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A EVOLUÇÃO FEMININA NO MERCADO DE TRABALHO E SUA RELAÇÃO COM
O EMPREENDEDORISMO: ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA ENTRE OS
ANOS DE 2014 A 2019
Raquel Jaíne Hartmann1
Ricardo Marian Tiherro2
Resumo: A discussão em relação a presença da mulher no mercado de trabalho teve
início através das relações ligadas ao gênero, assim como as desigualdades de poder
entre homens e mulheres, tal desigualdade perdura desde os primórdios da civilização
e ainda é um problema para a inserção feminina na sociedade. Dessa forma, as
mulheres passaram a aumentar o seu espaço no ambiente economicamente ativo,
esse crescente envolvimento não ocorreu apenas nas organizações existentes, mas
também na fundação de novos negócios, trazendo as mesmas o conceito de
empreendedoras. Diante disso, o estudo possui como objetivo compreender a
evolução feminina em relação ao mercado de trabalho observando como isso é
refletido no empreendedorismo da atualidade através da produção científica
disponível no Portal de Periódicos Capes. Em termos metodológicos, a pesquisa se
desenvolve como um estudo bibliométrico caracterizado como quantitativo descritivo,
baseado na análise de dados secundários. Em relação aos resultados, conforme a
busca no Portal utilizando as palavras-chave “Mulher” e “Empreendedorismo” entre os
anos de 2014 a 2019, encontra-se apenas 6 artigos disponíveis. Tal resultado
demonstra a escassez de atenção ao tema entre os pesquisadores, o que reforça
ainda mais a ideia de que este assunto necessita ser estudado mais a fundo.
Palavras-chave: Mulheres. Desigualdade. Empreendedorismo. Produção Científica.
WOMEN'S DEVELOPMENTS IN THE LABOR MARKET AND ITS RELATIONSHIP
WITH ENTREPRENEURSHIP: SCIENTIFIC ANALYSIS BETWEEN 2014 TO 2019
Abstract: The discussion about the presence of women in the labor market started
through gender relations, as well as the inequalities of power between men and
women, such inequality has persisted since the dawn of civilization and is still a
problem for insertion. feminine in society. Thus, women began to increase their space
in the economically active environment, this growing involvement not only occurred in
existing organizations, but also in founding new businesses, bringing them the concept
of entrepreneurs. Given this, the study aims to understand the female evolution in
relation to the labor market observing how this is reflected in today's entrepreneurship
through the scientific production available in the Capes Journal Portal. In
methodological terms, the research develops as a bibliometric study characterized as
descriptive quantitative, based on the analysis of secondary data. Regarding the
1

Acadêmica do curso de Administração. Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo,
Bolsista do Programa de Capacitação e Suporte à Gestão da Empresa Júnior (EJ) do Curso de
Administração do Campus Cerro Largo – Edital 522/UFFS/2016. E-mail: raquelhartmann4@gmail.com
2 Acadêmico do curso de Administração. Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo.
Bolsista de pesquisa - EDITAL Nº 1010/GR/UFFS/2018. E-mail: ricardotiherro@gmail.com
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results, according to the search in the Portal using the keywords “Woman” and
“Entrepreneurship” between 2014 and 2019, there are only 6 articles available. This
result demonstrates the scarcity of attention to the theme among researchers, which
further reinforces the idea that this subject needs further study.
Keywords: Women. Inequality. Entrepreneurship. Scientific production.
1 Introdução
A inserção da mulher no mercado de trabalho ocorreu a partir da necessidade
de seu auxílio ao sustento financeiro da família. Com início na Revolução Industrial, a
mão-de-obra feminina tornou-se fundamental nas indústrias, que tinham como
objetivo baratear os salários. Além disso, acreditava-se que havia maior facilidade em
disciplinar as mulheres, tornando o cotidiano de trabalho mais sistemático. Diante
disso, como consequência dos processos de interação das mulheres com o mercado
de trabalho foi criadas leis para que este trabalho fosse regulamentado e deixasse de
ser menosprezado.
Hoje, depois de tantas mudanças trabalhistas e sociais, ainda há desigualdade
entre os gêneros feminino e masculino, porém, a cada dia que passa, a mulher
conquista mais espaço no mercado de trabalho. Por várias décadas, muitas profissões
foram tidas como exclusivamente masculinas. Esse tabu vem sendo quebrado
diariamente e as mulheres têm assumido cargos importantes e de grande
representatividade. (SANTOS; ALVES, 2016).
Ainda, segundo Santos e Alves (2016), nos dias atuais, a mulher se encontra
em todas as áreas do mercado de trabalho, principalmente nos campos da
administração e do empreendedorismo. A mulher está conquistando seu espaço no
mercado, manifestando um perfil de mulher líder, que rompe antigos paradigmas,
colocando-se como gestora, de negócios e da sua própria vida. Conforme Gonçalves
et al. (2017), a mulher empreendedora é a mesma que apresenta autonomia nos
seguintes aspectos: o econômico, o social, o cultural e o político. Desfruta de
independência financeira, liberdade e poder de decisão, tendo assim, o controle sobre
o seu tempo e sobre o seu próprio corpo.
A entrada em larga escala das mulheres no universo do empreendedorismo,
resultou em alterações significativas nas relações profissionais, nas técnicas
empresariais das pequenas empresas e nas formas de atendimento aos clientes,
considerando as suas demandas e interesses. Cabe ressaltar, que as mulheres
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participantes nesse meio, buscam uma vida mais promissora, procurando sempre
maior crescimento profissional e realização pessoal. (MARTINS et al., 2010).
Desse modo, a temática abordada é conveniente ao estudo por discorrer da
realidade de um grupo social que vem alcançando seu reconhecimento
gradativamente ao longo dos anos. Além disso, há, até o momento, escassez de
pesquisas que tratem com devida magnitude a importância da mulher e a influência
que esta representa ao empreendedorismo e ao mercado de trabalho. Diante disso, o
presente estudo objetiva compreender a evolução feminina em relação ao mercado
de trabalho observando como isso é refletido no empreendedorismo da atualidade
através da produção científica disponível no Portal de Periódicos Capes.
2 A evolução da mulher no mercado de trabalho
O debate acerca da ascensão da mulher no mercado de trabalho, se inicia com
as relações de gênero e as desigualdades de poder entre homens e mulheres, a partir
da percepção social das diferenças sexuais. Diante desse entendimento, a mulher
sempre foi considerada inferior em relação ao homem, no entanto, demonstrou
determinação para buscar novas conquistas, sendo uma das mais relevantes, seu
ingresso no mercado de trabalho (QUERINO; DOMINGUES; LUZ, 2013).
Para Nogueira (2010), a introdução das mulheres no mercado de trabalho, teve
início com a I e II Guerra Mundial, decorrente da necessidade de assumirem o trabalho
que, até então, era exercido pelos homens. Entretanto, com a fundamentação do
sistema capitalista, do Século XIX, despontaram diversas mudanças no processo
produtivo das empresas e no trabalho desenvolvido pela mulher, ou seja, com o
desenvolvimento tecnológico e o crescimento industrial, um número considerável da
mão de obra feminina encaminhou-se às fábricas.

Conforme Querino, Domingues

e Luz (2013), mesmo com leis criadas para beneficiar as mulheres, essas
permaneciam sendo exploradas, através do argumento de que era o homem que
mantinha o lar, não sendo necessário pagar um salário maior a mulher. No entanto,
apesar de todos esses elementos, a inserção da mulher no mercado de trabalho
manteve-se a crescer. De acordo com os autores, pesquisas realizadas, trazem
estatísticas que demonstram que a participação feminina no mercado de trabalho
cresceu de forma expressiva desde a década de 70. Ainda que ocorreram várias crises
econômicas nesse período, não houve diminuição. Em 1970, 18,2 % das brasileiras
com mais de 10 anos de idade encontravam-se economicamente ativas, vinte anos
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depois, a taxa de atividade feminina dobrou, subindo para 39,2% e o número de
trabalhadoras ultrapassou 22,0 milhões.
Hoje, mesmo com todas as conquistas obtidas pelas mulheres, ainda existem
algumas formas de exploração ao trabalho realizado por elas. Dentre as dificuldades
encontradas, as jornadas de trabalho e a diferença salarial, justificadas pelo antigo
pensamento da sociedade de que o homem representa o papel de chefe de família,
cabendo a ele o dever de trabalhar, com a finalidade de manter o sustento do lar
(NOGUEIRA, 2010).
Muito embora o cenário esteja se alterando, ainda falta muito para que se
efetive de forma justa o trabalho exercido por homens e mulheres. Atualmente,
mulheres ocupam cargos importantes em empresas grandes e de destaque, contudo,
ainda existe uma visível diferença em relação aos homens, mesmo quando ocupam
cargos estratégicos, especialmente quando o assunto é dinheiro e salário. Assim,
salienta-se que um dos maiores dilemas no mercado de trabalho é a inclusão da
mulher como mão de obra preparada e qualificada. Antes, o lugar da mulher era em
seu lar, cuidando de sua família. Hoje, o sexo frágil, como eram conhecidas as
mulheres, assumem respeitáveis posições em grandes organizações, através de
cargos de chefia, muitas vezes em uma posição hierárquica superior aos colegas do
sexo masculino (FRANCISCANI, 2010).
Outro aspecto que vem ganhando notoriedade é o empreendedorismo
feminino. Segundo Carrijo e Teixeira (2017), observou-se que a mulher brasileira é
uma das mais empreendedoras do mundo e que, ao longo dos anos, se tornou
dirigente da maioria dos novos empreendimentos que surgiu no país. Percebeu-se
também, que a principal característica particular das empreendedoras do Brasil, é que
possuem mais estudos que os homens e que, atualmente, são motivadas a abertura
de novas empresas, podendo estar relacionado com sua maior escolaridade. Além
disso, os empreendimentos criados por elas, concentram-se no setor varejista,
detendo um caráter mais sustentável do que o dos homens.

3 A relação atual entre a mulher e o empreendedorismo
Nos últimos anos os termos ligados ao empreendedorismo sofreram mudanças,
as quais podem estar atreladas ao desenvolvimento industrial; a especialização das
atividades produtivas; o crescimento de mercados, entre outros (MACHADO et al.,
2003). No contexto atual, onde o empreendedorismo ganha destaque, observa-se
13

também a presença das mulheres com uma grande participação no mercado de
trabalho no ramo do empreendedor.
Segundo Morais (2015), o empreendedorismo no Brasil em relação às
mulheres, ganha destaque através da necessidade ou falta de oportunidade das
mesmas nas organizações e assim optam pela carreira empreendedora. Por mais que
a sociedade veja as pessoas que empreendem com bons olhos, ainda consideram
esta atividade tipicamente masculina, principalmente quando o ramo associado não
for considerado “adequado para mulheres” (MACHADO et al., 2003). Essa evidência
destaca as dificuldades enfrentadas por proprietárias gestoras ao buscarem o
crescimento ou a manutenção de seu empreendimento.
Conforme Fernandes, Campos e Silva (2013), os estudos sobre as motivações
que levam as mulheres a encararem suas dificuldades em relação ao
empreendedorismo, têm levado em consideração a multiplicidade de atividades
assumidas pelas mesmas, tanto na administração profissional como doméstica. Os
autores acrescentam que, no lar, a mulher cuida da família, do orçamento doméstico,
do funcionamento da casa, na atividade profissional, é frequente a mulher sentir-se
descontente com seu chefe, esse descontentamento profissional e espírito criativo
inerente, torna-se um fator determinante para motivá-las a empreender.
O trabalho feminino no Brasil vem aumentando e desta forma as mulheres
assumem posições de liderança que antes eram destinados a homens, e em função
disso as mesmas vem conquistando mais terreno nos espaços públicos (BRUSCHINI,
2014). O autor acrescenta que, um ambiente de micro e pequenas empresas é comum
serem lideradas ou até mesmo criadas por mulheres, que deste modo não apenas
constituem uma alternativa de permanência no meio econômico atual, mas também
geram consigo empregos que promovem o desenvolvimento da economia do país.
Outro ponto de destaque é que, empresas iniciadas por mulheres possuem um
nível maior de sobrevivência do que a média de vida dos novos empreendimento,
além disso, muitos autores acreditam que essas experiências de grande sucesso
estão relacionadas com a forma de liderar por parte das mulheres (MACHADO;
GIMENEZ, 1999). Por fim, expressa-se que as mulheres representam a força do
trabalho futuro, visto que, as corporações caminham para valores considerados
femininos: o trabalho em equipe, a importância dos relacionamentos, a participação
no lugar da centralização, a cooperação no lugar da competição e a socialização no
lugar da imposição (NAISBITT; ABURDENE, 1994).
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4 Metodologia
O presente estudo possui como base a realização de uma pesquisa
bibliométrica, pois deseja analisar artigos sobre o empreendedorismo atrelado ao
contexto feminino, entre os anos de 2014 até primeiro semestre de 2019 através do
Portal

de

Periódicos

Capes,

utilizando

as

palavras-chave

“Mulher”

e

“Empreendedorismo”. A pesquisa bibliométrica proporciona aos pesquisadores
inúmeros dados, o que pode ser relacionado a quantidade de autores sobre o tema,
qual o foco de cada estudo e também conhecer as vertentes de pesquisa (LICÓRIO;
SIENA; ALMEIDA, 2014).
A pesquisa classifica-se como qualitativa de modo que, compreende através
da análise dos artigos propostos na Plataforma Capes, fatores relevantes em relação
à participação feminina no mercado de trabalho, principalmente no que se refere ao
empreendedorismo. Do mesmo modo, o estudo é desenvolvido como uma pesquisa
descritiva, já que procura descrever todos os aspectos relevantes encontrados nos
artigos dos periódicos da Capes em relação às mulheres e o empreendedorismo. A
coleta de dados é feita de maneira secundária, onde os dados se caracterizam por
serem dados já levantados e analisados, contudo, possuem objetivos diferenciados
em relação à pesquisa atual.
Para a análise dos dados, faz-se a seleção dos artigos no portal da Capes
através das palavras-chave e dos anos pesquisados (2014 a 2019). Através disso,
fez-se a estruturação de um quadro elencando de maneira cronológica os artigos
encontrados, apresentando informações em relação aos autores, título do estudo e
também o objetivo principal da pesquisa. Após isso, efetua-se uma análise prévia de
cada artigo encontrado, destacando as principais informações e relacionando com o
objetivo do estudo atual.

5 Análise e discussão dos resultados
O Quadro 1 demonstra todos os artigos encontrados no Portal conforme o seu
ano de publicação.
Tabela 1 – Informações relacionadas aos artigos encontrados no Portal da Capes
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Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Os resultados obtidos através da pesquisa utilizando o Portal de Periódicos
Capes com as palavras-chave “Mulher” e “Empreendedorismo” dos anos de 2014 ao
primeiro semestre de 2019 demonstram a existência de 6 artigos na área do
empreendedorismo feminino. Os artigos possuem focos diferenciados de estudo,
entretanto, todos apresentam como proposta principal, estudar o empreendedorismo
entre as mulheres.
Ano de
publicação

1

2

3

4

5

6

Título

Objetivo
principal

2014

1) Márcia Regina de Campos
Strobino
2) Rivanda Meira Teixeira

Empreendedorismo
feminino e o conflito
trabalho-família: estudo de
multicascos no setor de
comércio de Curitiba.

Contribuir com as mulheres
donas de pequeno
negócios na identificação
dos conflitos existentes na
relação trabalho- família.

2015

1) Suely da Silva Carreira
2) Ana Bencciveni Franzoni
3) Aulina Judith Folle Esper
4) Daniela Chagas Pacheco
5) Fabiana Bohm Gramkow
6) Manoel Francisco Carreira

Empreendedorismo
feminino: um estudo
fenomenológico.

Investigar o perfil
empreendedor das
mulheres entrevistadas.

2015

1) Marina Dantas de Figueiredo
2) Auristela do Nascimento Melo
3) Fátima Regina Ney Matos
4) Diego Queiroz Machado

2016

2016

2019

Autores

1) Rivanda Meira Teixeira

2) Lea Cristina Silva Bomfim

Empreendedorismo
feminino no artesanato:
Uma análise crítica do caso
das rendeiras dos Morros
da Mariana.
Empreendedorismo
feminino e os desafios
enfrentados pelas
empreendedoras para
conciliar os conflitos
trabalho e família: estudo
de casos múltiplos em
agências de viagens.

1) Alanny Kelly Lima Lopes
2) Daniel Paiva Mendes
3) Douglas Willyam R. Gomes
4) Adylson Sá dos Santos Filho

Características e
comportamentos do
empreendedorismo
feminino: um estudo de
multicasos em pequenas
empresas.

1) Juliana Matte
2) Thales de Oliveira Voltz
3) Ana Cristina Sant`Anna
Schneider
4) Daniel Hank Miri
5) Cassiane Chais
6) Paula Patrícia Ganzer

Comportamento
empreendedor feminino:
estudo no Estado do Rio
Grande do Sul.

