser buscado através de contratos que 
regem as relações do cotidiano. Então, tendo como base que o poder se manifesta na relação entre 
as pessoas, o autor também salienta que as relações comunitárias, que se baseiam em igualdade 
de direitos e deveres, se configuram no ato de as pessoas terem VEZ e VOZ, no fato de as pessoas 
terem sua individualidade e suas diferenças respeitadas e, além disso, de as pessoas serem “amadas, 
estimadas e benquistas” (p. 97), sendo, preferencialmente,  “um tipo de vida em sociedade, onde 
todos são chamados pelo nome” (p. 95).

É interessante notar que, para Guareschi, a verdadeira relação social comunitária, 
pressupõe uma vivência em sociedade, onde as pessoas são chamadas pelos seus nomes – 
assumindo identidade própria – mantendo, além de sua identidade, sua singularidade, com 
possibilidades de participação ativa, expressão de idéias e opiniões, manifestação de pensamento; 
em outras palavras, “sendo alguém”. 

Neste ponto, torna-se importante mencionar as idéias do autor sobre Autonomia 
e Autogestão: a Autonomia como sinônimo de liberdade para decidir, e Autogestão como 
sinônimo da real democracia onde se promove a participação de todos. Um outro aspecto 
relevante, apontado pelo autor, é a importância das relações democráticas a tal ponto que cada 
indivíduo possa ser considerado alguém com potencialidades para a instituição da autogestão. 

É igualmente interessante pontuar a maneira como Guareschi aborda que, para que 
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exista uma sociedade democrática (cidadãos participando com igualdade de direitos/deveres e 
respeitando-se mutuamente), é necessário que existam comunidades verdadeiras; caso contrário, 
haverá sempre a relação social baseada na desigualdade, na supressão da autonomia e na 
dominação, gerando uma relação de opressão, que se origina a partir do “olhar” da maioria. 

O autor foi bastante feliz ao trazer para a “ordem do dia” a questão da ideologia e suas 
significações – maneira de pensar e a extensão da maneira de pensar – como uma pluralidade 
de significações que podem servir a diversos objetivos, e que traz, nos eu bojo, fortes conotações 
políticas e também juízos valorativos (positivos/negativos), que permeiam as relações em 
comunidade. Todos esses “ingredientes”, portanto, podem corroborar para que se efetivem tanto 
relações justas e éticas, quanto relações de dominação – assimétricas, desiguais, injustas.

Dentro das relações assimétricas de dominação, o autor cita, de maneira esclarecedora, os 
diversos tipos pelos quais estas relações podem ser efetivadas – relações de dominação de gênero, 
relações de dominação de classe, de raça, etc. – sedo que elas podem acontecer concomitantemente, 
ou seja, um somatório de todas as relações de dominação.

Então, dentro desta “nova psicologia comunitária que está nascendo” (p.97), Guareschi 
é enfático ao assumir que o diálogo, a partilha de saberes, a promoção da autogestão e a garantia 
da autogestão devem fazer parte dos projetos nas comunidades. Em um processo interventivo, 
não é somente o espaço da comunidade que deve ser respeitado, mas, também e principalmente, 
a prerrogativa fundamental de liberdade e autonomia.  

No tocante aos atos assistenciais, Guareschi, de forma bem fundamentada, é enfático ao 
afirmar que o assistencialismo pode trazer efeitos colaterais, uma vez que, ao não se caracterizar 
somente na doação de produtos concretos, pode estender-se em uma relação emocional e afetiva 
com tendências a sustentar relações de dominação. Neste cenário, toda e qualquer medida 
interventiva deve assegurar, aos participantes, autonomia para tomar decisões. 

Concluindo, se um grupo só pode existir porque existem relações entre os sujeitos que 
fazem parte dele, então qualquer intervenção, que tenha como objetivo a transformação do 
grupo, deverá estar atenta para fornecer propostas de transformações nas relações existentes no 
grupo alvo. 

inDiCAçoeS DA reSenHiStA

O ponto alto deste artigo é a maneira simples, fácil e gostosa com que Pedrinho 
Guareschi articula as palavras para escrever e delinear conceitos, já anteriormente descritos por 
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outros autores, de uma maneira agradável e compreensível até mesmo para quem não domina 
assuntos em Sociologia e Psicologia Social e/ou Comunitária. Porém, apesar da linguagem, do 
estilo simples, e das ilustrações triviais do cotidiano, o autor oferece uma noção esclarecedora e 
sintética de assuntos bastante complexos. 