Compreender como a ação
empreendedora pode
contribuir para a
emancipação feminina.
Analisar os desafios
enfrentados pelas mulheres
empreendedoras de
agências de viagens para
conciliar os conflitos entre o
trabalho e a família.
Identificar as
características e o
comportamento
empreendedor das
gestoras de pequenos
negócios sob a óptica de
Mcclelland em segmentos
diferentes da cidade de
Quixadá.
Conhecer as
características
empreendedoras das
mulheres atendidas pelo
Projeto Negócio a Negócio,
com base nas dez
características
apresentadas por David
McClelland (1972).
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A existência de apenas 6 artigos no Portal Capes durante o período de quase
5 anos demonstra a escassez de atenção ao tema entre os pesquisadores, o que
reforça ainda mais a ideia de que esse assunto necessita ser estudado mais a fundo,
já que, o tema é muito relevante para a sociedade em geral. Carrijo e Ferreira (2017)
demonstram que é importante compreender a relação entre as mulheres e o
empreendedorismo, visto que, essa ação auxilia na formação de políticas públicas e
entidades de apoio para incentivar e apoiar as mulheres a inserirem-se mais
ativamente e de forma mais sustentável e competitiva no mercado de trabalho.
O primeiro artigo exposto de maneira cronológica, o qual foi publicado pela
Revista Adm em 2014, demonstra como principais resultados em relação a
identificação dos conflitos existentes na relação trabalho - família, que as escolhas
realizadas pelos indivíduos na gestão entre funções familiares e laborais são
marcadas por pressões, na maioria das vezes devido ao compartilhamento do tempo
entre as atividades do trabalho e da família. As autoras Strobino e Teixeira (2014, p.
73) acrescentam que: “[...] o gênero feminino ainda é associado ao trabalho doméstico
e é perceptível que as mulheres continuam a desempenhar a maior parte desse
trabalho, em particular as tarefas tidas como tipicamente femininas [...]”.
Em relação ao segundo artigo, pertencente a Carreira et al. (2015) publicado
na revista Navus, o qual procura investigar o perfil empreendedor das mulheres
entrevistadas, demonstra que as mulheres que se enquadram como empreendedoras
carregam características ligadas a persistência e determinação e coragem. Além
disso, estabelecer e cumprir metas estão entre seus maiores pontos fortes, somandose a eles o planejamento e cumprimento de prazos.
Conforme o artigo 3, também publicado em 2015 pela Revista Eletrônica de
Ciência Administrativa, desenvolvido por Figueiredo et al. (2015), objetivando
compreender como a ação empreendedora pode contribuir para a emancipação
feminina, apresenta muitos aspectos relevantes. Segundo os autores, existe uma
barreira que diminui a atividade empreendedora feminina em três lastros principais: a
necessidade de manter a desigualdade de poder, a dificuldade de acesso das
mulheres às carreiras voltadas para a produção e a naturalização dos papéis de
gênero. Os autores também constatam que, por mais que a exposição feminina em
esfera pública através do empreendedorismo provoque instabilidade no sistema
patriarcal, são frequentes as tentativas masculinas de impedir que as carreiras
femininas se desenvolvam e alcancem sucesso.
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O quarto artigo desenvolvido por Teixeira e Bomfim (2016) para a Revista
Brasileira de Pesquisa em Turismo, busca analisar os desafios enfrentados pelas
mulheres empreendedoras de agências de viagens para conciliar os conflitos entre o
trabalho e a família. Como principais resultados, percebe-se um elevado nível de
escolaridade das empreendedoras, onde as mesmas exercem a atividade de
empreendedorismo não pela sobrevivência, mas sim pela oportunidade de
crescimento. Cabe destacar ainda que as empreendedoras presentes no estudo
cuidam de si mesmas quando “sobra tempo”, pois a dedicação das mesmas em seus
trabalhos é muito grande.
Outro artigo desenvolvido em 2016 por Lopes et al. (2016) para a revista
Expressão Católica, o qual procura elencar as características empreendedoras de
pequenos negócios pelo olhar de Mcclelland, aponta alguns resultados promissores.
Entre os resultados, os autores expressam que as 10 principais características
apresentadas

pelo

empreendedoras

Psicólogo

entrevistadas,

David
sendo

Mcclelland,

são

destacadas

demonstradas
quatro

pelas

características:

estabelecimento de metas; comprometimento; exigência da qualidade e eficiência;
independência e autoconfiança. Percebe-se que mais uma vez é perceptível através
da análise dos artigos a constante caracterização das empreendedoras em relação ao
comprometimento que as mesmas possuem no desenvolvimento de suas atividades.
Por fim, o último artigo publicado em 2019 pela Revista REMIPE, por Matte et al.
(2019), procura-se também através desta pesquisa, conhecer as características
empreendedoras das mulheres atendidas pelo Projeto Negócio a Negócio, com base
nas dez características do comportamento empreendedor apresentadas por David
McClelland. A presente pesquisa contribuiu para o entendimento da realidade vivida
pelas mulheres que praticam o empreendedorismo em diversas regiões do Rio Grande
do Sul atendidas pelo Sebrae em 2014. O estudo proporcionou a descrição das
características predominantes neste ramo, onde as mesmas auxiliaram na formulação
de novos indicadores de políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo
feminino no estado gaúcho.

5 Considerações Finais
A partir do desenvolvimento do presente estudo, pode-se concluir que existe
uma escassez em relação ao assunto abordado, demonstrando que tem se dado
pouca importância a esse tema cotidianamente presente na sociedade, que precisa
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de devida atenção para que, cada vez mais, a desigualdade entre gêneros seja
desmanchada. Além disso, observou-se que as mulheres vem alcançando seu espaço
progressivamente ao longo dos anos, quebrando paradigmas e barreiras que às
impeçam de desenvolver qualquer tipo de trabalho. Atualmente, as mulheres
encontram-se em todas as áreas do mercado de trabalho e ocupam cargos antes
vistos como unicamente masculinos.
Em relação aos estudos utilizados como forma de análise ao tema, percebeuse que as mulheres ainda enfrentam conflitos por conta do pensamento de que o sexo
feminino é responsável por desempenhar as atividades domésticas, gerando
desentendimentos familiares quando há necessidade de conciliar o trabalho e os
afazeres da casa. As pesquisas demonstram que ainda hoje, as mulheres estudam
mais, ganham menos e passam mais tempo ocupadas com afazeres domésticos do
que os homens.
Constatou-se também que as mulheres empreendedoras apresentam
características distintas, como a persistência, determinação e coragem, buscando
alcançar metas e prezando pelo cumprimento de prazos. Além do mais, analisa-se o
empreendedorismo como uma forma de independência feminina, facilitando a
inserção da mulher no mercado.
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ANÁLISE GERENCIAL E ESTUDOS DOS CUSTOS NA PRODUÇÃO LEITEIRA
EM UMA PROPRIEDADE RURAL
Itiane Vanessa Adamski3
Ricardo Marian Tiherro4
Resumo: O presente trabalho realizou-se em uma propriedade rural do interior do
município de Cândido Godói, RS. Estabeleceu-se o período de junho de 2016 até
março de 2017 para a realização do estudo, o qual se baseou na análise de
documentos, pesquisas bibliográficas e nas informações fornecidas pelo proprietário.
A fonte de renda da propriedade provém da produção leiteira e o principal objetivo do
trabalho consiste na apuração dos custos e despesas relacionados à produção e
verificar qual é o retorno financeiro obtido na propriedade. Para a coleta dos dados
para a elaboração do trabalho, foi utilizada a metodologia através da pesquisa
descritiva, onde os fatos ocorridos foram observados, registrados e analisados. A
pesquisa documental em que foram analisados todos os documentos da propriedade,
o estudo de caso, sendo realizado apenas na propriedade e a pesquisa qualitativa, a
qual consiste na interpretação dos fatos sendo que para as informações em números
foram realizadas análises. Através das informações coletadas foram feitos cálculos e
análises sendo possível identificar o retorno obtido na propriedade com a atividade
exercida.
Palavras-chave: Custos e Despesas. Tomada de Decisão. Produção Leiteira.
MANAGEMENT ANALYSIS AND COST STUDIES IN DAIRY PRODUCTION ON A
RURAL PROPERTY
Abstract: The present work, was become fullfilled in a rural property of the city of
Cândido Godói, RS. The period established was of June 2016 up to March of 2017 for
the realization of the study, which if based on the document analysis, bibliographical
research and in the information supplied for the proprietor. The source of income of
the property comes from the milk production and the main objective of the work
consists of the verification of the costs and expenses related to the production and to
verify which are the gotten financial return in the property. For the collection of the data
for the elaboration of the work, the methodology through the descriptive research was
used, where the occurred facts had been observed, registered and analyzed. The
documentary research where the documents of the property, the study of case, being
carried through only in the property and the qualitative research had been analyzed all,
which consists of the interpretation of the facts being that for the information in numbers
analyses had been carried through. Through the collected information calculations and
analysis has been made being possible to identify the return gotten in the property with
the exerted activity.
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1 Introdução
As propriedades rurais são importantes na economia do país e precisam do
auxílio da contabilidade como ferramenta de controle. A produção leiteira no Rio
Grande do Sul está cada vez mais forte, sendo então considerado o segundo maior
produtor de leite do país, com mais de 3,634 bilhões de litros anuais segundo dados
do IBGE (2010). A região Noroeste do Rio Grande do Sul, entre o período de 2000 a
2010, apresentou o maior índice de crescimento no rebanho leiteiro, valor esse bem
acima da média gaúcha. Além disso, durante o período 2008/2010 a região teve uma
participação expressiva na produção, atingindo 65,24% do total produzido no Rio
Grande do Sul (IBGE, 2011).
Para Martins (2010), a contabilidade de custos possui um papel importante em
uma empresa, é ela que registra todas as movimentações como de compra e venda
de produtos, de mão-de-obra, de insumos e matéria-prima para a produção. Segundo
Marion e Ribeiro (2011), a contabilidade gerencial trata-se de um sistema de
informações capaz de atender as necessidades econômicas, financeiras, patrimoniais
e operacionais de uma entidade.
Ambas são consideradas ferramentas essenciais nas atividades das empresas.
O presente trabalho realizou-se em uma propriedade rural do interior de Cândido
Godói - RS, a qual se dedica exclusivamente a produção leiteira para gerar sua fonte
de renda. A propriedade em estudo apresenta dificuldades no controle e
gerenciamento das suas atividades. Outra fraqueza da entidade em estudo é ter
conhecimento e controle dos custos e despesas relacionados com a produção leiteira
e do lucro líquido gerado ao final de cada período.
O trabalho objetiva apurar e analisar os custos e despesas envolvidos na
produção leiteira com base no método de custeio variável a fim de verificar qual é o
retorno que está sendo obtido na propriedade com a atividade exercida. Em termos
metodológicos, a abordagem da pesquisa referente a coleta dos dados possui caráter
qualitativo. De acordo com Gil (2008), os estudos qualitativos se caracterizam por
permitirem um relacionamento mais próximo do pesquisador com o fenômeno
analisado. Quanto ao objetivo a pesquisa é classificada como descritiva, segundo
Andrade (2010, p. 112), “nesse tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados,
analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles.”
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Trata- se, portanto, de um estudo de caso, uma vez que Fachin (2006) afirma que o
estudo de caso trata e analisa de forma detalhada e intensiva os aspectos
relacionados ao objeto de estudo.

2 Contabilidade nas Propriedades Rurais
As propriedades rurais são unidades de produção que exercem atividades
como culturas agrícolas, criação de gado, culturas florestais, entre outras, visando à
obtenção de renda (CREPALDI, 2016). A produção leiteira no Rio Grande do Sul está
crescendo constantemente, isso se dá pelo fato de apresentar clima temperado,
fertilidade do solo, disponibilidade de água, na maioria das propriedades a mão de
obra familiar, sendo baixo o custo de produção (EMATER, 2016).
Os produtores rurais enfrentam uma dificuldade muito séria que é a geração de
informações gerenciais capazes de auxiliar na tomada de decisão na propriedade. A
informação gerencial é consequência do que realmente ocorre no empreendimento.
Por meio da organização e classificação dos dados econômico-financeiros diários da
propriedade é possível gerar as informações necessárias para a mesma. Crepaldi
(2011) afirma que a contabilidade rural é uma das ferramentas administrativas menos
utilizadas pelos produtores rurais, sendo vista como uma técnica de baixo retorno
financeiro e sendo conhecida para tratar de fins fiscais apenas.

2.1 Gastos x Desembolsos
O desembolso é um pagamento derivado da aquisição de um bem ou serviço,
podendo ocorrer à vista, ou seja, no ato da aquisição ou a prazo, depois de adquirir o
bem ou serviço (CREPALDI, 2011). “O gasto é um valor usado pela empresa na
aquisição de outros bens ou serviços. Ele corresponde a um esforço financeiro e pode
ser efetivado no momento da aquisição ou posteriormente” (SOUZA; DIEHL, 2009, p.
10).
Para Martins (2010) o custo é considerado um gasto relativo a um bem ou
serviço, utilizado na produção de outros bens e/ou serviços. Os custos diretos são
todos aqueles identificáveis aos produtos e de simplificada contabilização. Os custos
indiretos são todos os materiais que são utilizados na produção de determinado
produto, mas que não irão fazer parte dos mesmos, sendo assim, seus valores e
quantidades não podem ser identificados facilmente em cada produto feito (RIBEIRO,
2015).
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Crepaldi (2011) afirma que os custos fixos nunca variam de acordo com a
quantidade produzida, e existirão mesmo que não tenha produção. Já os custos
variáveis irão variar de acordo com a utilização dos maquinários e implementos
agrícolas, com base na quantidade de produtos que serão utilizados na produção da
propriedade, quantidade de insumos, mão-de-obra, entre outros fatores, e a sua
existência depende da produção.
As despesas são classificadas por Souza e Clemente (2011) como o valor dos
bens e serviços que não estão relacionados diretamente com a produção de outros
bens e serviços. Segundo Souza e Diehl (2009, p. 11) a depreciação é tratada como
“um tipo de custo ou despesa que visa constituir um fundo de reserva, cujo objetivo é
a reposição do capital permanente. Pode ser entendida como uma poupança”.

3 Custeio variável da propriedade estudada
“O custeio variável trata especificamente da análise de gastos variáveis –
diretos ou indiretos custos ou despesas – e sua comparação com as receitas. Da
análise comparativa, surge o conceito de margem de contribuição” (BRUNI; FAMÁ,
2012, p. 150).
É conhecido também como custeio direto, pois, apenas os custos variáveis são
atribuídos aos produtos, os custos fixos são descartados, porque de acordo com esse
método de custeio é desnecessário atribuir os custos fixos aos produtos, os mesmos
são considerados despesas do período classificados no resultado do exercício
(SOUZA; DIEHL, 2009).

3.1 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
O cálculo da demonstração do resultado do exercício consiste basicamente da
subtração da receita líquida mensal pelos custos e despesas fixos e variáveis, com
isso é possível identificar se a propriedade apresentou lucro ou prejuízo no período.
Para a geração da DRE foram utilizadas todas as informações contábeis da empresa,
dentre elas está o levantamento patrimonial que totaliza R$ 1.605.500,00, gerando um
custo de depreciação de R$ 5.337,36 mensal.
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Tabela 1 – Demonstração do resultado do exercício.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Receita do
(Custos/Desp.
(Custos/Desp.
Mês
Receita Total
Leite
Variáveis)
Fixos)
jun/16
34.498,10
34.498,10
22.946,64
10.322,36
jul/16
37.511,25
37.511,25
22.616,72
10.295,36
ago/16
54.498,60
54.498,60
23.001,34
10.474,99
set/16
40.009,20
40.009,20
22.850,11
10.328,46
out/16
34.375,44
34.375,44
22.756,46
10.328,46
nov/16
32.913,40
32.913,40
23.395,20
10.348,55
dez/16
36.725,00
36.725,00
23.528,49
10.339,24
jan/17
42.595,19
42.595,19
28.275,89
10.386,99
fev/17
39.296,60
39.296,60
28.241,84
10.328,86
mar/17
44.105,48
44.105,48
28.360,34
10.409,36
Total
R$ 396.528,26 R$ 396.528,26
R$ 245.973,02
R$ 103.562,65
Fonte: Elaborada pelos autores (2019).

Lucro/
Prejuízo
1.229,10
4.599,17
21.022,27
6.830,63
1.290,52
(830,35)
2.857,27
3.932,31
725,90
5.335,78
R$ 46.992,59

A receita líquida mensal é subtraída dos custos e despesas variáveis e fixos,
observa-se que o mês de agosto foi o mês que o lucro obtido pela propriedade foi o
mais elevado, sendo de R$ 21.022,27, isso ocorreu devido a ter sido o mês que teve
mais produtividade. No mês de novembro a propriedade apresentou um saldo
negativo de R$ 830,35, sendo que com a receita líquida não foi possível cobrir os
custos e despesas variáveis e fixos. A demonstração do resultado do exercício
contabilizando a depreciação junto teve um total de R$ 46.992,59. Cabe informar que
o cálculo da produção de leite foi feito a partir das 60 matrizes, que nos 10 meses
totalizaram 271.164 litros de leite, sendo a partir dessa litragem calculada a receita
total.
Os gastos com a inseminação das matrizes possuem o valor médio mensal de
R$ 200,00, apresentando no período o valor de R$ 2.000,00. O valor gasto em
medicamentos varia mensalmente, nos casos que o valor é mais elevado ocorreu às
vacinações obrigatórias para o rebanho, ou seja, são os medicamentos de prevenção,
no período estudado obteve-se R$ 4.979,39 de desembolso com a medicação. Os
produtos de limpeza utilizados na higienização na ordenha são comprados em
períodos e não mensalmente, com isso, estabeleceu-se uma média em conjunto com
o proprietário acumulando um valor de R$ 1.000,00.
Mensalmente o veterinário vai à propriedade para examinar o rebanho, sendo
gastos R$ 200,00, com isso, no período foram gastos R$ 2.000,00. Juntamente com
o proprietário foi estabelecido um pró-labore mensal de R$ 1.000,00 por pessoa,
acumulando um montante de R$ 40.000,00 por ter quatro pessoas trabalhando. Para
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a energia elétrica foi adotado um critério no qual o proprietário afirma que 70% da
energia vão para a produção, contabilizando no período R$ 3.282,41. A compra de
óleos e lubrificantes acontece em períodos, dessa forma, acumulou um total de R$
1.375,00. Sendo assim, os custos e despesas fixas do período geraram um valor de
R$ 103.530,50 para a propriedade.
A propriedade apresenta como custos variáveis a energia elétrica e a água, as
forrageiras usadas para a alimentação das matrizes, que são: silagem em palha,
silagem de grão úmido, aveia de verão e de inverno. As forrageiras possuem períodos
certos para serem cultivadas, porém, para não penalizar apenas alguns meses foi
estabelecido um critério no qual dividiu- se igualmente o valor para cada mês. Ainda
possuí como custo variável, a tributação, que apesar de manter uma taxa fixa de 2,3%,
o valor varia de acordo com a receita bruta mensal. O valor dos custos e despesas
variáveis é mais elevado comparado ao fixo, sendo de um total de R$ 245.973,02 no
período estudado.

3.2 Margem de contribuição
De acordo com Ribeiro (2015) para calcular a margem de contribuição (MC),
considera-se custo de fabricação somente os custos variáveis (diretos). Os custos
fixos (indiretos) são tratados juntamente com as despesas. Souza e Diehl (2009)
afirmam que tanto os custos quanto as despesas de uma empresa podem ser
separados em fixos e variáveis. A venda de produtos ou serviços geram receitas que
devem ser capazes de cobrir os custos variáveis, auxiliar o pagamento dos custos
fixos e ainda gerar algum lucro para a empresa. Após as contabilizações e
pagamentos, o valor que sobra é a MC. Quanto mais elevada a margem de
contribuição de determinado produto ou serviço mais os mesmos estão contribuindo
para arcar com os gastos de produção.
A margem de contribuição unitária (MCu) é a diferença entre a receita bruta da
venda de um produto e o total dos custos variáveis incorridos para fabricá-lo
(RIBEIRO, 2015). Já Martins (2010) diz que a MCu consiste na diferença entre o preço
de venda com o custo variável de cada produto, em outras palavras, é o resultado final
de cada produto, o valor que cada um deixa para a empresa. Assim, usa-se a fórmula:
MCu=RBU-CVU. Onde RBU é a receita bruta unitária e CVU, os custos variáveis
unitários.
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Para Ribeiro (2015) a margem de contribuição total (MCT) é a diferença entre
a receita bruta de produtos e o total dos custos variáveis de fabricação. Para encontrar
o resultado, utiliza-se a fórmula: MCT=RBTVP-CVT. Onde RBTVP é a receita bruta
total na venda de produtos e CVT são os custos variáveis totais. Ainda, se houver a
existência de despesas variáveis, a fórmula apresentada será: MCT=RBTVP-CVTCVT. Onde DVT são as despesas variáveis totais.
Após encontrar o valor da margem contribuição unitária de cada produto com
um cálculo simplificado é possível encontrar a margem de contribuição total, assim,
os gestores descobrem qual está sendo o seu retorno financeiro com sua produção.
Para realizar o cálculo da margem de contribuição é utilizada a receita bruta total
menos os custos e despesas variáveis utilizados na produção. De acordo com a
seguinte fórmula: MC=RB – CV. Onde RB é a receita bruta e CV os custos variáveis
(RIBEIRO, 2015).
A margem de contribuição representa o valor que sobra em determinado
período após descontar os custos variáveis a produção. De acordo com os cálculos,
através dos dados coletados, a margem de contribuição unitária é de R$ 0,56 no
período dos 10 meses estudados. A propriedade apresenta uma receita bruta de R$
396.528,27 e custos e despesas variáveis de R$ 245.973,02 resultando em uma
margem de contribuição de R$ 150.555,25, sendo que com esse valor demonstra-se
que a propriedade consegue pagar os custos e despesas fixas e ainda obter um lucro
de R$ 47.024,75.

3.2.1 Ponto de Equilíbrio e Margem de Segurança
Para Martins (2010), o ponto de equilíbrio que pode ser chamado também de
ponto de ruptura que se origina por meio da ligação dos custos e despesas totais com
as receitas totais de determinado período, ou seja, o ponto de equilíbrio ocorre quando
a empresa não apresenta nem lucro e nem prejuízo.
Para fins de cálculo do ponto de equilíbrio é levado em consideração a receita
total das vendas dos produtos fabricados com as despesas e custos utilizados na
produção dos mesmos (RIBEIRO, 2015). O ponto de equilíbrio contábil é obtido a
partir do momento que a receita total deduzida dos custos totais gera um valor nulo,
ou seja, igual à zero. É possível calcular o ponto de equilíbrio contábil com a seguinte
fórmula: PEC=GF/MC%. Onde, PEC: Ponto de equilíbrio contábil, GF: Gasto fixo e
MC: Margem de contribuição.
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Tabela 2 – Ponto de Equilíbrio Contábil.
Ponto de Equilíbrio (R$)
Receita Total
(-) Custos/Desp. Variáveis
(=) Margem de Contribuição
(-) Custos/Desp. Fixas
(/) Margem de Contribuição (%)
(=) Ponto de Equilíbrio Contábil (R$)
Ponto de Equilíbrio em (Litros)
Preço de Venda Unit.
(-) Custos/Desp. Variáveis Unit.
(=) Margem de Contribuição Unit.
(-) Custos/Desp. Fixas
(/) Margem de Contribuição Unit.
(=) Ponto de Equilíbrio em Litros
Fonte: Elaborada pelos autores (2019).

396.528,26
245.973,02
150.555,24
103.530,50
0,38
272.675,79

100,00%
62,03%
37,97%

1,46
0,91
0,56
103.530,50
0,56
186.468

Conforme a Tabela 2, a propriedade apresenta uma receita líquida de R$
396.528,26, sendo que os custos e despesas variáveis representam 62,03% e a
margem de contribuição representa 37,97% desse valor, e os custos e despesas fixas
é de R$ 103.530,50. O ponto de equilíbrio contábil na propriedade no período
estudado é de R$ 272.675,79 e em litros é de 186.468,05, ou seja, a receita total está
cobrindo todos os custos, gerando um lucro de R$ 123.852,47.
No ponto de equilíbrio financeiro não são considerados os valores não
desembolsáveis, como a depreciação, pode ser calculado com a fórmula a seguir:
PEF=GF-GND/MC%. Onde, PEF: Ponto de equilíbrio financeiro, GF: Gasto fixo, GND:
Gastos não desembolsáveis e MC: Margem de contribuição (RIBEIRO, 2015).

Tabela 3 – Ponto de Equilíbrio Financeiro.
Ponto de Equilíbrio (R$)
Receita total
(-) Custos/Desp. Variáveis
(=) Margem de Contribuição
Custos/Desp. Fixas
(-) Valores não desembolsáveis
(/) Margem de Contribuição (%)
(=) Ponto de Equilíbrio Financeiro
Ponto de Equilíbrio em (Litros)
Custos/Desp. Fixas
(-) Valores não desembolsáveis
(/) Margem de Contribuição Unit. (%)
(=) Ponto de Equilíbrio em Litros
Fonte: Elaborada pelos autores (2019).

396.528,26
245.973,02
150.555,24
103.530,50
52.176,11
0,38
135.255,78

100,00%
62,03%
37,97%

103.530,50
52.176,11
0,56
92.494,03

A Tabela 3, demonstra que com a receita de R$ 396.528,26 deduzida dos
custos e despesas variáveis e fixos, sem contar os valores não desembolsáveis a
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propriedade obteve uma receita no ponto de equilíbrio financeiro de R$ 135.255,78, e
um valor de 92.494,03 litros.
O ponto de equilíbrio econômico consiste na quantidade de vendas que a
empresa deve obter para conseguir ter um retorno mínimo do capital investido na
mesma com base nos valores do mercado, ou seja, o lucro que ela precisa obter para
se igualar a remuneração do capital próprio, mais conhecido com custo de
oportunidade (BRUNI; FAMÁ. 2012). Porém, o ponto de equilíbrio econômico não foi
calculado, pois o proprietário não tem intenções vender sua propriedade ou trocar de
atividade.

4 Margem de Segurança
Os gestores precisam ter conhecimento da margem de segurança que nada
mais é que a redução que pode ser feita nas atividades exercidas pela entidade sem
que traga algum prejuízo para a mesma Basicamente, a margem de segurança é
originada pela diferença da receita atual com a receita no ponto de equilíbrio, divididas
pela receita atual.
A margem de segurança representa o limite de redução de vendas que uma
empresa pode atingir para não ter prejuízo (SOUZA; DIEHL, 2009). Pode ser calculada
utilizando a seguinte fórmula: MS=R-R0/R. Onde, MS: Margem de segurança, R:
Receita e R0: Receita no ponto de equilíbrio. Sendo assim, a Tabela 4 apresenta o
cálculo da margem de segurança no ponto de equilíbrio contábil.
Tabela 4 – Margem de Segurança no Ponto de Equilíbrio Contábil.
Margem de Segurança no Ponto de Equilíbrio Contábil
Receita Total
(-) Receita no PE
(/) Receita Total
(=) Margem de Segurança
Fonte: Elaborada pelos autores (2019).

396.528,26
272.675,79
396.528,26
31,23%

De acordo com a Tabela 4, a margem de segurança no ponto de equilíbrio
contábil é de 31,23%, observa-se que a porcentagem não é muito alta, isso se da pelo
fato de serem levados em consideração os valores não desembolsáveis da atividade.
A Tabela 5 apresenta o cálculo da margem de segurança no ponto de equilíbrio
financeiro.
Tabela 5 – Margem de Segurança no Ponto de Equilíbrio Financeiro
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Margem de Segurança no Ponto de Equilíbrio Financeiro
Receita Total
(-) Receita no PE
(/) Receita Total
(=) Margem de Segurança
Fonte: Elaborada pelos autores (2019).

396.528,26
135.255,78
396.528,26
65,89%

Conforme a Tabela 5, observa-se que a margem de segurança no ponto de
equilíbrio financeiro é de 65,89%. A porcentagem é mais alta em relação ao ponto de
equilíbrio contábil, justamente por não levar em consideração os valores não
desembolsáveis nos cálculos.

5 Análise geral do estudo
A propriedade possui 44 hectares, o proprietário está bem estruturado
apresentando um levantamento patrimonial de R$ 1.605.500,00. Conta com
construções, máquinas e equipamentos em bom estado de conservação que
encontram- se em pleno funcionamento, sendo capazes de auxiliar no processo de
produção.
Segundo Crepaldi (2011) os custos e despesas fixas nunca variam de acordo
com a quantidade produzida, e mesmo que não tenha produção eles irão existir.
Podem variar no seu valor no decorrer do tempo por causa de alguma interferência
externa, mas não no seu conceito. Os custos e despesas fixas da propriedade são: a
depreciação, gastos com veterinário e medicamentos para as matrizes, produtos de
limpeza, óleos e lubrificantes para as máquinas e equipamentos. No período
estudado, esses custos e despesas apresentaram um valor de R$ 103.530,50.
Os custos de despesas variáveis, de acordo com Bruni e Famá (2012), se
alteram com a variação da quantidade produzida. São classificados como custos e
despesas variáveis a produção a plantação, colheita e estocagem das forrageiras, a
alimentação das matrizes, o valor mensal gasto com energia elétrica e água e ainda
com a tributação paga ao governo mensalmente. Esses custos e despesas
apresentaram um total de R$ 245.973,02 para a propriedade.
Para fins de cálculo foi adotado o método de custeio variável, sendo o mais
indicado para a propriedade em estudo por levar em consideração a variação dos
gastos variáveis com relação a receita do período. Os gastos fixos sempre irão existir
e é a mudança dos custos variáveis que apresenta o real retorno obtido. Percebe-se
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que o retorno é maior no ponto de equilíbrio financeiro sendo de R$ 261.272,48, uma
vez que no ponto de equilíbrio contábil obtém-se um montante de R$ 126.825,47.
Após a contabilização e realização de todos os cálculos identifica-se na
demonstração do resultado de exercício que o lucro líquido do período com a
depreciação é de R$ 46.992,59 e sem contar os valores não desembolsáveis a
atividade gera um lucro de R$ 62.052,85 no exercício de estudo. Em ambos os casos
a propriedade apresenta um lucro considerável, sendo capaz de pagar todos os custos
e despesas variáveis e fixos e ainda manter um valor considerável como reserva para
eventuais emergências ou então para a realização de mais investimentos
relacionados ao processo de produção na propriedade.

5 Considerações Finais
O ramo da pecuária leiteira está em constante crescimento e o produtor rural
deve se adaptar e estar atualizado às mudanças externas que interferem na sua
atividade. A produção leiteira representa um número elevado da economia do país.
Para obter um bom retorno financeiro na atividade exercida é necessário ter controle
de todas as movimentações ocorridas na empresa.
O proprietário tem o costume de realizar anotações dos acontecimentos da
propriedade, guarda os documentos relacionados à compra e venda de produtos,
porém o problema que ele vinha enfrentando que ele não tinha conhecimento de quais
eram os custos e despesas referentes à produção e qual que era o seu retorno
financeiro exercendo essa atividade. Com isso realizou-se a identificação e
classificação dos custos e despesas variáveis e fixos à produção. Foram realizadas
tabelas com cálculos para identificar os valores finais em cada caso. Sendo assim, foi
possível verificar que a atividade exercida está trazendo um retorno positivo para o
proprietário.
O

trabalho

foi

realizado

com

o

acompanhamento

do

proprietário

proporcionando a ele um conhecimento sobre tudo o que envolve as atividades
realizadas em sua propriedade. Concluí- se que a propriedade está em boas
condições de funcionamento, apresentando resultados positivos no período estudado.
Teve um retorno financeiro favorável após as contabilizações de todos os custos e
despesas que envolvem a atividade leiteira.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ESTUDO E PROPOSTA PARA UMA
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DA REGIÃO DAS MISSÕES-RS.
Estela Steinke5
Júlia dos Santos Bolacel6
Jéssica Thaise Baumgarten7
Resumo: Todo empreendimento deveria nascer com um estudo e planejamento do
seu negócio, as mudanças constantes, o cenário fabril e a prestação de serviços são
emergentes com rápidas transformações. O estudo foi desenvolvido em uma empresa
de prestação de serviços, o objetivo geral foi a estruturação de uma proposta de
planejamento estratégico para a empresa manter-se competitiva em seu ramo de
negócio. Neste contexto o problema do estudo definiu-se: Como o planejamento
estratégico poderá contribuir para tornar a prestadora de serviços mais competitiva?
A metodologia utilizada foi a abordagem dedutiva, qualitativa e quantitativa. Para a
realização da coleta de dados utilizou-se a plataforma de formulários do Google.
Obtendo as informações necessárias foi realizado um diagnóstico dos ambientes
interno e externo. Como resultados foram apresentados estratégias para os cenários
de mudanças no segmento de ação.
Palavras-chave: Competitividade. Planejamento Estratégico. Prestação de Serviços.
STRATEGIC PLANNING: STUDY AND PROPOSAL FOR A SERVICE COMPANY
IN THE MISSION REGION-RS.
Summary: Every enterprise should be born with a study and planning of its business,
the constant changes, the manufacturing scenario and the rendering of services are
emerging with rapid transformations. The study was developed in a service company,
the general objective was to structure a strategic planning proposal for the company to
remain competitive in its business. In this context the problem of the study was defined:
How can strategic planning contribute to make the service provider more competitive?
The methodology used was the deductive, qualitative and quantitative approach. For
data collection, we used the Google forms platform. Obtaining the necessary
information was made a diagnosis of the internal and external environments. As results
were presented strategies for the scenarios of changes in the segment of action.
Keywords: Competitiveness. Strategic planning. Provision of Services.
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1 Introdução
A prestação de serviços está em constante crescimento, devido ás
necessidades das pessoas surgem novos negócios. O desenvolvimento local está no
fomento dos negócios, agricultura, turismo, bem como a prestação de serviços. A
importância do planejamento estratégico relaciona-se com o desenvolvimento da
região, é com ele que se diminuem incertezas nas empresas e se obtém uma visão
mais abrangente do futuro das mesmas, possibilitando a busca por melhorias.
O planejamento estratégico vem se firmando nas empresas, como um
direcionamento para as ações da organização em seu ambiente externo e interno. Na
gestão empresarial, não é mais suficiente administrar a empresa como objeto
específico, mas sim, levar em conta quais os fatores que podem afetá-la diretamente.
Reiterando, Peter Drucker (1977) define o Planejamento Estratégico como um
processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever o futuro, de maneira a
tomar decisões que minimizem riscos.
Para o desenvolvimento do estudo, estruturou-se respectivamente com o caminho
metodológico, a fundamentação teórica com embasamento de autores da área,
interligando a análise e discussão dos dados, bem como as considerações finais.

2 Caminho metodológico
2.1 Objetivo
O objetivo geral do estudo foi estruturar uma proposta de planejamento
estratégico para que a empresa possa manter-se competitiva em seu ramo de
negócio. Para Güllich, Lovato e Evangelista (2007, p.32), o objetivo geral se compõe
pela identificação da proposta estabelecida, sempre em busca de solucionar o
problema de forma abrangente e vitoriosa.
2.2 Problema
O problema da pesquisa definiu-se: Como o planejamento estratégico poderá
contribuir para tornar a prestadora de serviços mais competitiva? Segundo Fachin
(2007, p. 109) é a partir de uma suposta situação fora de ordem do conhecimento
obtido, ou também sob uma descoberta contraditória observada que, surge o
problema requisitando um tratamento particular do investigador.
2.3 Abordagem
As abordagens utilizadas foram a dedutiva, qualitativa e quantitativa. Oliveira
(2002) explica que o método dedutivo traz suas formas analíticas e formais. O autor
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afirma que este método tem como objetivo a tese, ou conclusão sendo que é aquilo
que se pretende provar. Para que fosse possível abordar uma boa sustentação
teórica, empregou-se o método dedutivo com base em pesquisa em livros, trabalhos
científicos e artigos. O método dedutivo serviu como base para as etapas do
planejamento estratégico da prestadora de serviços.
Segundo Lovato (2013),a abordagem qualitativa tem uma visão de forma mais
abrangente, apresentando conclusões descritivas onde não resultam da coleta de
dados numéricos e análise estatística. Foi utilizado o método qualitativo como forma
de respostas ao problema. Ao realizar um planejamento estratégico, a empresa busca
formas de melhorar as atividades realizadas, para maximizar os seus lucros.
A abordagem quantitativa é adquirida através de dados numéricos e análise a
partir do delineamento, que é o planejamento, a execução, a coleta de dados e análise
dos resultados, relata Lovato (2013).
2.4 Procedimento
O procedimento utilizado foi o estudo de caso, de acordo com Gil (2002, p. 54)
consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que
permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível
mediante outros delineamentos já considerados.
2.5 Técnica
A coleta de dados foi realizada através do Google Forms (formulários do
google), pesquisa bibliográfica e documental, segundo Severino (2014) a coleta de
dados traz conceitos sobre técnicas onde afirma que os processos operacionais são
compostos por ela.