Com esta obra, é possível descobrir o fascínio pela leitura de artigos que envolvem 
questões sociais. É um trabalho bastante didático, bem diagramado e vibrante, que revela quem é 
seu autor, contemplando seu objetivo que é mostrar ao público as relações sociais de dominação 
na comunidade. Suas divisões em subtítulos são bastante bem construídas, formatando um 
trabalho que não pode faltar no acervo daqueles que procuram assuntos interessantes e relevantes 
para refletirem e discutirem. 

É sem dúvida uma leitura obrigatória para todos aqueles que se interessam por assuntos 
que envolvem a sociedade, seus habitantes e suas configurações, incluindo a mobilização 
dos grupos e comunidades; configurações tais que apresentem envolvimento e construção de 
planejamentos e projetos participativos e que promovam a transformação social, propriamente 
dita – transformações estas efetivadas através de intervenções que garantam o engajamento dos 
grupos comunitários, que criem estratégias para facilitar a comunicação, a manifestação e a 
presença daqueles que não tem VOZ, tendo sempre em consideração as seguintes relações: 

Sujeito
Grupo

SociedadeComunidade

Concluindo, recomendo a leitura deste artigo não somente para o público universitário, 
mas também a todos aqueles que se interessam pela vida, pelo cotidiano, pela dinâmica das 
sociedades, e têm a curiosidade de saber um pouco mais sobre como se dão as relações de poder, 
uma vez que sua leitura tende a despertar o leitor para outras leituras sobre o mesmo assunto. 

reFerÊnCiA

GUARESCHI, Pedrinho. Relações comunitárias – Relações de dominação. In: CAMPOS, R. H. F. (org.) 
psicologia social comunitária: Da solidariedade à autonomia. Petrópolis: Editora Vozes, 1996.



378



379

notAS GerAiS e eXpLiCAtiVAS DAS nomenCLAturAS 
ACADÊmiCAS

Jean Segata1

Nivaldo Machado2

Com o intuito de auxiliar numa discussão que sempre frequenta as conversas nos 
corredores universitários resolvemos pontuar alguns esclarecimentos gerais no que diz respeito às 
nomenclaturas acadêmicas mais correntes. De modo resumido, a Educação Superior no Brasil, 
em nível geral, possui: 

a) Ensino Superior, ou Graduação: no Brasil, tem-se como graduação as seguintes 
possibilidades de habilitação bacharelado, licenciatura e técnico-profissionalizante. 

i) Bacharelado: formação geral, com vistas ao 
aprofundamento acadêmico, possibilitando em sua matriz 
contatos mais próximos com a pesquisa;

ii) Licenciatura: formação geral, com vistas à atuação em 
nível de magistério, normalmente no Ensino Fundamental 
e Médio, no caso do Brasil;

iii) Técnicos: cursos totalmente voltados ao mercado de 
trabalho, em geral, sob a rubrica de tecnológicos – 
formando então tecnólogos.

b) Pós-Graduação: qualquer curso que tenha como característica um processo 
de continuidade, ou não de um curso de Superior – exigindo, como requisito 
mínimo um diploma de Curso Superior, ou Graduação. No Brasil, os cursos de 
Pós-Graduação se dividem em duas categorias. São elas:

1 Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), doutorando em 
Antropologia Social (UFSC/Collège de France). Professor na UNIDAVI – segata@unidavi.edu.br.

2 Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Professor na UNIDAVI – Nivaldo@
unidavi.edu.br.
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i) Lato sensu (sentido amplo): formação em nível de 
especialização profissional. Não é um título acadêmico e 
sim profissional, pois prepara o formado para o mercado 
de trabalho. Leia-se aqui o próprio professor, que é um 
profissional de mercado de trabalho, não se tratando 
necessariamente de um pesquisador/cientista. No Brasil, 
sua abreviatura é “Esp.”;

ii) stricto sensu (sentido estrito): formação em nível de 
especialização acadêmica, com vistas a formação de 
pesquisadores/cientistas. Os cursos de Pós-Graduação em 
nível Stricto Sensu estão dividos em dois graus:

1. Mestrado: é um título acadêmico que denota o 
primeiro grau de iniciação como pesquisador/cientista. 
Para obtenção desse grau no Brasil, faz-se necessário o 
cumprimento de créditos em disciplinas (podendo variar 
em número em diferentes Programas de Pós-Graduação) 
e a apresentação pública de uma dissertação. Em média 
esse curso tem a duração de dois anos. O portador desse 
título é chamado de mestre e a abreviatura internacional 
é “MSc.”, ou simplesmente “MS.” De “Master of 
Science”. Pode-se empregar também a abreviatura 
clássica – “Me.”, de “Magister”;