3 Fundamentação teórica
3.1 Serviços
Para Las Casas (2011), serviços são transações realizadas por empresas,
sendo, atos, esforços podendo ser representados de várias formas, onde o objetivo
não está associado a transferência de um bem.
Kotler (1998), Serviços é qualquer ato ou desempenho que uma parte possa
oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de
nada, sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico.
Segundo, Lamb, Hair, McDaniel (2004), serviço é o resultado de um esforço
humano ou mecânico ligados a pessoas e objetos, envolvendo ação, desempenho e
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esforços, não se apresentando de forma concreta.
Segundo a síntese dos autores serviços são atividades ou esforços que são
realizados de forma satisfatória para obtenção e satisfação dos clientes,
diferenciando-se de seus concorrentes.

3.2 Planejamento
Planejar é almejar um futuro para organização, através de meios e opções que
sejam mais eficazes de ser alcançados. Logo, define-se que o planejamento é a busca
de um futuro desejado (BERNARDI, 2012). Embora fazer um planejamento não seja
a garantia de um futuro no qual se deseja, ele torna muito maior a probabilidade de
conquistar, além de definir os objetivos e direcionar o empenho e os recursos para o
rumo certo, o autor ainda diz.
No quadro 1, é exibido as características do planejamento estratégico, tático e
operacional, para uma melhor compreensão:
Quadro 1 – Características do planejamento estratégico, tático e operacional

FONTE: Adaptado de Montana; Charnov; 1999.

Para um planejamento ter excelência, se faz necessário o envolvimento de
pessoas dos três níveis organizacionais, garantindo que todos atendam aos objetivos
e coordenem as atividades dentro da organização, para que desta forma as coisas
aconteçam. Sendo assim, os níveis de planejamento estratégico, tático e operacional
precisam ser atendidos, pois eles se diferenciam em relação aos prazos das ações,
aos níveis de hierarquia e a forma de como cada planejamento influencia no todo de
uma organização.
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3.3 Postura estratégica da organização
A postura estratégica da organização orienta o estabelecimento das
estratégias, de curto e longo prazo que a empresa necessita, desde o momento em
que ela determinou a sua missão, afirma Oliveira (2013).
Com base no ambiente e diagnóstico da organização, constrói-se a matriz de
postura estratégica, tendo em dois eixos, as forças e as fraquezas, e no outro, as
oportunidades e ameaças, formando quatro quadrantes, conforme mostra o quadro 2.
Quadro 2 – Matriz de postura estratégica, com cruzamento da análise interna e externa

FONTE: Adaptado de Oliveira; 2013.

Não há algum tipo de estratégia que seja única e mais apropriada para as
organizações. È necessário procurar por estratégias que sejam mais apropriadas para
a situação em que a empresa vive.

3.4 Gestão estratégica
A Gestão Estratégica (GE) é o gerenciamento de todos os recursos de uma
organização para alcançar objetivos e metas. Representa uma forma de gerir uma
organização com foco em planos estratégicos que passam por toda a estrutura
organizacional.
Segundo Costa (2007), a gestão estratégica tem um conceito muito
abrangente, ele engloba avaliações de diagnósticos e de prontidão, processo de
planejar, escolha das estratégias, metas e desafios, planos e projetos, processos
formais adequados para situações internas e externas.
Desta forma, a gestão estratégica empresarial envolve a definição de objetivos,
analise do ambiente competitivo e da organização, avaliação das estratégias,
implantação e acompanhamentos.

3.5 Planejamento Estratégico
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Para Almeida (2010) o planejamento estratégico pode ser definido como uma
técnica da área administrativa. Ela tem como propósito compor os princípios de modo
que seja possível definir um caminho a seguir em direção ao que se almeja.
Depois de ordenar as idéias, são ordenadas as ações, que é a implementação
do Plano Estratégico, para que, sem desperdício de esforços, caminhe na
direção pretendida. (ALMEIDA, 2010, p. 5)

O planejamento estratégico é o processo de sustentação metodológica que traz
o melhor caminho para a empresa, essa afirmação surge de Oliveira (2009). Com esse
planejamento é possível ter visão das melhores ações a serem tomadas de modo que
não prejudique a empresa e seus clientes, sejam eles diretos ou indiretos. Oliveira
(2009) cita também que esse processo geralmente é comandado pelos mais altos
níveis da empresa, sendo que é neste meio que se formula os objetivos e intervenções
considerando a situação atual da entidade.

4 Análise e discussão de dados
A empresa em estudo, é uma prestadora de serviços localizada na região das
missões, estado do Rio Grande do Sul, consolidada no mercado a 23 anos.
De acordo com o objetivo do estudo, foram elaboradas questões e utilizados dados
da empresa para o desenvolvimento de sua postura estratégica no ramo de atuação.
Referente ao tempo que o cliente faz uso dos serviços da empresa, 40% tem
contado com estes serviços até 5 anos, 22% dos clientes freqüenta o estabelecimento
á até 10 anos, 20% até 15 anos, 11% a mais de 20 anos e 7% a até 20 anos, conforme
figura 1 abaixo.
Figura 1 - Há quanto tempo você faz uso dos serviços desta empresa?

FONTE: Baumgarten; Bolacel; Steinke; 2018.
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Pode-se analisar o ambiente interno e externo da empresa, assim criando sua
postura estratégica como um caminho a ser seguido para visualizar as correlações
presentes com seus pontos fracos e fortes, oportunidades e ameaças. Essa postura
se evidencia no quadro 3 abaixo.

Quadro 3– Postura Estratégica

FONTE: Baumgarten; Bolacel; Steinke; 2018.

Considerando os quadrantes utilizados para o desenvolvimento desta
ferramenta, foi destacado com a cor correspondente cada correlação entre os fatores
presentes. O grau de correlação em cada quadrante determina uma situação real da
organização, sendo: Oportunidade x Pontos Fortes = Desenvolvimento, Ameaças x
Pontos Fortes = Manutenção, Oportunidades x Pontos Fracos = Crescimento e
Ameaças x Pontos Fracos = Sobrevivência.
O quadrante com mais correlações fortes está localizado nas oportunidades x
pontos fracos, ou seja, ele possui 21 pontos vermelhos, 18 pontos amarelos, 8 pontos
verdes e 3 pontos brancos. De acordo com o resultado obtido a empresa se encontra
em uma fase de crescimento, nela suas correlações com maior frequência são fortes
e contam com diversas oportunidades, as com maior destaque são: implementação
de planejamento estratégico, fidelização de clientes e capacitação de colaboradores.

5 Considerações Finais
O planejamento estratégico é capaz de auxiliar e desenvolver a gestão de uma
empresa, ele visa obter autoconhecimento, diminuir incertezas, minimizar ameaças e
maximizar as oportunidades disponíveis em seus ambientes.
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O posicionamento estratégico da empresa está em oportunidades, com o
devido direcionamento e implementação do plano, o processo de melhoria pode ser
contínuo e abrangente, no caso de pequenas empresas prestadoras de serviços, a
perda de clientes cria um impacto muito maior se comparado a organizações de
maiores portes, pois a dependência de determinados clientes é de maior nível.
Além de manter o monitoramento do planejamento estratégico na empresa para
que perdure, é preciso que o estudo continue aprimorando as práticas executadas. O
acompanhamento e execução do planejamento estratégico são extremamente
importantes, para buscar constantemente excelência nos resultados de forma geral e
abrangente. Iniciativas que o gestor e seus colaboradores podem adotar para que a
satisfação dos clientes resulte em crescimento na prestadora de serviços em estudo.
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PESQUISA DE MERCADO: PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES QUANTO A
IMPLANTANTAÇÃO DE UMA EMPRESA NO SEGMENTO DE ALUGUEL DE
ROUPAS PARA FESTAS
José Konzen8
Julia Gracieli Ourique dos Santos9
Luciane de Oliveira10
Révis Catiano Feijó Moura11
Roberto Carlos Dalongaro12
Resumo: O interesse pelo empreendedorismo cresceu significativamente nos últimos
tempos, já que apresenta-se como fator de geração de renda e determinante no
desenvolvimento social e econômico de uma localidade. De acordo com a pesquisa
publicada pelo Global Entrepreneurship Monitor (SEBRAE, 2017), no Brasil, a taxa
total de empreendedorismo é de 36,4%, o que significa que de cada 100 brasileiros
adultos, 36 estão conduzindo alguma atividade empreendedora, quer seja na criação,
aperfeiçoamento ou manutenção de um negócio. Diante deste contexto, o presente
trabalho tem por objetivo realizar uma análise de viabilidade para a implantação de
uma loja de aluguel de roupas para festas em um município do interior do estado do
Rio Grande do Sul, sob a percepção do mercado. O estudo está vinculado à
elaboração de um plano de negócios e enquadra-se como pesquisa descritiva de
análise quantitativa. Os dados foram coletados por meio de questionários no formato
eletrônico e os resultados analisados através percentuais de respostas do
instrumento. Por fim, os resultados da pesquisa identificam que a amostra pode ser
um grupo de clientes potenciais, exigindo portanto estratégias adequadas para o
atendimento das expectativas dos clientes.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Pesquisa de Mercado. Roupas de Festas.
Plano de Negócios
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: PERCEPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA COMPAÑÍA EN EL RUBRO DE ALQUILER DE
ROPAS PARA FIESTAS
Resumen: El interés por el emprendimiento ha crecido significativamente en los
últimos tiempos, ya que se presenta como un factor de generación de ingresos y
determinante en el desarrollo social y económico de una localidad. Según un estudio
publicado por el Global Entrepreneurship Monitor (SEBRAE, 2017), en Brasil, la tasa
total de la capacidad empresarial es del 36,4%, lo que significa que por cada 100
adultos brasileños, 36 están llevando a cabo alguna actividad empresarial, ya sea En
la creación, mejora o mantenimiento de una empresa. En este contexto, el presente
trabajo tiene como objetivo realizar un estudio de viabilidad para la creación de una
tienda de alquiler de ropa de fiesta en una ciudad en el estado de Rio Grande do Sul,
8

Graduado em Administração. URI – Campus - SLG. Administração. E-mail. jkonzen41@gmail.com
Graduada em Administração. URI – Campus - SLG. Administração. E-mail. ouriquejulia@gmail.com
10 Mestre em Gestão URI–Campus–SLG. Administração. E-mail. lucoliveira06@gmail.com
11 Mestre em Gestão. URI–Campus– SLG. Administração. E-mail. revis@saoluiz.uri.edu.br
12 Mestre em Gestão. URI–Campus– SLG. Administração. E-mail. robertocarlosad@hotmail.com
9

43

en la percepción del mercado. El estudio está vinculado a la elaboración de un plan
de negocios y cae como una investigación descriptiva del análisis cuantitativo. Los
datos se recopilaron a través de cuestionarios en formato electrónico y los resultados
se analizaron mediante porcentajes de las respuestas del instrumento. Finalmente, los
resultados de la investigación identifican que la muestra puede ser un grupo de
clientes potenciales, que requieren estrategias apropiadas para satisfacer las
expectativas de los clientes.
Palabras-clave: Emprendimiento. Investigación de mercado. Ropas de fiestas. Plan
de negocios
1 Introdução
As micro e pequenas empresas essenciais para o crescimento e
desenvolvimento do país, já que correspondem por 27% de todo o Produto Interno
Bruto (PIB) do país, empregando 52% da mão de obra formal do Brasil (SEBRAE,
2014). Porém percebe-se que a taxa de mortalidade dessas empresas também é
significativa, decorrente muitas vezes, por falta de planejamento.
Diante deste contexto, acredita-se que um bom planejamento, oriundo do
plano de negócios, pode ser decisivo para a longevidade do empreendimento, já que
descreve o que é ou a pretensão do que deve ser uma empresa, reduzindo a taxa de
risco do negócio e direcionando a tomada de decisão (DOLABELA, 2008). Bernardi
(2008) acrescenta que o plano de negócio em si não garante o sucesso da empresa
ou sua lucratividade; no entanto quando desenvolvido com boa qualidade, aumenta
as chances do empreendimento.
A pesquisa de mercado é parte integrante do plano de negócios, onde
procura-se dimensionar o mercado, detectar novas tendências e identificar a
quantidade e ou volume que o mercado é capaz de absorver.
Portanto, a partir desta compreensão, o presente estudo busca analisar a
viabilidade de implantação de uma loja de roupas de festas para aluguel em um
município do interior do estado do RS, sob a percepção dos consumidores através de
uma pesquisa de mercado. Para atingir tal objetivo, a pesquisa foi realizada por meio
de questionário eletrônico enviado pela ferramenta Google Forms e contou com uma
amostra de 100 respondentes. Em relação aos dados obtidos, percebe-se que a
empresa, apresenta-se viável.
Ademais, no desenvolvimento deste artigo apresenta-se o referencial teórico
e a metodologia de pesquisa utilizada. Em seguida, tem-se a análise dos resultados
obtidos pela pesquisa e por fim as considerações finais sobre o estudo.
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2 Referencial Teórico
2.1 Empreendedorismo
Muito se tem falado sobre empreendedorismo, já que se configura como forma
de promover o desenvolvimento econômico, tecnológico e social de um localidade.
Segundo Menezes (2003), o empreendedorismo pode ser compreendido
como a arte de fazer acontecer com criatividade e motivação. Consiste no prazer de
realizar com sinergismo e inovação qualquer projeto pessoal ou organizacional, em
desafio permanente às oportunidades e riscos.
Dolabela (2008) contribui, afirmando que o empreendedorismo corresponde a
um o processo de transformação de sonhos em realidade e também em riqueza. Para
Barreto (1998, p. 190) “empreendedorismo é habilidade de criar e constituir algo a
partir de muito pouco ou de quase nada”. Neste sentido, qualquer discussão sobre a
abertura de pequenas empresas deve, necessariamente também falar sobre o
conceito de empreendedor (FILION,1999).
Percebe-se que a decisão de empreender acontece devido circunstâncias
externas, ambientais, sociais, a aptidões pessoais ou, também, ao somatório de todos
estes fatores. Assim, o processo empreendedor acontece quando um evento gerador
desses fatores possibilita o início de um novo negócio (DORNELAS, 2008).
Portanto, constata-se que o empreendedorismo pode ser motivado sobretudo,
devido à necessidade ou oportunidade. O primeiro caso, ocorre quando a decisão de
empreender acontece por não existir melhores alternativas de emprego, enquanto, a
o empreendedorismo por oportunidade ocorre quando o empreendedor identifica uma
chance de negócio ou um nicho de mercado, explorando diferentes alternativas,
mesmo tendo outras fontes de renda (SEBRAE, 2017).
Os empreendedores são reconhecidos por possuírem habilidades e
características capazes de mobilizar capital, agregar valor aos recursos naturais,
produzir bens e administrar os meios para administrar o comércio (SEBRAE, 2007).
Assim, Dornelas (2008) define as características empreendedoras conforme o quadro
abaixo:
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Quadro 1 - Características do empreendedor
São visionários

Tem a capacidade de visualizar o futuro do seu negócio
e têm a habilidade de implantar as suas ideias.
Sabem tomar decisões Não são inseguros, sabem tomar as decisões na hora
certa, pincipalmente em meio as dificuldades.
São indivíduos que
Possuem a habilidade de transformar algo novo em
fazem a diferença
uma boa oportunidade de negócio.
Sabem explorar ao
São aqueles que conseguem ver as ideias que todos
máximo as
veem mas não conseguem transformar aquilo em uma
oportunidades
oportunidade.
São determinados e
São inconformados com a rotina, programam todas as
dinâmicos
ações, com total comprometimento, ultrapassando
todas as adversidades
São dedicados
Dedicam-se 24h por dia no seu negócio. Comprometem
o relacionamento com amigos e familiares, são
trabalhadores exemplares, incansáveis e loucos pelo
trabalho.
São otimistas e
Combustível que os mantem animados e
apaixonados pelo que
autodeterminados é a paixão por aquilo que fazem.
fazem
Devido a esse otimismo sempre enxergam o sucesso.
São independentes e
Querem ser donos do próprio destino. Serem patrões e
constroem o próprio
não empregados, querem determinar os seus próprios
destino
passos.
Ficam ricos
Eles acreditam que o dinheiro é a consequência do
sucesso.
São líderes e
Destacam-se pelo seu perfil de liderança incomum,
formadores equipes
sendo respeitados e agraciados pelos seus
empregados. Querem a melhor equipe, os funcionários
mais competentes.
São bem relacionados
Sabem construir uma rede de relacionamentos forte.
São organizados
Sabem alocar os recursos disponíveis no
empreendimento
Planejam
Eles estão sempre planejando cada passo do seu
negócio.
Possuem
Querem saber e aprender frequentemente, pois quanto
conhecimento
mais sabem do seu ramo de negócio, maior será a
possibilidade de sucesso.
Assumem riscos
A característica mais conhecida e a mais forte. Quanto
calculados
maior o desafio, mais estimulante será a jornada
empreendedora.
Criam valor para a
Geram empregos, geram dinamismo para a economia,
sociedade
inovam, sempre usando a criatividade em busca de
soluções para melhorar a vida das pessoas.
Fonte: Adaptado de Dornelas (2008, p. 17)

Não é necessário possuir todas essas características para ser um
empreendedor, porém, acredita-se que possuir visão sistêmica do seu negócio, ter a
habilidade de visualizar o futuro do seu negócio e a razão pelo qual ele existe, resulta
em um empreendimento de sucesso. Nesse sentido a execução do plano de negócios
pode auxiliar na compreensão do empreendimento.

2.2 Plano de Negócios
O plano de negócios é um instrumento importante que possibilita reunir várias
46

informações com o propósito de garantir previsão, programação e coordenação das
ações que serão realizados pelo empreendedor na execução do seu negócio.
Para Salim et. al (2005, p. 3) o plano de negócios “é um documento que
contém a caracterização do negócio, sua forma de operar, suas estratégias, seu plano
para conquistar uma fatia do mercado e as projeções de despesas, receitas e
resultados financeiros”. Conforme o autor, o plano de negócios é um roteiro, que
orienta o empreendedor o caminho a percorrer, visando o futuro da empresa.
Bernardi (2008, p. 4) salienta
O desenvolvimento do plano de negócios conduz e obriga o empreendedor
ou empresário a concentrar-se na análise do ambiente de negócios, nos
objetivos, nas estratégias, nas competências, na estrutura, na organização,
nos investimentos e nos recursos necessários, bem como no estudo da
viabilidade do modelo de negócio.

Assim, acredita-se que essa ferramenta tem a finalidade de atingir objetivos
indispensáveis ao negócio: testar a viabilidade de um conceito de negócio, orientar o
desenvolvimento das operações e estratégias, atrair recursos financeiros, transmitir
credibilidade e desenvolver equipe de gestão (DORNELAS, 2008).
Lacruz (2008) ressalta que mediante a execução do plano de negócios é
possível tornar sonhos em realidade de maneira racional e objetiva, diminuindo riscos
e incertezas. Segundo Dornelas (2005, p. 99), “através de um plano de negócios bem
elaborado, a probabilidade de aumentar o sucesso do empreendimento é de 60%”.
Neste contexto, verifica-se a importância do desenvolvimento do Plano de
Negócios para o sucesso da empresa, já que possibilita que o empreendedor tenha
informações estratégicas, técnicas e operacionais que permitam gerenciamento
adequado da organização.

2.3 Pesquisa de Mercado
Atualmente, os empreendedores precisam estar atentos as demandas do
mercado, já que o ambiente comercial está em constante mutação. Neste sentido a
pesquisa de mercado pode contribuir, já que possibilita aos gestores, informações
fundamentais para a tomada de decisões apropriadas com menores custos.
Para Kotler (2000), a pesquisa é o ponto de partida para o planejamento
estratégico da empresa. Todas as decisões sobre novos empreendimentos contêm
um certo grau de incerteza, tanto em relação à informação nas quais estão baseadas
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como em relação às suas consequências. Dessa forma, o sucesso de uma pesquisa
mercadológica é a sua orientação para a decisão, garantindo vantagem competitiva à
organização (SEBRAE, 2015),
Churchill e Lacobucci (2002, p. 6) complementam, a pesquisa de mercado é
“um processo sistemático de coleta, arquivo e análise de dados e informações sobre
consumidores, concorrência e mercados”.
Assim é uma ferramenta que auxilia na elaboração do plano de negócios, no
lançamento de novos produtos ou serviços, na adequação correta produtos e serviços
existentes e, ainda, na expansão de novos mercados. Conforme Kotler (2000), as
pesquisas de mercado podem acontecer por meio de grupo de foco, pesquisa por
observação, levantamentos, dados comportamentais e pesquisa experimental, tendo
como instrumentos o questionário e os instrumentos mecânicos.
Portanto, pode-se dizer que a pesquisa de mercado procura garantir à
empresa orientação adequada para suas ações e estratégias, de forma que atenda
às necessidades dos consumidores, a lucratividade do empreendedor e a longevidade
do negócio.

3 Metodologia
A presente pesquisa está vinculada a elaboração de um plano de negócios
que tem o objetivo de analisar a viabilidade de implantação de uma empresa no ramo
de aluguéis de trajes para festas no município de São Luiz Gonzaga. Para tanto
realizou-se uma pesquisa de mercado, buscando identificar a percepção dos
consumidores em relação aos produtos a serem comercializados.
O trabalho pode ser descrito quanto aos seus objetivos como uma pesquisa
descritiva. Gil (2016) destaca que o tipo descritivo tem por objetivo estudar as
características de um grupo, levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma
população.
Quanto aos métodos, este estudo enquadra-se como um estudo survey, ou
levantamento,

ou seja,

buscam

a

interrogação

direta das

pessoas cujo

comportamento se deseja conhecer (Gil, 2016). Em se tratando da natureza dos dados
a pesquisa apresenta-se com quantitativa, pois pretende determinar a quantidade ou
a extensão de alguns fenômenos em forma de números (ZIKMUND, 2006).
O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário desenvolvido
pelos autores e aplicado por meio online, além de questões relacionadas ao tema de
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pesquisa o questionário também apresentou questões referentes ao perfil sócio
demográfico dos respondentes. As perguntas foram elaboradas de forma fechada,
objetivando proporcionar maior facilidade para o respondente. A população foi
constituída pelo universo de pessoas que receberem o link da pesquisa, sendo a
amostra definida por todos aqueles que a responderam, totalizando 100
respondentes.
Posteriormente os dados foram analisados a partir dos gráficos gerados pelo
próprio instrumento onde o questionário foi respondido, além disso foram calculadas
as médias e desvio padrão das variáveis. Sendo assim, foi possível adquirir um melhor
entendimento em relação a aceitação do consumidor à uma empresa voltada para o
ramo de aluguéis de roupas de festas9, indicando a viabilidade ou não do negócio em
estudo.

4 Análise e discussão dos dados
De acordo com os dados obtidos por meio da amostra de 100 questionários,
foi possível verificar que os respondentes caracterizam-se predominantemente como
sendo do sexo feminino (58%), de idade entre 21 à 30 anos (45%), sendo
predominantemente solteiras (49%) possuidores de renda entre R$ 954,00 à R$
1.908.00 (51%), exercendo atividades em empresas privada (40,2%) e localizados em
sua maioria no município de São Luiz Gonzaga (76,5%).
Na sequência buscou-se identificar se os entrevistados já haviam contratado
algum produto no ramo de aluguel de roupas para festas, percebeu-se que a maioria
(64,7%), já haviam procurado por esse serviço, ao encontro dos dados do Índice
Brasileiro de Geografia e Estatística, que afirmam que o consumo de aluguel de
vestidos de noivas e formaturas em 2014 demonstrou um crescimento de 5,1% em
relação a 2013 (BRASIL, 2014). O gráfico abaixo demonstra essa análise.
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Gráfico 1- Consumidores que já contrataram o serviço de aluguel de roupas
de festa
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Fonte: Dados da Pesquisa

Quando questionados sobre a frequência que utilizavam o serviço de aluguel
de roupas para festas, observou-se que a maioria dos respondentes (57%), contratam
aluguéis anualmente e 37% não costumam utilizar esse tipo de serviço. Identificou-se
que dentre àqueles que não alugam roupas de festas, a maioria considera o valor do
aluguel caro ou desconhecem lojas deste segmento. Percebe-se, diante das
respostas, que existe uma nicho de mercado que pode ser trabalhado para conquistar
consumidores potenciais.
Gráfico 2- Frequência que utilizam o serviço de aluguel de roupas de festas
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Fonte: Dados da Pesquisa

Em se tratando de eventos que apresentam maior receptividade para a
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demanda desse tipo de serviço, constatou-se que a maior demanda ocorre para festas
de formatura (38%) seguido por casamentos (35%) e por fim para aniversários (12%).
Diante disso comprova-se a sazonalidade do serviço, pois a época de maior procura
por aluguéis de roupas é no final do ano, nos meses de outubro, novembro e
dezembro, quando ocorrem maior número de festas e formaturas. O instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, explica que a sazonalidade é o conjunto de flutuações que
anualmente se repetem e que ocorrem por fatores climáticos festivos ou anuais, por
exemplo férias e formaturas. Nesse período sazonal a força de trabalho torna-se mais
ou menos intensa (BRASIL, 2011).
Gráfico 3 - Eventos para a contratação do serviço
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Fonte: Dados da Pesquisa

A seguir questionou-se sobre os fatores relevantes considerados no momento
de alugar roupas de festa, onde a pergunta possibilitava múltipla escolha. O elemento
principal apresentado pelos respondentes foi a qualidade dos produtos (70,9%). Em
se tratando de loja de aluguel é importante ter a mercadoria limpa, organizada, com
os devidos reparos feitos com cuidado. Na sequência foi citado a variedade de
produtos (67%) e o preço (61,1%). Segundo Prado (2017), o comportamento de
compra do consumidor alterou-se nos últimos anos, em pesquisa desenvolvida em 2014
o preço baixo foi citado por 10% dos clientes como o principal motivo para escolha de
uma loja, já no estudo realizado nos últimos meses de 2016 e no início de 2017 a
proporção elevou-se para 34%.
Verifica-se portanto, que a gestão de preços embora não tenha sido item com
maior relevância é, sem dúvida, uma atividades importantes ao buscar variáveis que
venham a tornar mais atrativo o composto de marketing (ROYNE; MARTINEZ;
OAKLEY, 2012).
Os consumidores ainda especificaram a importância de estar atento às
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tendências da moda, sendo que 43,7% sinalizaram este fator como importante em
uma loja de aluguel de roupas. As condições de pagamento foram representadas em
30,1%, o que evidencia a importância de estruturar políticas de crédito eficazes que
possibilite vantagens aos clientes, mas que também evite alto índice de inadimplência.
Outros fatores, também foram citados, como as promoções (25,2%), e o atendimento
especializado (25,2%).
Nesta perspectiva é possível alinhar estratégias de fidelização de clientes,
pacotes promocionais e consultoria de moda, tornando a empresa diferenciada no
mercado.
Gráfico 4 – Variáveis relevantes para a escolha de uma loja de aluguel de
Higiene
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Fonte: Dados da pesquisa

5 Considerações Finais
O sucesso de um empreendimento depende da capacidade e eficácia do gestor
em assumir riscos e alocar os recursos de forma eficiente. Mediante o estudo, obtevese a compreensão sobre a importância do empreendedorismo, e a relevância do papel
empreendedor na sociedade local, essa abordagem se deu por meio da busca de
referenciais bibliográficos que caracterizam o perfil do empreendedor, tendo como
propósito a execução de um Plano de Negócios.
Com o objetivo de estudar a viabilidade de uma loja de aluguel de roupas de
festas, elaborou-se uma pesquisa de mercado, etapa que possibilita conhecer os
potenciais clientes relatando sua expectativa em relação aos produtos e serviços
ofertados. O estudo permitiu a compreensão do perfil sócio demográfico dos
respondentes, verificou-se a predominância de respondentes do gênero feminino,
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solteiros, sendo que a maioria apresenta-se com idade entre 21 anos a 30 anos, são
moradores do município de São Luiz Gonzaga e possuem renda entre R$ 954,00 à
R$ 1.908,00.
A partir da pesquisa foi possível verificar os dados relacionados aos hábitos de
consumo verificou-se que os respondentes não realizam aluguel de roupas com
frequência, sendo predominantemente anual para formaturas e casamentos. Embora
existam limitações à amostra onde o estudo foi realizado, as informações coletadas
demonstram que os participantes podem ser possíveis clientes da loja de aluguel, pois
muitos desconhecem este tipo de empreendimento.
Por fim, acredita-se que o adequado planejamento e organização podem ser
fatores determinantes para a consecução do projeto, pois possibilita identificar
estratégias que diferencie a empresa tornando-a competitiva e indo ao encontro das
demandas dos futuros consumidores.
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UMA ANÁLISE DAS PERDAS IDENTIFICADAS EM SUPERMERCADOS
Roberto Carlos Dalongaro13
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Alceu de Oliveira Lopes16

Resumo: O presente trabalho de pesquisa analisou as variáveis das perdas ocorridas
em supermercados conforme os dados de origem secundária divulgados pela ABRAS.
Associação Brasileira de Supermercados. A pesquisa é exploratória como objetivo,
possuindo uma abordagem quantitativa baseada em dados absolutos e relativos. A
amostra contempla 339 empresas participantes da pesquisa segundo a ABRAS. A
problemática de estudo buscou responder o seguinte questionamento: Quais os
departamentos com maior índices de perdas dentro do supermercado? Os dados
analisados são de fontes secundárias produzidos pela ABRAS, e buscaram como
objetivo geral a perspectiva de demonstrar o comportamento das perdas em 4.242
lojas de supermercados no Brasil durante o período de 2004 a 2016.
Palavras-chave: Supermercados, Índices de Perdas, Prevenção de Perdas.
ANÁLISIS DE PÉRDIDAS IDENTIFICADAS EN SUPERMERCADOS
Resumen: El presente trabajo de investigación analizó las variables de pérdidas
ocurridas en los supermercados de acuerdo con datos de fuentes secundarias
revelados por ABRAS. Asociación Brasileña de Supermercados. La investigación es
exploratoria como objetiva, con un enfoque cuantitativo basado en datos absolutos y
relativos. La muestra incluye 339 empresas que participan en la encuesta según
ABRAS. El problema del estudio buscó responder a la siguiente pregunta: ¿Qué
departamentos tienen las tasas de pérdida más altas dentro del supermercado? Los
datos analizados provienen de fuentes secundarias producidas por ABRAS, y
buscaron como objetivo general la perspectiva de demostrar el comportamiento de las
pérdidas en 4,242 supermercados en Brasil durante el período de 2004 a 2016.
Palabras-clave: Supermercados, Tasas de pérdidas, Prevención de pérdidas.
1 Introdução
Na atualidade a participação dos supermercados no meio social é vital para a
economia e para os consumidores. Cada vez mais os supermercados evoluem na
maneira de atender os seus clientes, sendo um prestador de serviços autoservice
voltado as necessidades de consumo das mais diversas regiões do país.
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Dessa maneira, os supermercados precisam abrir as suas portas e ficar
expostos a oportunidades e a riscos pertencentes ao segmento de atuação. Com isso,
o presente trabalho de pesquisa enfoca a questão problema nas perdas a quais os
supermercados podem estar sujeitos, levantando o seguinte questionamento: Quais
os departamentos com maior índices de perdas dentro do supermercado?
Sobretudo, a pesquisa objetiva demonstrar o comportamento das perdas em
4.242 lojas de supermercados no Brasil durante o período de 2004 a 2016. Para isso,
foi pesquisado a fonte de dados secundária produzida e publicada pela ABRAS –
Associação brasileira de Supermercados.

2 Revisão da literatura
2.1 Controle de estoques
Segundo POZO (2010) os principais objetivos de planejar e controlar estoque
são:


Manter o estoque o mais baixo possível para atendimento compatível as

necessidades vendidas;


Identificar os itens obsoletos e defeituosos em estoque, para eliminá-los;



Não permitir condições de falta ou excesso em relação a demanda de

vendas;


Prevenir-se contra perdas, danos, extravio ou mau uso;



Manter as quantidades em relação às necessidades e aos registros;



Fornecer bases concretas para elaboração de dados ao planejamento

ao curto, médio e longo prazo, das necessidades de estoque;


Manter os custos nos níveis mais baixos possíveis, levando em conta os

volumes de vendas, prazos, recursos e seu efeito sobre o custo de venda do produto.
O controle de estoque deve minimizar o capital investido no mesmo, devido seu
alto custo aumento contínuo, uma vez que, seu custo também se eleva. Tal controle
é de total importância para a empresa, uma vez que controla seus desperdícios e
desvios.

2.2 A origem e definição das perdas
Para Lapas (2010) são definidos como perdas principais os seguintes pontos:
a) Erros nos códigos de produtos processados na loja; b) Produtos recebidos em
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quantidades inferiores as adquiridas (fraude); c) Troca de etiquetas pelos clientes; d)
Registros incorretos nos caixas; e) Erros no cálculo de preços de vendas;
As perdas ocorridas no varejo estão relacionadas com a falta de controle,
treinamento e avaliações periódicas que auxiliam na criação da gestão de dados e
controle operacional efetivo do estoque. O autor Lapas (2010), elenca tópicos como
principais tipos de perdas relacionados a erros humanos, que são gerados por falta
de mão de obra qualificada ou até mesmo por fraudes.
Conforme estudos realizados pelo SEBRAE/SP (2015), o mesmo define as
seguintes perdas principais:

Quadro 1 - Principais tipos de perdas no varejo
Perdas
Comerciais

Perdas
Administrativas

Perdas de
Produtividade

Perdas
Financeiras

Perdas nas
Operações

Ocorrem quando o produto não está
disponível para venda (ruptura) e suas principais
causas são: embalagens inadequadas, falha na
reposição do produto na loja ou na entrega do
fornecedor.
Ocorrem por falhas no gerenciamento da
operação da loja e suas principais causas são: erro
de precificação, erro de cadastro de produto,
desperdícios gerais (água, energia, telefone,
manutenções por mau uso), deficiências na gestão
de compras e estoques, dimensionamento incorreto
dos recursos humanos para a operação da loja.
Ocorrem quando há falta de padrões,
controles e processos operacionais estabelecidos e
disseminados: demora no atendimento, desperdício
de tempo e recursos em tarefas redundantes,
retrabalho.
Ocorrem principalmente devido a assaltos e
furtos (internos e externos), deficiências nos meios de
pagamento e oferta de crédito, inadimplência e
fraudes (cartões e cheques).
Ocorrem durante a operação da loja e as
principais causas são: armazenamento, exposição,
ou movimentação inadequada de produtos, falhas no
recebimento de mercadorias e falhas na operação do
checkout.