2. mestrado profissionalizante: no Brasil, destinado 
especialmente a algumas áreas da Gestão e da 
Engenharia. Exige o cumprimento de créditos em 
disciplinas, mas não necessariamente a apresentação 
de dissertação, cabendo como trabalho final a solução 
de algum problema prático. Não é recomendado para 
quem deseja seguir a carreira científica (fazer doutorado, 
por exemplo), pois é destinado ao mercado de trabalho 
especializado e não à pesquisa;

3. Doutorado: no Brasil (e no mundo) é o mais alto grau 
acadêmico (ciência/pesquisa). Para sua obtenção no 
Brasil, é necessário o grau de mestre, ou equivalente 
em outros países (por exemplo, na França, o D.E.A. 
“Diplôme d’Études Approfondie”, ou um M.B.A. 
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“Master of Business Administration” nos Estados 
Unidos), o cumprimento de créditos em disciplinas e 
a apresentação pública de uma tese. O portador deste 
título é chamado de doutor e no Brasil a sua abreviatura 
é “Dr.”. Internacionalmente, a sigla para este diplomado 
é “Ph.D.” de “Philosophy Doctor”. Nào há diferença de 
grau entre um “Dr.”, ou um “Ph.D.”. Na Inglaterra fazia-
se até pouco tempo a distinção de área entre um “Ph.D.” 
e um “Sc.D.” para “Science Doctor” (referindo-se às 
Ciências Naturais), “Th.D.” para “Theology Doctor” e 
“S.J.D.” de “Science of Juridical Doctor”. Porém, por 
convenção tem-se optado simplesmente pelo “Ph.D.”. 

No Brasil, os cursos de Pós-Graduação são regulados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de pessoal de nível Superior – CAPES, que é também, junto com o 
Conselho nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico – CNPq, um órgão de 
fomento à pesquisa, em nível federal. A CAPES dispõem de um ranqueamento para classificação 
dos cursos Stricto Sensu que varia em escala de 1 a 7, sendo este último número, o referido aos 
cursos de excelência, com reconhecimento internacional.

Há que se pontuar que ligados à vida acadêmica, existem outros diplomas, prêmios, 
honrarias e graus de carreira. Como já explicitado anteriormente, não há nenhum grau 
acadêmico que seja superior ao de doutor, em nível internacional. Porém, é possível se obter 
outros diplomas que requerem o grau de doutor, ou que outorgam o grau de doutor (não-
acadêmico, necessariamente). No Brasil, alguns exemplos desses diplomas são:

a) pós-Doutorado: não é um título acadêmico (há uma 
pontuação despendida para este diplomado em caso de 
concursos, dependendo do edital). Ele corresponde a um 
período de estágio em um Programa de Pós-Graduação (no 
Brasil, com conceito acima de 4), em especial em algum 
laboratório de pesquisa para aprofundamento da pesquisa de 
doutorado, ou das atuais pesquisas onde se está inserido. 

b) Livre Docência: é um título criado no Brasil para alguns 
professores poderem ter a titularidade na docência em algumas 
universidades, em especial naquelas públicas estaduais de São 
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Paulo (USP, UNICAMP e UNESP). Este título é obtido através 
de prova em concurso público (prova escrita e didática) e a 
defesa de uma tese acadêmica, ou cumulativa (continuação/
aprofundamento de sua tese de doutorado). Este título atesta 
a qualidade superior desse docente (em geral, para “fazê-lo”, 
ou “atestá-lo” docente, uma vez que a formação Stricto Sensu 
no Brasil se destina a formação de cientistas/pesquisadores). É 
interessante lembrar que uma vez que não há título acadêmico 
superior ao de doutor, os membros que compõem a banca de 
concurso para livre-docência não precisam necessariamente o 
serem. O mesmo se aplica ao Pós-Doutorado, cujo orientador 
não precisa sê-lo assim diplomado – basta ter obtido o título 
de doutor há pelo menos 5 anos;

c) notório Saber: é um título de aclamação criado no Brasil, 
cujo intuito é qualificar como doutor aquele que não fez 
curso de doutorado, mas que possui “notório saber” em 
determinado campo/ciência. Foi também um modo de 
adequar diversos profissionais já atuantes em instituições 
federais no Brasil e que não possuíam tal titulação;

d) Honoris Causa: ou doutor(a) honoris causa, é um título 
concedido a honorificamente a alguma personalidade de 
grande contribuição em sua área de conhecimento a uma 
determinada instituição de ensino oficial e que não faça parte 
de seu quadro funcional. Em geral, este título é concedido 
a doutores e que pode ser cumulativo (por exemplo, o ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso acumula 16 títulos 
de doutor honoris causa);

e) professor emérito: título concedido a um professor 
aposentado em universidade federal (no caso do Brasil) 
que tenha tido distinta produção e atuação acadêmica. 
Atualmente, os graus de carreira em instituições públicas 
(federais) no Brasil, em ordem ascendente, são: substituto 
(não efetivo, admitido em caráter temporário por meio 
de processo seletivo  - requer diplomação mínima de 
especialista); auxiliar (efetivo, com diplomação mínima de 
especialista); assistente (mínimo mestrado); adjunto (IV, III, 
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II e I – requerendo titulação mínima de doutor). A ascenção 
de carreira se dá por intervalos de anos (2, ou 3 dependendo 
o grau de carreira – é possível ser admitido diretamente no 
grau I, ou no grau IV, como em outros, dependendo da vaga 
disponível no edital, bem como outros graus de carreira 
superiores); associado e titular (grau de carreira máximo).

f) maître de Conferences, enseignant-Chercheur, 
professor e Habilité à Diriger des théses: são graus de 
carreira franceses, dirigido aos portadores de título de doutor 
– o “mestre de conferências” pode conduzir aulas em nível 
de graduação e seminários em nível de pós-graduação com 
superivição de um “Professor Habilité à Diriger des Théses” 
(orientador) – em geral são doutores em “estágio de pós-
doutorado” (no Brasil, há uma bolsa concedida pelo CNPq 
e pela CAPES – ProDoc – vulgarmente chamada de “Bolsa 
de Recém-Doutor”, destinada a incorporar recém doutores 
aos quadros de universidades federais que não tenham sido 
admitidos em concurso); o “ensinante-pesquisador” e o 
“professor” ministram aulas na pós-graduação e o “professor 
habilitado a dirigir teses”, como atesta o grau, está habilitado 
a ser um orientador de doutorado.

g) professor: grau de carreira comum em países como Alemanha, 
Inglaterra, Estados Unidos, entre outros de origem anglo-
saxã que se referem a professores cientistas/pesquisadores 
habilitados, além do ministério de aulas, a dirigir laboratórios 
de pesquisa e a orientar teses de doutorado. No Brasil, para se 
poder orientar dissertaçòes de mestrado é necessário o título 
de doutor e para se orientar teses é necessário ter obtido o 
título de doutor há pelo menos 3 anos e ter orientado no 
mínimo 3 dissertações (todas defendidas e aprovadas).

Cabe-se ressaltar aqui, que este documento trata apenas de notas gerais, podendo ser 
aprofundado e ampliado, com especificidades que dizem respeito a leis orgânicas, ou legislações 
de outros países.
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proDuçÕeS CientÍFiCAS no meio ACADÊmiCo 

Ilson Paulo Ramos Blogoslawski 1

1  ContriBuiçÕeS pArA A iniCiAção CientÍFiCA

Entre os trabalhos científicos mais solicitados pelos professores são: artigos, resenhas.

“A alma da vida acadêmica é constituída pela pesquisa, como 
princípio científico e educativo, ou seja, como estratégia de geração 
de conhecimento e promoção da cidadania.” (DEMO, 1993, p. 127)

1 .1  ArtiGo CientÍFiCo: Como orGAniZAr

Seguindo as orientações e respeitando o que prescreve a NBR 6022, maio 2003, o artigo 
é um texto com autoria declarada, que apresenta e discutem idéias, métodos, processos e técnicas, 
análise e resultados nas diversas áreas do conhecimento.

Segundo Lakatos (2001), “Os artigos científicos são pequenos estudos, porém completos, 
que tratam de uma questão verdadeiramente científica, mas que não constituem em matéria de 
um livro.”

No meio acadêmico são três os tipos de artigos mencionados por Dmitruk (2004, p. 62), 
os artigos originais, os artigos teóricos e os artigos de revisão.

Artigos originais: informam os resultados obtidos, descrevem métodos, técnicas e 
processos, apresentando novas soluções na área através das pesquisas de campo, d experimentação 
ou estudos teóricos. 

Artigos teóricos: são produções apoiadas na literatura existente. Neste tipo de 
produção o autor busca examinar determinada teoria, apontar defeitos ou procura demonstrar a 
superioridade de uma teoria sobre a outra. 