Fonte: (SEBRAE/SP, 2015)

2.3 As perdas totais
“Para Lapas (2010), o termo “Perdas Totais” é o valor total da soma das
PERDAS e das QUEBRAS”.
Considerando de tudo o que se perde no estoque, um procedimento que no
qual a maioria das empresas soma tudo sem especificar as perdas. Esse método é
um tanto quanto antigo e sem valor administrativo para diagnostico, pois não tem
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especificações que discriminam o que acontece, aonde se perde mais ou menos. Uma
empresa como o supermercado ao usar um sistema de perda sem discrição nenhuma,
não terá como diagnosticar os seus erros, observar se está havendo alguma falha ou
se as perdas estão dentro dos padrões estabelecidos pela empresa. Sendo assim não
poderá tomar as medidas cabíveis para tal controle. (SOUZA ET AL., 2016).

2.4 Perdas e prevenção no varejo
Slack (2002) ressalta que quantos menos erros em cada micro operação ou
unidade de produção, menos tempo será necessário para a correção e,
consequentemente, menos confusão e irritação. Os erros apresentam custos, além
disso, um erro em qualquer etapa da cadeia produtiva significará desperdício de tempo
dos funcionários.
Portanto, mais que o custo financeiro, as perdas representam um custo de
qualidade e consequentemente um custo de imagem. Slack (2002) elabora um roteiro
de três etapas para a recuperação e prevenção de falhas. A primeira etapa é entender
e identificar todas as falhas e suas razões, segundo é analisar e reduzir a
probabilidade de falhas ou minimizar as consequências, por fim, devem-se elaborar
políticas e procedimentos que a ajude a operação a se recuperar das falhas quando
estas ocorrem.
A prevenção de perdas no varejo não é um assunto incomum para muitos
varejistas, uma vez que o bom controle das perdas pode gerar ganhos significativos
para as empresas se tornando assim uma decisão estratégica (PIOTTO; FÁVERO;
ANGELO, 2004).
Silva et al (2003) ressalta que as perdas que ocorrem durante a Cadeia
Produtiva, nos supermercados, são repassadas ao consumidor. O que pode
comprometer o consumo, além disso, pode rebaixar o valor percebido pelos clientes
bem como a percepção de qualidade.
Comprometendo os investimentos no setor e também afetando os retornos
aferidos. Nesse momento, é necessário destacar que existe uma diferença entre os
conceitos das quebras que vão para o lixo e do excedente que ocorre nos varejistas.
Os primeiros são alimentos que não estão próprios para o consumo humano. Já o
segundo são os alimentos que não estão bons para serem vendidos, porém são
classificados como itens que ainda estão bons para o consumo humano (BETTS;
BURNETT, 2007).
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3 Metodologia
3.1 Tipo de pesquisa
Este estudo está relacionado a análise de perda no setor supermercadista
brasileiro, mostrando as principais perdas decorrentes das operações em 4.242 lojas
supermercadistas espalhadas pelo território nacional. A principal fonte de dados
secundários está embasada nas pesquisas da ABRAS – Associação Brasileira de
Supermercados, dados esses levantados no período de 2004 a 2016.
Quanto à forma de abordagem, essa pesquisa se enquadra como quantitativa,
porque está embasada em dados e informações numéricas, classificando-os e
analisando-os essas informações através de números percentuais e absolutos.
Na concepção Roesch (2015, p. 123), diz que a pesquisa quantitativa é
apropriada para avaliar a mudança organizacional. Quando se trata de abordagens
integradas, com expressão dos resultados, envolvendo a análise de relações
evolutivas entre dois ou mais períodos.

4 Análise dos resultados
4.1 Identificação dos participantes da Pesquisa ABRAS
A tabela 01 mostra a relação dos participantes da pesquisa em termos de
empresas pesquisadas com 339, número de lojas 4.242, número de centro de
distribuição 292, número de funcionários 304.425, e um faturamento bruto das lojas
respondentes de R$ 58 bilhões.
Tabela 1: Participantes da Pesquisa ABRAS

Fonte: (ABRAS, 2018)

Já no gráfico 01 é possível observar que o estado de São Paulo tem o maior
percentual na localização das lojas respondentes, com 18,4% do total das lojas
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pesquisadas. O Rio Grande do Sul ficou em segundo com 11,7%, o Paraná em
terceiro com 10,8% e Minas Gerais em quarto com 10,4% do total de lojas.
Gráfico 1: Localização das lojas respondentes

Fonte: (ABRAS, 2018)

4.2 Análise das perdas com base na ABRAS
Os gráficos abaixo mostram juntamente com uma tabela os fatores mais
relevantes na perdas ocorridas em supermercados segundo a Pesquisa ABRAS de
2018.
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Gráfico 2: Prevenção de perdas: a quem se reporta?

Fonte: (ABRAS, 2018)

O gráfico 2 mostra que a prevenção de perdas é respondida em 42% por
Presidência/Proprietários e conselho. 18% outros e 15% por controladoria e
operações, ficando 6% respondido pela parte comercial.
Tabela 2: Índice de perdas por departamentos

Fonte: (ABRAS, 2018)

A tabela 2 mostra que os índices de perdas por departamentos são
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predominantes nas Frutas, Legumes e Verduras (FLV) com 6,09%, padaria e
confeitaria ficam em segundo lugar com 4,7%. Rotisseria/Comidas Prontas ficaram
em terceiro lugar com 3,99%. Peixaria em quarto com 3,26% e carnes em quinto com
3,07% e também congelados em sexto com 2,14%.
Gráfico 3: Evolução do índice de perdas (Faturamento Líquido) - % ao
ano

Fonte: (ABRAS, 2018)

O gráfico 3 mostra que a evolução do índice de perdas (Faturamento Líquido)
- % ao ano foi maior em 2014 com 2,98%, 2013 ficou em segundo com 2,52% e com
o menor índice de perda (Faturamento Líquido) - % ao ano ficou o ano de 2004 com
1,78%.
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Gráfico 4: Causas das perdas

Fonte: (ABRAS, 2018)

O gráfico 4 mostra as Causas das perdas, ficando a Quebra Operacional com
29% em primeiro lugar sendo a principal causa de perdas, em segundo ficou o furto
externo com 18% das causas de perdas, em terceiro lugar erros de inventários com
15%. Outros ajustes com 13% apareceu em quarto lugar, erros administrativos com
9% em quinto lugar, furto interno com 8% em sexto lugar e em último os fornecedores
com 8% das causas das perdas.
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Gráfico 5: Ranking de perdas por artigos mais roubados / furtados na
organização (em quantidade)

Fonte: (ABRAS, 2018)

O gráfico 5 mostra o Ranking de perdas por artigos mais roubados / furtados
na organização (em quantidade), ficando doces em geral em primeiro lugar com 23%,
bebidas em segundo com 18%, perfumaria em terceiro com 12%, carnes em quarto
com 11%, desodorantes com 9% ficou em quinto lugar, Lâminas e aparelhos para
barba em sexto com 7%, ficando empatados com Pilhas e baterias. Os menos
roubados são Cigarros e Isqueiros com 2%.
Gráfico 6: Ranking de perdas por artigos mais roubados / furtados na
organização (em valor)

Fonte: (ABRAS, 2018)
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O gráfico 6 mostra o Ranking de perdas por artigos mais roubados / furtados
na organização (em valor), ficando carnes e bebidas empatados em primeiro lugar
com 20%, Celular, Smartphones e eletrônicos em terceiro com 13%, perfumaria em
quarto com 12%, doces em geral com 11% ficou em quinto lugar, Lâminas e aparelhos
para barba em sexto com 9%, ficando desodorantes com 6%. Os menos roubados
são Cigarros e Isqueiros com 1%.
5 Considerações Finais
O trabalho de pesquisa relacionado as perdas em supermercados atingiu todos
os seus objetivos, assim como respondeu a problemática de estudo proposta
revelando aspectos relevantes como. Dentre as perdas por artigos mais roubados /
furtados na organização (em valor) as carnes predominam, já em quantidade
predominam doces em geral. Que as principais Causas das perdas são as quebras
operacionais, que o ano de 2014 foi o que apresentou a evolução do índice de perdas
(Faturamento Líquido) - % ao ano com maior índice chegando a 2,98%.
Já o problema de estudo foi respondido quando o estudo mostrou que dentre
os índices de perdas por departamentos são predominantes nas Frutas, Legumes e
Verduras (FLV) com 6,09%.
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ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: GERENCIAMENTO
EFICAZ QUE EVOLUI NAS EMPRESAS.
Thainara Aparecida Correa Mello21
Yuri dos Santos Barcelos22
Jonathan Waldecy Correa Mello23
Resumo: A aplicação de sistemas que auxiliam o gerenciamento e análise da
evolução nas empresas através de índices, são hoje, de suma importância para uma
boa gestão. Através da Análise das Demonstrações contábeis podemos identificar ou
comparar a variação de uma conta ou grupo dentro dos períodos de tempo de forma
a apresentar sua evolução do período e indicar sua tendência. É através desse
método que se obtém informações detalhadas de extrema relevância para a
identificação econômico-financeira da empresa em todas as suas áreas, possibilitando
assim, aumentar com eficiência o desempenho da sua gestão internamente e
externamente perante seus concorrentes. Este trabalho tem como objetivo mostrar a
grande relevância dos indicadores para a tomada de decisão, apresentar os tipos de
liquidez, índices, e outros pontos essenciais para a consolidação do trabalho. Para
tanto, este artigo apresentou uma revisão bibliográfica sobre a Análise das
Demonstrações Contábeis acerca do tema abordado. O presente artigo detalha
também a grande importância da consolidação dos conceitos deste método para
reforçar a construção do conhecimento voltado à gestão dentro das empresas.
Palavras-chave: Análise; Gestão; Liquidez; Demonstrações.
ANALYSIS OF ACCOUNTING STATEMENTS: EFFECTIVE MANAGEMENT THAT
HAS EVOLVED IN COMPANIES
Abstract: The application of systems that help the management and analysis of the
evolution in the companies, are today, of paramount importance for a good
management. Through the Analysis of the Financial Statements we can identify or
compare the variation of an account or group within the time periods in order to present
its evolution of the time and indicate its tendency. It is through this method that we
obtain detailed information of extreme relevance for the economic-financial
identification of the company in all its areas, thus, to efficiently increase the
performance of its management internally, and externally to its competitors. This paper
aims to show the great relevance of the indicators for the decision making, to present
the types of liquidity, indexes, and other key points. Therefore, this article presents a
bibliographic review on the Analysis of Financial Statements and on the topic
addressed. This article details the great importance of consolidating the concepts of
this method to reinforce the construction of management knowledge within companies.
Keywords: Analyze; Management; Liquidity; Demos
1 Introdução
Com o passar dos meses as empresas tendem a ter grande preocupação com a
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sua evolução de um período para outro, a vista que, através de análises podem ser
identificados fatores relevantes para seu desenvolvimento e seu crescimento perante
seus clientes, acionistas, cooperados, funcionários, e a sociedade em geral.
Nos dias de hoje o método de Análise das Demonstrações Contábeis são de
grande importância, uma vez que, a rapidez das informações precisa ser cada vez
mais eficaz e consistente.
Baseando-se nas empresas de grande, médio ou até mesmo de pequeno porte,
verifica-se o melhoramento e desenvolvimento através da Análise das Demonstrações
com o objetivo de alcançar seus resultados e buscar excelência de mercado e
produtividade em seu ramo de negócio.
Segundo IUDÍCIBUS (2013, p. 5):
Análise de Balanços é mais que uma simples técnica a ser aplicada, é a arte
de saber extrair relações úteis, para o objetivo econômico que tivermos em
mente, dos relatórios contábeis tradicionais e de suas extensões e
detalhamentos, se for o caso.

Com isso, muito se fala sobre a transparência e a liquidez dessas informações, e
a qualidade com que as mesmas são repassadas para os interessados. Segundo
IUDÍCIBUS e MARION (1999, p.53), consiste em: "(...) fornecer informação
estruturada de natureza econômica, financeira e, subsidiariamente, física, de
produtividade e social, aos usuários internos e externos à entidade". Esse conceito
assemelha-se ao objetivo da Contabilidade citado na Deliberação CVM n. º 29, de
05.02.1986.
Dessa forma o presente trabalho tem como objetivo principal expor os principais
conceitos de análises e suas características, bem como seus objetivos e métodos.
Vamos ainda apresentar fórmulas e verificar os tipos de liquidez que tem uma
empresa, verificando assim de que maneira as informações podem auxiliar a sua
gestão na tomada de decisão. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, mostrando
os principais aspectos relacionados ao tema apresentado, assim, a problemática de
estudo levanta o seguinte questionamento: De que forma a Análise das
Demonstrações Contábeis pode ser útil para uma empresa?

2.

Referencial Teórico

2.1 Análise Das Demonstrações Contábeis
Segundo ALVES, S. G., & DA SILVA, I. A. (2011): As Demonstrações Contábeis
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são relatórios em que mostram a situação da empresa em determinado momento, com
o intuito de fornecer informações a respeito da situação em que a empresa se
encontra.
Segundo MARION (2012b), o relatório contábil é a exposição resumida e
ordenada de dados colhidos pela contabilidade com o objetivo de relatar aos usuários
os principais fatos registrados pela contabilidade em determinado período.
MARION (2006, p.26) considera a contabilidade como:
Um instrumento pelo qual ajuda a administração de uma empresa nas
tomadas de decisões, avaliando e analisando todos os dados econômicos da
organização a partir de relatórios. As demonstrações contábeis se
caracterizam como os próprios relatórios ou sumários que evidenciam os
aspectos econômicos e ou patrimoniais.
As principais demonstrações contábeis têm por finalidade realizar um balanço
patrimonial, caracterizando assim os bens e também a posição financeira de
uma determinada organização. A Demonstração do Resultado do Exercício
(DRE) é um tipo de demonstração que evidencia os lucros e ou prejuízos em
um tempo de exercício pré-determinado, comparando assim despesas,
receitas e outras atividades econômicofinanceiras do período. (BRUNI E
FAMÁ, 2006, p.77).

Silva (2001, p.71) acrescenta que as Demonstrações Contábeis se constituem
como um meio de comunicação, um canal pelo qual a empresa apresenta informações
e dados aos diferentes usuários internos e externos, caracterizando assim
transparência em suas operações, atingindo assim uma dimensão que transpassa o
contexto fiscal e compreende a dimensão ética.
Segundo o autor uma empresa consciente de suas funções para com seus
fornecedores, clientes, acionistas, investidores e funcionários têm estabelecido
informações cada vez mais precisas de sua real funcionalidade.
3. Índices De Liquidez
Marion (2002, p. 36) argumenta que os índices são:
[...] relações que se estabelecem entre duas grandezas; facilitam
sensivelmente o trabalho do analista, uma vez que a apreciação de certas
relações ou percentuais mais significativa (relevante) que a observação de
montantes, por si só. [...] entretanto, que o analista deverá tomar uma série
de precauções quanto a interpretação dos índices. Muitas vezes, podem dar
falsa imagem de uma situação.

Gitman (2010, p. 51) dispõe que “a liquidez de uma empresa é medida em
termos de sua capacidade de saldar suas obrigações de curto prazo à medida que se
tornam devidas”. Então, podemos compreender que a Liquidez de uma empresa está

70

diretamente baseada na capacidade da empresa liquidar em dia as suas obrigações.
Para Silva (2008, p. 283): “[...] a liquidez decorre da capacidade de a empresa ser
lucrativa, da administração de seu ciclo financeiro e de suas decisões estratégicas de
investimento e financiamento”.
Perez Júnior e Begalli (2009) consideram os índices de liquidez como os principais
indicadores por demonstrarem a situação da empresa e a capacidade de pagamento
de suas obrigações.
Para uma análise inteligente e efetiva, é necessário verificar índices de vários
períodos de tempo, para assim, verificar se houve melhora significativa ou não no
resultado. Conforme os conceitos acima, podemos verificar que o analista necessita
tomar cuidado ao analisar e interpretar os índices, pois pode ser apresentado um
resultado distorcido da real situação.
3.1 Liquidez Geral
O índice de Liquidez Geral indica quanto a empresa possui em dinheiro e tudo que
converterá, para liquidar suas dívidas a curto e longo prazo (MARION, 2012a).

Este índice demonstra quanto a empresa possui de ativos realizáveis a curto e
longo prazo para cada R$1,00 de dívida. Se o quociente for maior que 1, indica que a
empresa opera com capital de giro próprio, se menor que 1, o capital de giro é de
terceiros (PEREZ JUNIOR; BEGALLI, 2009). De acordo com IUDÍCIBUS (2013),
através deste índice pode-se verificar a saúde financeira da empresa de longo prazo,
no que se refere à liquidez.
Segundo Assaf Neto (2012) e Silva (2008), através do índice de liquidez geral é
possível identificar se empresa conseguiria pagar suas dívidas com suas
disponibilidades mais seus realizáveis, caso a empresa pare suas atividades naquela
data.
Perez e Begalli (2009) ressaltam a importância de conhecer os prazos de
vencimento tanto das obrigações quanto dos direitos, pois é possível que mesmo com
índice favorável, as obrigações vençam em um prazo menor que os direitos, o que
pode trazer dificuldade para a empresa liquidar as dívidas.

3.2 Liquidez Corrente
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O índice de liquidez corrente é o mais comum entre todos os tipos de índices de
liquidez. De acordo com Marion (2012a), este índice demonstra a capacidade da
empresa para pagar suas dívidas de curto prazo, calculado através da fórmula:

Esse índice nos mostra quanto a empresa tem de direitos para cada R$1,00 a
curto prazo. Segundo Assaf Neto (2012, p. 177), “quanto maior a liquidez corrente,
mais alta se apresenta a capacidade de a empresa financiar suas necessidades de
capital de giro”. Silva (2008) defende que o índice de liquidez corrente de uma
empresa deve ser comparado entre empresas do mesmo porte, mesma atividade e
mesma região geográfica, pois ele sozinho não demonstra se a situação da empresa
é boa ou não. Ferreira (2010) complementa que para se obter um índice ideal, é
necessária a análise do ciclo operacional da empresa.