1 Ilson Paulo Ramos Blogoslawski, o autor possui o título de Mestre em Educação, área de Concentração Educação, História 
e Política obtida na Universidade Federal de Santa Catarina em 18 de agosto de 2000. Atualmente ocupa a função de 
Coordenador  de Departamento de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - PROPPEx. Como professor universitário, atua 
nos cursos de , Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia de Produção, Pedagogia, Ecologia, Enfermagem, 
Química Industrial de Alimentos, Engenharia de Alimentos, Educação Física e Direito do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI de Rio do Sul,SC.
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Artigos de revisão: constituem-se de avaliações críticas sobre material já publicado. As 
resenhas críticas pertencem a esta categoria.

É comum nos cursos de graduação, o docente solicitar, como trabalho acadêmico, a 
redação e organização de um artigo. Por esse motivo, apresentamos a seguir a estrutura de um 
artigo. 

O artigo é composto de elementos pré-textuais, elementos textuais (elemento de 
apoio) e elementos pós-textuais.

eLementoS prÉ-teXtuAiS

•	 O título do artigo;
•	 Indicação do(s) autor(es);
•	 Em nota de rodapé, indica-se um breve currículo dos autores (credenciais); apresenta-se um 

breve resumo, com o espaçamento entre linhas simples e fonte 10;
•	 O resumo na língua vernácula;
•	 O resumo em língua estrangeira;
•	 Nos resumos devem obrigatoriamente constar às palavras-chave.

eLementoS teXtuAiS

O corpo e estrutura de texto do artigo deverá ser assim organizado: introDução, 
DeSenVoLVimento e ConCLuSão.  

Na Introdução, segundo (NBR 14724, 2002), deve constar “[...] a apresentação 
do trabalho, onde se informa o motivo que levaram à pesquisa, o problema, os objetivos e a 
justificativa.”

Segundo Silveira (2004, p. 97), “A introdução, genericamente, desenvolve-se em seções e 
subseções, não sendo esta, entretanto, necessariamente, uma divisão formal das partes. Novamente, 
cabe ao pesquisador decidir como melhor formatar e subdividir o trabalho científico [...].”

No desenvolvimento é parte do trabalho que poderá conter divisões organizadas em 
seções e subseções quantas forem necessárias para o melhor detalhamento dos estudos organizados 
durante a pesquisa. 

É a parte onde se devem detalhar os métodos, as teorias, os procedimentos adotados 
durante as vivências em campo e apresentar a análise e síntese dos resultados obtidos durante as 
horas estabelecidas no período de estágio.
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Na Conclusão, Segundo Lakatos (2001), é a “[...]síntese completa dos resultados da 
pesquisa ou resumo das principais informações ou argumentos.”

eLementoS pÓS-teXtuAiS

Para organizar as referências, deve-se seguir e utilizar todas as orientações contidas o livro 
Educar para a pesquisa da UNIDAVI. Como complementação, deve ser utilizado a NBR 6023 de 
ago. de 2002.

2 reSenHA

A resenha é uma modalidade de construção que nos conduz aos caminhos da  construção 
e reconstituição de textos.  A resenha exige do resenhista uma leitura de analítica e critica, 
resultando na organização de textos de forma resumida e objetiva. 

Por que, constantemente, nos cursos de graduação e Pós-Graduação, os professores 
solicitam como trabalhos acadêmicos à redação de uma resenha.

Segundo Silva (2003, p. 94), a “[...] Associação Brasileira de Normas Técnicas, na NBR 6028, 
denominou a resenha de resumo crítico. Seu objetivo é oferecer informações para que o leitor possa 
decidir quanto à consulta ou não do original. A resenha deve resumir as idéias da obra [...].”

Ainda para Medeiros (2000, p. 137), a resenha é sem dúvida “[...]um relato minucioso das 
propriedades de um objeto, ou de partes constitutivas; é um tipo de redação técnica que inclui 
variadas modalidades de textos: descrição, narração e dissertação.”

A resenha poderá incluir opiniões, comentários e comparações de outros autores e ou 
obras e julgamentos. 

A Resenha é uma apreciação crítica sobre determinada obra; visa incentivar a leitura 
do livro comentado. O tamanho pode variar entre duas (para jornais não especializados) e dez 
laudas (publicações científicas). 

eLementoS ConStitutiVoS De umA reSenHA

Na sua organização devemos apresentar: 
•	 Primeiramente configurar página (borda superior e esquerda 3,0 cm; 

borda inferior e direita 2,0 cm).
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•	 O título da resenha deverá ser centralizado, em negrito, letras 
maiúsculas e minúsculas, fonte 12, seguido de dois espaços.

•	 Indica-se o(s) autor(es)  e dos resenhistas à direita em fonte 10, 
fazendo chamada de rodapé.

•	 Em nota de rodapé, indica-se um breve currículo dos autores, as 
credenciais.

De acordo com os autores, Dmitruk (2004, p. 52) e Silva (2003), apresentamos alguns 
detalhes a serem observados da estrutura na construção da resenha.

ApreSentAmoS um roteiro pArA orGAniZAção De umA reSenHA

a) referências bibliográfica da obra:

b) Dados biográficos do autor:

 quem realizou o estudo? por quê?

c) Credencias do autor:

 informações sobre o autor, nacionalidade, formação, titulos?

d) resumo da obra (digesto):

 resumo das principais idéias da obra. 

 Construir uma síntese dos principais elementos da obra:

 em quantas partes esta constituída a obra?

 quais são as principais questões - assuntos discutidos na obra? 

e) Quais são as conclusões:

 quais as conclusões a que o autor chegou? 

f) Metodologia do autor:

 Que métodos o autor utilizou?  

g) Quadro de referência teórica do autor:

 Qual a modelo teórico utilizado pelo autor?

 Qual o método usado pelo autor?
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h) Crítica do resenhista:

 Julgamento da obra. As idéias são originais? Qual o estilo do autor: objetivo, 

simples? 

 Apresenta a sua apreciação crítica da leitura realizada;

i) indicações do resenhista:

 A quem é dirigida a obra? É endereçada a que disciplina? pode ser adotada 

em algum curso? 

2.1  CritÉrioS De ApreSentAção pArA ArtiGoS nA reViStA CAminHoS 

A produção cientifica para a UNIDAVI tem sido um desafio constante. Portanto, temos 
organizado uma publicação periódica, que busca problematizar, divulgar e empreender reflexões 
relativas ao campo educacional, privilegiando artigos produzidos e elaborados pelos professores e 
acadêmicos da instituição e fora dela. 

Assim sendo, a revista científica - CAMINHOS têm sido um dos mecanismos utilizados 
na instituição com a missão de divulgar o conhecimento desenvolvido no âmbito universitário 
nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas, Exatas e da Terra, Saúde, Biológicas, 
Letras e Artes, Engenharias.

São considerados para publicação artigos científicos e resenhas. As publicações visam 
contribuir para divulgação de estudos e pesquisas bem como difundir o conhecimento científico 
resultante das diferentes atividades de pesquisa realizadas na instituição pelos professores e 
acadêmicos.

Através da Revista de Divulgação Científica, buscamos publicar trabalhos originais que 
devem ser inéditos.

inFormAçÕeS GerAiS:

•	 Serão aceitos textos em Português, Inglês e Espanhol;
•	 Os originais deverão conter, no mínimo 10 páginas e no máximo, 20 páginas, incluindo 

resumo, tabelas, ilustrações e referências (conforme NBR-6023 de agosto de 2002);
•	 Qualidade científica ou tecnológica avaliada pela Comissão Editorial, e pelos 

consultores “ad hoc”, omitida a identidade dos autores;
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•	 Todos os textos publicados tornar-se-ão propriedade da Revista Caminhos.

ESTRUTURA DO ARTIGO:  Os trabalhos ou resumos deverão utilizar o processador de texto 

Microsoft Word 97 for Windows.

•	 tamanho do papel: A4 (210 x 297mm) orientação retrato;

•	 configuração das margens: superior e esquerda 30 mm, inferior e direita 20 mm.

QUANTO AO TÍTULO DO TRABALHO: O título deve vir centralizado, em Fonte Arial ou 

Times New Roman, tamanho de fonte 12, em negrito e maiúsculo. 

 

QUANTO AOS AUTORES: O nome dos autores deverá constar após o título do trabalho, 

alinhado à direita, em fonte tamanho 12.  Com uma chamada com número elevado em (nota de 

rodapé) ‘1’, constando na nota o nome completo do autor, da instituição e credenciais dos autores  

em fonte tamanho 10 e com espaço simples entrelinhas.