3.3 Liquidez Seca
O índice de Liquidez Seca mostra se a empresa tem condições de cumprir suas
obrigações a curto prazo sem depender do seu estoque, ou seja, sem depender das
suas vendas futuras.

Esse índice mostra quanto a empresa possui em disponibilidades e duplicatas a
receber para cada R$1,00 devido a curto prazo (PEREZ JUNIOR; BEGALLI, 2009).
Iudícibus (2013, p. 96) ressalta que “esta é uma variante muito adequada para se
avaliar conservadoramente a situação da liquidez da empresa. Eliminando-se os
estoques do numerador, estamos eliminando uma fonte de incerteza”. Para Marion
(2012a) e Gitman (2010), embora um índice de liquidez seca a partir de 1,0 seja
considerado bom, o valor aceitável depende do setor da empresa analisada.
Se a empresa converter o estoque em caixa em pouco tempo, o índice de liquidez
corrente é mais indicado. Empresas onde o investimento em estoque é elevado e a
maioria das suas vendas é a vista, um índice baixo não significa uma situação
financeira ruim.

3.4 Liquidez Imediata
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Mostra quanto a empresa tem para cumprir suas obrigações com terceiros a curto
prazo de pagamento, logo, esse índice é utilizado apenas das disponibilidades, como
banco, caixa e aplicações financeiras, quanto maior, melhor. É dado pela fórmula:

4. Índices De Rentabilidade
Os índices de Rentabilidade, ou indicadores de Rentabilidade servem para apresentar
a capacidade econômica da empresa, Segundo Assaf Neto (2009, p. 228), “esses
indicadores têm por objetivo avaliar os resultados auferidos por uma empresa em
relação a determinados parâmetros que melhor revelam suas dimensões. ”O
embasamento adotado para comparar o estudo dos resultados empresariais são o
ativo total, o patrimônio líquido e as receitas de vendas (ASSAF NETO, 2009).
Seguindo a mesma ideia, Wernke (2008), afirma:
Os quocientes da “rentabilidade” objetivam demonstrar o retorno
proporcionado pelos investimentos realizados na empresa. Destarte, ao
avaliar a rentabilidade os investidores terão condições de decidir se vale a
pena manter o empreendimento, se é interessante economicamente aplicar
mais capital no negócio ou se a companhia está proporcionando retorno
inferior a outras oportunidades de investimento disponíveis.

4.1 Retorno Sobre O Ativo (ROA)
O
ROA significa a “taxa de retorno gerado pelas aplicações realizadas por uma
empresa em seus ativos. Indica o retorno gerado por cada $ 1,00 investido pela
empresa” (ASSAF NETO, 2008, p. 229). Logo, é calculado da seguinte forma:

O autor (2009) afirma que o lucro operacional se trata do resultado da empresa
antes das despesas financeiras, ou seja, “é o resultado gerado exclusivamente pelas
decisões de ativos” (ASSAF NETO, 2009). E, que por critério de decisão, o retorno
sobre o ativo (ROA), pode ser “interpretado como custo financeiro máximo que uma
empresa poderia incorrer em suas captações de fundos” (p. 229).
Wernke (2008, p.281), define ROA como “o indicador que evidencia o retorno
conseguido com o dinheiro aplicado pela empresa em ativos num determinado
período”. O uso do ROA pode proporcionar alguns benefícios segundo WERNKE
(2008, p. 284-285), os quais são:
A identificação de como a margem do lucro aumenta ou se
deteriora; a possibilidade de medir a eficiência dos ativos
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permanentes em produzir vendas; possibilidade de avaliar a
gestão do capital de giro por intermédio de indicadores
mensurados em dias; faculta o estabelecimento de medidas que
aferem a habilidade do gestor para controlar custos e despesas
em função do volume de vendas; propicia a comparação das
medidas de eficiência citadas anteriormente e estabelece o
patamar máximo de custo de captação de recursos que a empresa
pode suportar.

4.2 Retorno Sobre o Investimento (ROI)
Para Assaf Neto (2009), o ROI “é uma alternativa ao uso do ROA para avaliar o
retorno produzido pelo total dos recursos aplicados por acionistas e credores nos
negócios. ”
De acordo com Wernke (2008): “o interesse por este indicador deve-se ao fato de que
este combina fatores de lucratividade (como receitas, custos e investimentos) e os
transforma em taxa percentual. ”
O capital investido é composto pelos recursos (passivos) onerosos (dívidas da
empresa que produzem juros) captados pela mesma junto a credores, e os recursos
próprios aplicados por seus proprietários (acionistas), cujos valores são registrados
em contas do Patrimônio Líquido (ASSAF NETO, 2009). No que concerne ao cálculo
do ROI, não há um consenso a respeito dos fatores que devem ser considerados para
a determinação do Roi (WERNKE, 2008).

Onde para encontrar o investimento médio calcula-se: Investimento = Ativo
Total – Passivo de Funcionamento Ou Passivo Oneroso / Patrimônio Líquido.

4.3 Retorno Sobre O Patrimônio Líquido (ROE)
Segundo Wernke (2008, p.267), “o ROE evidencia o retorno do capital próprio
(PL) aplicado na empresa. ” Ou seja, os acionistas são os que mais se interessam em
acompanhar o desempenho desse indicador, uma vez que este se trata do retorno do
investimento que foi feito, analisando se foi superior às outras alternativas ou se
ultrapassou as taxas de rendimento do mercado financeiro (WERNKE,2008). Já para
Assaf Neto (2009), o ROE trata-se da mensuração do retorno que a empresa tem dos
recursos aplicados por seus proprietários (acionistas), ou seja, para cada $ 1,00 de
recursos próprios (patrimônio líquido) investido na empresa, quanto os acionistas
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embolsam de retorno.

Segundo ASSAF NETO (2009), “deve ser comparado sempre com a taxa de
retorno mínima exigida pelo acionista”. Por isso, para tornar-se atraente, “todo o
investimento deve oferecer uma rentabilidade pelo menos igual à taxa de
oportunidade” (p. 231).

5. Principais Elementos Das Demonstrações Contábeis
Marion (2009 p. 159) afirma que os principais elementos das demonstrações
contábeis são:
Ativo - É um recurso controlado pela entidade como resultados de eventos passados
e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade.
Passivo - É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos,
cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar
benefícios econômicos.
Patrimônio Líquido – É o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos
todos os seus passivos.
Receitas - São aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob
a forma de entrada ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
aumentos do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos
proprietários da entidade.
Despesas – São decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil
sob a forma de saída ou redução de ativos ou incrementos em passivos, que resultam
em decréscimos do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição o
de resultado ou de capital aos proprietários da entidade.

6. Analise Vertical e Horizontal
Segundo a Tese de doutorado CONTÁBEIS: A análise horizontal esclarece como
está ocorrendo a evolução de cada conta ou conjunto de contas das demonstrações
contábeis com o passar do tempo, ou seja, analisa uma conta especifica em diferentes
exercícios sociais, podendo assim, verificar como esta conta em questão está
evoluindo de um ano para o outro, além de identificar certas tendências.
Por sua vez, a análise vertical verifica a evolução de todas as contas contidas nas
75

demonstrações contábeis de um determinado exercício social, através do
estabelecimento de um padrão para que ocorra esta comparação. Isto ocorre da
seguinte maneira, uma conta do demonstrativo é tida como base de comparação,
então todas as demais são avaliadas em termos de evolução quando equiparadas
àquela considerada valor padrão. (UFPA Faculdade de Ciências Contábeis FACICON ADC – Análise das Demonstrações Contábeis).
Araújo e Neto (2010, p.225), ponderam que “apesar da existência de métodos
e critérios bastante sofisticados de análise financeira de balanços, o uso da análise
horizontal e vertical e construção de índices financeiros constituem-se nas técnicas
mais empregadas”.
Objetivo da Análise horizontal segundo Araújo e Neto, (2010), é conhecer a
evolução dos balanços e resultados da empresa nos últimos anos e tornar a análise
financeira mais dinâmica, revelando o desemprenho e as tendências da empresa.

6. Demonstrações Contábeis Lojas Renner
Balanços Patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2016 e 2015
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Quadro 01
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FONTE: Demonstrações Lojas Renner e modificações pelos autores (PORTO, Lucas Ribeiro)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de
2016/2015
Quadro 02
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FONTE: Demonstrações Lojas Renner e modificações pelos autores (PORTO, Lucas
Ribeiro)

Segundo PORTO, Lucas Ribeiro: da análise horizontal do balanço patrimonial das
Lojas Renner pode-se extrair como informação relevante como o aumento de 55%
dos impostos a recuperar (AC), aumento de 21,34% do das disponibilidades
financeiras (AC), aumento de 93,92% dos empréstimos, financiamentos e debêntures
passivos (PC), aumento de 69,08% do arrendamento mercantil financeiro a pagar
(PE), aumento das reservas de lucros em 44,15%. Estas mudanças indicam, de modo
geral um avanço da dívida de curto prazo que, por conseguinte está sendo aplicada
em bens e direitos de curto prazo, visto que as alterações em aplicações de longo
prazo foram menos relevantes. O aumento da reserva de lucros pode indicar que o
lucro não foi distribuído possivelmente para não afetar o fluxo de caixa da empresa
naquele período (PORTO, Lucas Ribeiro).

7. Metodologia

Argumenta-se que pesquisa qualitativa e seus métodos de coleta e análise de
dados são apropriados para uma fase exploratória da pesquisa. A pesquisa qualitativa
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também é apropriada para a avaliação formativa, quando se trata de melhorar a
efetividade de um programa, ou plano, e também quando se trata de relatar uma
evolução histórica de determinado tema e construir considerações críticas sobre o seu
aspecto evolutivo (ROESCH, 2015)
A pesquisa bibliográfica, conforme explica Marconi e Lakatos (1999, p. 73):
[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de
estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros,
pesquisas, monografia, teses, material cartográfico etc. Sua finalidade é
colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito [...]

Abordaram-se no aporte teórico conceitos sobre finanças, demonstrações
financeiras, aprofundando-se especificamente no índice de rentabilidade. Logo, a
pesquisa foi teórica por ter havido um estudo das teorias e empírica, por ter codificado
o lado mensurável da realidade. (PRESTES, 2008, p. 25).
Quanto aos objetivos, foi do tipo exploratória, devido a obtenção de mais
informações sobre o assunto investigado, e descritiva, por ter feito uso da observação,
registro, análise, classificação e interpretação dos fatos (PRESTES,2008).
E, quanto aos procedimentos, foi uma pesquisa do tipo bibliográfica, pois, como
afirma o autor (2008, p. 26), “a pesquisa bibliográfica é aquela que se efetiva tentandose resolver um problema ou adquirir conhecimentos a partir do emprego predominante
de informações provenientes de material gráfico, sonoro ou informatizado”.

8 Considerações Finais
Os resultados obtidos através dos índices apresentados são de extrema
importância para a tomada de decisão em uma empresa, é através deles que o
analista sabe os caminhos a serem tomados, evidenciar o que é possível mensurar
relevantes indicadores econômico-financeiros e dessa forma extrair informações
seguras e concretas, assim, proporcionar uma visão geral do desempenho e
desenvolvimento da instituição a ser analisada. Esse trabalho expôs uma
apresentação de todos os tipos de liquidez e seus conceitos, com a finalidade de
mostrar que existem vários métodos capazes de diagnosticar a situação econômica e
financeira da empresa.
Nesse contexto, com a realização do presente estudo, é possível constatar
através dos cálculos, posterior, analise dos Índices se a empresa apresenta uma
situação favorável ao se avaliar sua capacidade de saldar suas obrigações de curto
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prazo e a longo prazo. Este trabalho foi realizado em nível introdutório, com o intuito
de ressaltar a importância da utilização dos índices econômico-financeiros como um
suporte para conduzir a empresa na tomada de decisão.
Diante de todas as mudanças no mundo, principalmente, mudanças financeiras,
é importante que se tenha um certo cuidado por parte do analista perante sua
empresa, todos devem estar atentos e engajados na implementação de estratégias
que visam o alcance de objetivos e do crescimento organizacional podendo assim
obter informações a respeito da situação em que a empresa se encontra com relação
ao mercado e não somente informações internas.
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FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA: OS PARÂMETROS CONTEPORÂNEOS DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA VISÃO DAS ORGANIZAÇÕES NOS
PROCESSOS COLHIDOS
THIAGO PINHEIRO MACIEL24
EVANDRO DALLA VECCHIA25
Resumo: Diante da atual realidade contemporânea, em que a concorrência no
mercado se torna cada vez mais exigente para as organizações, se busca através de
muitas ramificações e transformações um modelo de planejamento estratégico de
acordo com os parâmetros políticos com grandes propósitos e soluções desafiadoras
para as equipes de gestão. O que se busca aqui é a capacidade das empresas de
enxergar e visionar todos os pontos importantes do funcionamento de todo processo
decisório até o processo de implementação. O Questionamento é o os objetivos de
onde as empresas se encontram em seus parâmetros de buscas de processos
colhidos no planejamento estratégico, no elo de todos os setores de pessoas que
necessitam estar numa sinergia quase que total, e que se não houver uma união de
todas as equipes vai a empresa estar fadada ao sucesso da formulação da estratégia
ou ao fracasso. A partir deste ponto, que este artigo irá abordar diversos casos que
na atualidade se julga importante e principalmente vital para se obter eficácia e
vantagens no mercado, e através de uma metodologia de pesquisa com autores
especialistas do ramo empresarial, chegaremos a inúmeras respostas, que durante o
artigo, vai nos trazer muitos questionamentos. Entretanto, o resultado de todo este
processo, é o modelo de gestão unificada em cada setor e ainda distribuída, pois
através de treinamentos e muitas reuniões e dada a oportunidade de todos darem sua
contribuição, será possível ter uma sinergia quase que total e êxito nos objetivos da
organização serem implementados. Isso acontece, porque o mercado e a evolução
tecnológica transformam diversos recursos e ramifica muitas ferramentas.
Palavras-chave: Estratégia. Organizações. Planejamento. Gestão. Sinergia
FORMULATION OF THE STRATEGY: THE CONTEXT PARAMETERS OF
STRATEGIC PLANNING IN THE VISION OF ORGANIZATIONS IN COLLECTED
PROCESSES
Keywords: In the face of the current contemporary reality, in which market competition
becomes more and more demanding for organizations, a model of strategic planning
according to political parameters is sought through many ramifications and
transformations with great purposes and challenging solutions for the teams
management. What is sought here is the ability of companies to see and visualize all
the important points in the operation of all the decision making process until the
implementation process. The Questioning is the objectives of where the companies
are in their search parameters of processes gathered in the strategic planning, in the
link of all the sectors of people that need to be in a almost total synergy, and if there is
24
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not a union of all teams will the company be doomed to the success of strategy
formulation or failure. From this point on, this article will address several cases that
today are considered important and especially vital to obtain effectiveness and
advantages in the market, and through a methodology of research with experts authors
of the business field, we will arrive at numerous answers, that during the article, will
bring us many questions. However, the result of all this process is the unified
management model in each sector and still distributed, because through training and
many meetings and given the opportunity for everyone to make their contribution, it will
be possible to have almost total and successful synergy in objectives of the
organization are implemented. This happens because the market and the
technological evolution transform many resources and branches many tools.
1 Introdução
O presente artigo abordará âmbitos da estratégia contemporânea nas
organização, e será evidenciados os conceitos de muitas áreas dentro dos setores
das empresas, buscando nutrir cada disciplina desenvolvidas no dia a dia na
atualidade. Disciplinas estas que são cada ação e objetivos traçados e o necessário
para se conseguir chegar ao âmbito desejado dentro de todas as metas traçadas.
Para se entender esse contexto se buscará conceitos de estratégias, onde a formará
todo um plano para se por em prática posteriormente, isso, através de documentos e
reuniões realizadas entre os setores da empresa, pois a opinião de todos será
importante mais a frente na qualidade dos serviços ou produtos a que se esta
divulgando ou até criando. Falando-se nesse sentido no ponto de vista estratégico,
segundo

Marcoué, Sorridge, Gillespie, Marketing, que conceitua estratégia de

marketing: “A estratégia de marketing é o planejamento a médio e longo prazo para
alcançar seus objetivos no mercado.”
Estes conceitos serão a grande metodologia do presente artigo, enxugando-se o
que se tem de melhor nas organizações e buscar exemplos de sucesso nos objetivos
dentro de um contexto geral do trabalho árduo de tentar e errar, mas também de êxito
no trabalho proposto pela alta direção da empresa, se guiando dentro de cada
ambiente, com cada colaborador, em que se é importante em prática a ajuda um ao
outro.
Mostraremos a importância de cada membro das equipes bem montadas na
organização, que o os níveis de estratégias para planejar o futuro é muito importante,
mas também motivos de muita atenção a realidade no mercado, a atenção a
concorrência será foco também neste artigo, até porque não se tem sentido os
métodos estratégias serem posto em prática sem uma pesquisa de satisfação, do que
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os consumidores em potencial necessitam e em que vantagens se tem através
daquele produto, serviço e também de trabalhos de prestação de serviços, em que
vamos chamar de trabalho temporário. Esta é uma realidade bem pontual nas
estratégias das organizações, nas alternativas na diminuição de custos para na
otimização do processo, e de acordo com o que se apresentará necessitará até de
mudar o processo de produção da empresa, com por exemplo, pondo em prática o
que a realidade do setor de Marketing, mudando parâmetros antes eficientes e
eficazes, mas que agora mudou, necessitando-se modificações e com todas a
reuniões e testes voltando ao setor de marketing e produção.