O TExTO DO RESUMO PARA O ARTIGO:
•	 O resumo em Português e seguido do resumo em Língua Estrangeira, contendo no 

mínimo 100 e no máximo 250 palavras;
•	 O texto do resumo deve vir dois espaços após a indicação do(s) autor(es);
•	 O espaçamento simples,  fonte 12; 
•	 O resumo é a apresentação concisa do texto, destacando seus aspectos de maior 

relevância;
•	 Deve ser redigido em parágrafo único;
•	 Reproduz apenas as informações mais significativas, como: introdução (delimitação 

do assunto, justificativa e objetivos), fundamentação teórica, metodologia, 
resultados obtidos, conclusões  e referências;

•	 Obrigatoriamente devem constar os descritores. Os termos são as palavras-chave, cuja 
expressão deve aparecer em negrito e fonte 12, com inicial maiúscula, seguido de dois 
pontos. 

•	 As palavras-chave (no mínimo três e no máximo cinco) devem ser minúsculas, não 

negritadas, separadas entre si por vírgula.
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Os textos devem ser constituídos na modalidade de Estudos teóricos, ensaios – análise 
de problemáticas pautadas por questões fundamentadas teoricamente. 

Podem ser textos constituídos através de Relatos de pesquisa que tenham utilizado 
metodologia quantitativa ou qualitativa e comunicações científicas na forma de resenha, 
resultados de relatos apresentados em eventos científicos.

O objetivo principal deste trabalho é contribuir com a produção cientifica dos alunos e 
professores na universidade. 

reFerÊnCiAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. nBr 6023: informação e documentação – 
Referências - Elaboração. Rio de Janeiro, 2002.

______ . nBr 6028: informação e documentação: resumo.  Rio de Janeiro, 2003.

______ . nBr 14724: informação e documentação - Trabalhos acadêmicos -  Apresentação.  Rio de 
Janeiro, 2005.

DEMO, Pedro. Desafios modernos da educação. São Paulo: Vozes, 1993.

DMITRUK, Hilda Beatriz (Org.). Cadernos metodológicos: diretrizes do trabalho científico. 6. ed. Ver. 
Ampl. e atual. Chapecó: Argos, 2004. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. metodologia do trabalho Científico. São 
Paulo: Atlas, 1983.

MEDEIROS, João Bosco. redação cientifica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2000.

SILVEIRA, Amélia (Coord.). roteiro básico para apresentação e editoração de teses, dissertações e 
monografias.   2. ed. ver. ampl. e atual. Blumenau: Edifurb, 2004.

SILVA, Carlos Ribeiro da. metodologia da pesquisa Aplicada à Contabilidade: orientações de estudos, 
projetos, artigos, relatórios, monografias, dissertações, teses. São Paulo: Atlas, 2003.
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reViStA De DiVuLGAção CientÍFiCA DA uniDAVi

A Revista de Divulgação Científica da UNIDAVI é uma publicação peridiocidade anual 
que busca problematizar, divulgar e empreender reflexões relativas ao campo educacional, no 
ensino superior, privilegiando artigos produzidos e elaborados pelos professores e alunos da 
instituição e fora dela. 

Serão considerados para publicação artigos científicos e resenhas. As publicações visam 
contribuir para divulgação de estudos e pesquisas, bem como difundir o conhecimento resultante 
das diferentes atividades de pesquisa realizadas na instituição pelos professores.

1  normAS GerAiS pArA ApreSentAção

A Revista de Divulgação Científica da UNIDAVI publica trabalhos originais. A produção 
deve ser inédita, deve possuir consistência teórica e apresentar contribuição relevante para a 
educação e atender às normas para a publicação. Para os autores do artigo aprovado serão 
encaminhados um exemplar da edição.

2 ApreSentAção e eStruturA Do ArtiGo

Serão aceitos textos em Português, Inglês e Espanhol e os originais deverão conter no 
mínimo 10 e no máximo 20 páginas, incluindo resumo, tabelas, ilustrações e referências. Quanto 
às resenhas deverão conter no mínimo 03 e no máximo 06 páginas. 

3  A CompoSição Do teXto DeVerá SeGuir ÀS SeGuinteS orientAçÕeS 

3.1  QUANTO AO TRABALHO

Os trabalhos ou resumos deverão utilizar o processador de texto Microsoft Word, versão 
6.0/95 ou superior, tamanho do papel: A4 (210 x 297mm) orientação retrato, margens esquerda e 
superior 3 cm, direita e inferior 2 cm. Não enumerar as páginas. 
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3.2  QUANTO AO TÍTULO DO TRABALHO

O título deve vir centralizado, em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho de fonte 
12, em negrito e letra maiúscula.  Após o título do trabalho deve vir a chamada com número 
elevado (nota de rodapé) ‘1’, a qual se associa à natureza do trabalho.

Exemplo: emoções em ambiente de trabalho: percepção de trabalhadores sobre as relações 
interpessoais1

3.3  QUANTO AOS AUTORES

Os nomes dos autores devem estar abaixo do orientador, alinhados à direita na página, 
seguido por extenso de nome, prenome e sobrenome em letras maiúsculas e minúsculas. Seguido 
dos nomes autores e a maior titulação. Em caso de mais de um autor, seus nomes serão escritos 
um abaixo do outro em fonte 12. 

Ilson Paulo Ramos Blogoslawski 2

3.4 QUANTO AOS NOMES DOS ENVOLVIDOS NO TRABALHO

Devem ser escritos dois espaços abaixo do título do trabalho. É necessário novas chamadas 
de número elevado (notas de rodapé), ordenadas, identificando orientador e acadêmicos. Podem 
ser acrescentados endereço e e-mail. O tamanho da fonte deve ser 10.

3.5  QUANTO AO TExTO DO RESUMO

O resumo deve constituir-se num texto redigido de forma cursiva, concisa e objetiva. 
Limita-se a um parágrafo, devendo incluir palavras representativas do assunto. O texto do resumo 
deve vir logo abaixo dos nomes dos autores, após dois espaços de 1,5 entre linhas, contendo o 
mínimo de 100 palavras e o máximo de 250  palavras. 

1 Projeto de Iniciação Científica com apoio e financiamento do Artigo 170.
2 Professor Universitário, Mestre em Educação pela UFSC. Atualmente ocupa a função de Pró-reitor de Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI), em 
Rio do Sul – Santa Catarina.
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O resumo reproduz apenas as informações mais significativas, como introdução 
(delimitação do assunto, justificativa e objetivos), fundamentação teórica, metodologia, 
resultados obtidos, conclusões e referências.3

3.6 QUANTO ÀS PALAVRAS-CHAVE

Devem ser indicadas no mínimo 3 e no máximo 5, intercaladas por vírgulas e escritas 
dois espaços abaixo do texto do resumo. A expressão Palavras-chave deve ser escrita em negrito. 

3.6.1 Deve ser elaborado o resumo em língua estrangeira, inclusive as Palavras-chave, seguindo as 
orientações contidas no item anterior. Sugere-se procurar profissional capacitado para elaborar a 
versão na língua estrangeira, pois os tradutores eletrônicos não são confiáveis.

4 no CASo De ArtiGoS CientÍFiCoS

4.1 ESTRUTURA DE ARTIGO

4.1.1  pré-textual  – título, autoria, resumo, palavras-chave.

4.1.2  textual –  introdução, objetivos, metodologia, resultados obtidos e conclusões.

4.1.3  pós- textual – referências.
O corpo do artigo deve vir precedido de um resumo do conteúdo, em português e em 

outra língua estrangeira.
o resumo é constituído num único parágrafo, especificando o objetivo do 

trabalho, uma breve descrição da metodologia, os principais resultados e as conclusões. 
As páginas deverão ser numeradas no canto superior direito a começar da página-

título.
As ilustrações deverão ser numeradas seqüencialmente em algarismos arábicos na ordem 

que são inseridas no texto. O mesmo procedimento deverá ser observado quanto às tabelas que 
receberão numeração independente, devem conter titulação no cabeçalho e a fonte. Os números 

3 NBR  6028 (ABNT, 2003, p. 2)
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deverão aparecer também nas costas de todos os originais e cópias para melhor identificação. As 
fotografias, gráficos ou tabelas serão publicadas, em preto e branco, com dimensões mínimas 
de 10 x 7 cm. Toda arte-final deve estar pronta para publicação e as imagens em extensão JPG, 
conforme NBR 12256 da ABNT. 

5  notAS De roDApÉ 

Devem ser indicadas no texto com número seqüenciais.

6 reFerÊnCiAS

Devem ser apresentadas em ordem alfabética e seguir as condições exigidas para fazer 
referências às publicações mencionadas no trabalho. Serão redigidas segundo as orientações da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), expressas na norma NBR 6023 de ago. de 
2002.

7  enDereço pArA enVio De ArtiGoS

Os artigos para publicação devem ser enviados à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa 
e Extensão (PROPPEx), para o seguinte e-mail: blogoslawski@gmail.com.br

A responsabilidade pelas afirmações e opiniões contidas nos trabalhos e a revisão 
ortográfica caberá inteiramente aos autores.