2 Os objetivos do Marketing na empresa
Um produto que surge novo no mercado, é necessários muitas ações a serem
tomadas, porque as ideias inovadoras que são promessas de sucesso, não podem
ficar por ai, é de suma importância entender os diversos caminhos para se chegar a
um denominador comum, ou seja, a um resultado satisfatório, para que isso ocorra
como a empresa necessita do setor de marketing funcionando em sintonia com os
objetivos reais da empresa, isso porque, segundo Marcoué, Sorridge, Gillespie,
Marketing o: “Marketing é a função gerencial que procura identificar, influenciar e
satisfa- zer as necessidades do consumidor de forma rentável.”
Movendo toda uma identificação de um produto ou serviço, ou seja, um
mercado que esteje pronto pra receber tal novidade, influenciando um grande
planejamento nas condições em que a realidade da sociedade se apresenta, mas que
necessitando gerenciar as máquinas estratégicas que deem vantagem para a
empresa e também para os futuros clientes, isso quer dizer não basta só se tornar
conhecido, são formas de se conquistar, isso convém de marketing efetivamente
eficaz dando soluções aos consumidores de como a vida será vantajosa suprindo suas
necessidades definitivamente supridas, e sem promessas que não sejam verdades.
O gerencialmente disso é moldar não só o marketing e é preciso administrar
internamente todos os setores da empresa, para que o produto final chegue ao
consumidor como o divulgado e numa empresa eficaz se faz isso de forma muito
melhor do que se espera, mostrando sinergia entre as partes gerenciadoras. Contudo,
satisfazer de forma que se torne rentável, é possível, o objetivando de forma bem
clara, e segundo Marcoué, Sorridge, Gillespie, Marketing o:
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O objetivo de marketing é a meta ou o alcance, em um determinado mercado,
que uma empresa espera atingir, como aumentar sua participação de
mercado de 9% a 12% em dois anos. Esses objetivos conduzem a direção do
negócio, pois mantê-lo sem saber quais são seus objetivos é como dirigir um
carro sem saber para onde ir.

Surge então, a busca incessante no alcance de metas mensais, semestrais e até
anuais, porque dependendo do estudo de mercado o estudo será muito mais
minucioso e detalhista para não deixar escapar nada, embora, seje muitas vezes
impossível, a preparação para os obstácu-los é necessário, porque no meio do
processo muitas poréns atravessa o caminho, como concorrência, novos produtos e
até mesmo tecnologia, então é preciso ficar de olho nisso.
O aumento de porcentagem de participação no mercado, detém a condução de bons
negócios com os fornecedores, vendedores, são etapas dos objetivos do marketing
que sana o sucesso das vendas e padronizando e fixando a marca no mercados, e
necessário saber o que se obtém as ferramentas certas para alcançar os objetivos de
fato, isso tudo norteia o negócio e direção a seguir, sabendo-se onde se deve chegar.
Conforme Marcoué, Sorridge, Gillespie, Marketing:
As empresas precisam agir e to- mar medidas para revigorar a imagem da
marca a fim de manter seus produtos relevantes para o mercado-alvo. Um
objetivo claro deve ser estabelecido: quais atributos queremos criar para a
marca? O que queremos que a marca represente?

Então, mantêm-se na imagem da marca com bons produtos no mercado,
revigorando e melhorando a cada período, tornando relevante com objetivos a serem
estabelecidos, tendo atributos vantajosos com a concorrência ameaçando sempre,
porém, a marca representa com bom trabalho o melhor para os clientes, e isso os
compradores sempre vão enxergar se a empresa tiver um bom trabalho. Com certeza,
o que se busca aqui é a conceituação com a prática dos processos de gerenciamento,
mas principalmente a relevância da marca na vida das pessoas, e isso será o
diferencial que o marketing vai identificar e fazer sempre, porque, não basta ter bos
métodos senão forem bem aplicados, não só pelo setor de marketing, mas sim por
toda a empresa, é necessário a obtenção da confiança de todos da empresa para ter
condições de alcançar o êxito com os clientes em potencial.
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3 Importância do Marketing Efetivo na consolidação da marca

O consumidor atualmente tornou-se alvo de valioso valor para as empresas, onde
o marketing estuda todos os valores envolvidos com cada faixa etária, até porque, de
modo geral, não sê ve pessoas fidelizando marca ou produto simplesmente por
propagandas, ou por envolver abordagens, ele só vai se decidir de acordo com o que
for vantajoso para si próprio no momento, segundo Marcoué, Sorridge, Gillespie,
Marketing: “Os consumidores tendem a ser bastante racionais. Eles vão procurar por
produtos que tenham preços justos e que satisfaçam as suas necessidades.”
É necessário estar atento ao comportamentos dos consumidores, pois são eles
que tem o poder de controle do mercado, ditam o ritmo de acordo com as tendências
do momento, e faz parte do marketing atentar-se ao meios de solucionar e atender a
realidade apresentada, de nada adianta ter um bom produto senão tem preço
competitivo e não satisfaz o que os consumidores necessitam, e a solução seria
planejar ações de abordagem nos nichos de mercado que racionalize e fizessem
persuadir o consumidor final, o que quer dizer, segundo Marcoué, Sorridge, Gillespie,
Marketing: “Os gostos dos consumidores não costumam ser iguais durante muito
tempo. Por isso, um aspecto importante do marketing efetivo é a capacidade de
responder rapidamente a qualquer mudança nesses gostos.”
Isso quer dizer que o marketing deve responder rapidamente as mudanças de
gostos dos consumidores, além disso, é uma incógnita hoje em dia a confiança em
fidelizar na marca, tanto por parte da organização como parte do cliente, é preciso
com tempo construir uma relação de confiança, porque, por parte da empresa tem que
ser fiel e ético, trabalhar de modo correto, com verdade, pois o simples muitas vezes
vai conquistar a fidelização do cliente no detalhe, e as tendências mudam, as coisas
evoluem numa velocidade astronômica e quando se dar conta o cliente se perde por
entre os dedos, e por parte do cliente, ele procura a marca que lhe mais convém no
momento, que tenha maiores vantagens, de preço, qualidade, e principalmente a
continuidade, se for repedidas vezes, ele consequentemente vai voltar a escolher,
portanto, segundo

Marcoué, Sorridge, Gillespie, Marketing: “Em um mercado

competitivo, as empresas se mantêm ou vão à falência de acordo com sua capacidade
de atender às necessidades dos consumidores.”
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Ou seja, que não atender os requisitos exigidos pelo mercado consumidor vai a
falência, com danos irreversíveis, é por isso que é importante a empresa se preparar
para todos os cenários, e é o marketing na fase de estudos e nas pesquisas que
preveni esse tipo de situação, convém dizer que é impossível prever tudo, mas com
bom planejamento, ao menos, amortiza qualquer tipo de anomalias de mercado,
aumentando a capacidade de reinventar, que é o que se mantém sempre a marca
competitiva, então, como diz Marcoué, Sorridge, Gillespie, Marketing: “De modo geral,
as empresas que fracassam não terão a lealdade do cliente e serão automaticamente
punidas pelo mercado.”
Portanto, lealdade é um fato que mexe com as pessoas, durante muito tempo só
viu as empresas impondo regras e expectativas ao consumidor, e como não se tinha
muita informação, acabava-se que aceitando, então, o fator o hoje é bem diferente, é
o cliente que dita o ritmo, sem ele a empresa esta fadada ao fracasso, e para se
aumentar vendas é nisso que o marketing deve bater na tecla, envolver todo processo
de planejamento e pesquisa de mercado no agradar mesmo o cliente, é isso que devese fazer, e é muito difícil, mas com prevenção e planejamento, é possível, até porque,
o mercado puni impiedosamente. Mas, mesmo com os erros, a empresa a tempo pode
concertar, agora, imaginamos uma certa situação, numa pesquisa realizada para ver
o índice de aceitação do produto B, porém, a empresa vai contra essas indicações e
coloca no mercado o produto A, e ai vai regredir e sofrer muito no nível de fidelização
e participação da marca e produto.

5 Considerações Finais
Conclui-se, no presente artigo, com alguns pontos importantes pesquisados, que
o marketing para ser efetivo deve ser capaz de fidelizar o cliente em potencial de
consumo de um produto de sua marca, consolidando assim, grandes conquistas para
organização, mantendo o cliente como ponto alto de suas estratégias de marketing.
Então, o Marketing Efetivo deve alinhar as seguintes características: Identificar o
mercado-alvo; Segmentos de Mercado; Marketing orientado para o mercado; Uma
imagem de marca coerente e Marketing é trabalho de todos.
Como se vê o marketing é um alinhamento de todos os setores da empresa, desde
a criação do produto pelo setor de criação, marketing, auto gerência, operacional, até
chegar ao cliente, no qual se tiver satisfeito vai passar informação de boa marca e
produto para o meio que vive, o mesmo funciona ao contrário. Concluímos dizendo
88

que o a empresa seve estar atenta a todos os desdobramento do mercado
consumidor, pois sem de efetivar nisso, a organização esta fadada ao fracasso, em
que a falta de sinergia levará a empresa a falência. E aqui digamos a importância do
marketing mostrar os caminhos que a empresa deve seguir para ultrapassar todas as
dificuldades.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA
RELAÇÃO SAUDÁVEL, EQUILIBRADA E RESPONSÁVEL COM O DINHEIRO
Julia Jung26
Luciane de Oliveira27
Roberto Carlos Dalongaro28
Amanda Oliveira Ramadam29
Resumo: As decisões pessoais na esfera financeira, algumas vezes, são realizadas
de forma impensada e descontrolada, acarretando impactos negativos na vida dos
cidadãos. Este fato ocorre, principalmente, pela ausência de educação financeira.
Assim, este artigo origina-se de um projeto de extensão realizado pela Universidade
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus de São Luiz Gonzaga
em quatro escolas da rede pública, com alunos do sexto ano, onde buscou-se
promover a discussão sobre a importância do ensino da educação financeira de forma
que os alunos, por meio do conhecimento, desenvolvam uma relação saudável,
equilibrada e responsável em relação ao dinheiro. Para atingir o objetivo, o projeto
contou com atividades em sala de aula, onde foram abordados temas sobre a origem
do dinheiro e sua utilidade. Na sequência foi desenvolvida atividades com a intenção
de explicar as formas de pagamento, juros, parcelas, cartão de crédito e cheques.
Posteriormente foi realizado um diálogo sobre economia doméstica. Este artigo está
organizado no formato de relato de experiência, demonstrando a partir de uma
vivência prática a importância da temática para que os indivíduos desenvolvam
capacidades e habilidades para gerir o dinheiro, tornando-se mais críticos, proativos
e autônomos em relação às finanças.
Palavras-chave: Educação Financeira. Planejamento Financeiro. Ensino. Dinheiro.
EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA ENSEÑAZA PRIMARIA: UNA RELACIÓN
SALUDABLE, EQUILIBRADA Y RESPONSABLE CON EL DINERO
Resumen: Las decisiones personales en el ámbito financiero a veces se toman de
manera irreflexiva e incontrolada, lo que causa impactos negativos en la vida de los
ciudadanos. Esto se debe principalmente a la falta de educación financiera. Así, este
artículo se origina en un proyecto de extensión llevado a cabo por la Universidade
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - Campus São Luiz Gonzaga en
cuatro escuelas públicas, con estudiantes de sexto grado, donde buscó promover la
discusión sobre La importancia de enseñar educación financiera para que los
estudiantes, a través del conocimiento, desarrollen una relación sana, equilibrada y
responsable con el dinero. Para lograr el objetivo, el proyecto tuvo actividades en el
aula, donde se abordaron temas sobre el origen del dinero y su utilidad.
Posteriormente, se desarrollaron actividades con la intención de explicar los métodos
de pago, intereses, cuotas, tarjetas de crédito y cheques. Posteriormente, se celebró
un diálogo sobre economía doméstica. Este artículo está organizado en un formato de
informe de experiencia, demostrando desde una experiencia práctica la importancia
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del tema para que las personas desarrollen habilidades y capacidades para
administrar el dinero, volviéndose más críticos, proactivos y autónomos en relación
con las finanzas.
Palabras-clave: Educación Financiera. Planeamiento Financiero. Enseñaza Dinero.
1 Introdução
A abordagem sobre educação financeira vem sendo inserida no ambiente
escolar, como alternativa de educar os cidadãos para gerir seus recursos, já que se
enquadra como uma variável que antecipa o comportamento financeiro dos
indivíduos. Conforme Júnior e Schimiguel, (2009), é importante que os alunos desde
cedo possam compreender as situações cotidianas, seja no âmbito da economia, das
finanças e da política.
Mitchell e Lusardi (2015) evidenciaram que aqueles que têm melhor nível de
conhecimento financeiro estão mais propensos a planejar, poupar, investir em ações
e acumular riqueza ao longo de suas vidas. Cidadãos com baixos índices de educação
financeira possuem maior dificuldade em gerir suas próprias economias e tomar
decisões financeiras de maneira racional e consciente (ATKINSON; MESSY, 2011).
De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE, 2005), o tema educação financeira vem se destacando na agenda
política global por cumprir um papel importante no empoderamento financeiro dos
cidadãos e, como consequência, reflete de forma positiva na estabilidade do sistema
financeiro e da economia. Acredita-se que os conhecimentos financeiros devem ser
introduzidos na formação básica dos indivíduos. O interessante é que a educação
financeira tenha mais espaço nas escolas, com o intuito de capacitar os alunos para
situações financeiras futuras (JÚNIOR; SCHIMIGUEL, 2009).
Nessa perspectiva, administrar os recursos financeiros não é uma atividade
simples para àqueles que nunca foram orientados para a educação financeira. Assim,
o ambiente escolar apresenta-se como alternativa para formar gerações pensantes,
críticas, responsáveis e com autonomia para realizar suas escolhas no que tange a
vida financeira.
Inserido neste contexto, este artigo originou-se do seguinte questionamento:
o ensino da educação financeira influencia na formação de alunos, desenvolvendo
comportamentos

financeiros

conscientes,

sustentáveis,

com

ética

e

empreendedorismo? Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo promover
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o ensino da educação financeira aos alunos do sexto ano do ensino fundamental das
escolas públicas do município de São Luiz Gonzaga desenvolvendo uma relação
saudável, equilibrada e responsável em relação ao dinheiro. Ao que se refere aos
objetivos específicos o estudo busca difundir a importância da educação financeira
para uma vida saudável, disseminar informações e conceitos que possibilitem uma
noção preliminar de administração eficiente do dinheiro, esclarecer aspectos
referentes a oportunidades e riscos na gestão do dinheiro diante das opções
financeiras oferecidas pelo mercado, estimular o consumo consciente que resulte em
uma melhor qualidade de vida, avaliar o resultado das ações desenvolvidas no projeto
com base na percepção dos alunos.
A escolha da temática de estudo justifica-se por considerar relevante a
introdução da educação financeira no cotidiano dos alunos do ensino fundamental,
visando desenvolver a consciência com relação a administração do dinheiro, por meio
de ações condizentes à realidade de cada indivíduo e consequentemente, preparando
cidadãos com autonomia e responsabilidade em relação a vida financeira. No que
concerne a Universidade, o projeto intensifica a aproximação da comunidade
acadêmica da URI - São Luiz Gonzaga com a sociedade em geral, fortalecendo os
princípios da educação moderna que visam à formação de alunos, pensantes, críticos,
responsáveis e com autonomia para realizar suas escolhas.

2. Revisão da Literatura
2.1 Considerações sobre Educação Financeira

A educação financeira pode ser definida como “a forma didática pela qual se
fornece dicas de como utilizar inteligentemente o dinheiro” (PEREIRA et al., 2009 p.
26). Segundo Pinheiro (2008), as decisões relacionadas a recursos financeiros
requerem informação e formação adequadas, para que a tomada de decisão ocorra
de maneira consciente. Ainda na visão deste autor, a educação financeira esta
vinculada as escolhas adequadas dos indivíduos com relação a administração de suas
finanças.
Neste contexto, observa-se que os indivíduos devem obter informações que
lhes possibilite realizar escolhas conscientes a curto, médio e longo prazo de forma
que estas venham impactar positivamente ao longo da vida, já que o princípio da
educação financeira está em desenvolver o consumo consciente, aumentando o
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pensamento crítico, avaliativo e influenciando diretamente na melhor maneira de
utilizar o dinheiro (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013).
Conforme Pinheiro (2008), a educação financeira pode trazer benefícios em
todas as etapas da vida. Pode ensinar crianças a compreender o valor do dinheiro,
gerir orçamentos e poupar, pode ensinar a jovens competências que lhes permitam
ser independentes e pode ensinar aos adultos planejar acontecimentos significativos
em sua vida, como prover o sustento da família, planejar os estudos dos filhos e se
preparar para a aposentadoria (PINHEIRO, 2008). Assim, pode-se afirmar que este
aprendizado amplia habilidades que facilitam a tomada de decisões, com qualidade
na gestão financeira pessoal. Para tanto, é necessário que haja transmissão de
conhecimentos para que a capacidade financeira seja ampliada e colocada em prática
no dia a dia (CORREIA, 2015).
Pereira (2001) corrobora quando argumenta que o processo de educação
financeira deveria começar por volta dos dois ou três anos de idade, quando a criança
pede pela primeira vez dinheiro para doces e brinquedos. Acredita-se que a criança é
‘terreno fértil’ para novas formas de pensar, basta motivá-las e ensiná-las o caminho
e elas formaram novas mentalidades em todos os segmentos da sociedade
(THEODORO, 2010).
Percebe-se assim que a família tem papel fundamental neste processo de
aprendizado, já que é a primeira referência das crianças e é a partir dos exemplos
vistos pelo comportamento dos pais que elas aprendem como lidar em determinadas
situações. Porém, nem sempre os pais estão aptos para conduzir sozinhos este
ensinamento.
Neste sentido, a escola pode contribuir de maneira fundamental para o
desenvolvimento quando estimula a conscientização, o aprendizado de regras e
limites, o equilíbrio e os valores, para com o dinheiro. Segundo Lima e De Sá (2010),
é com a presença dos conceitos financeiros já no início da vida escolar que o
estudante vai se preparar para uma vida financeira bem mais planejada e equilibrada,
se familiarizando diante das situações cotidianas.
Halfeld (2004) argumenta que o sistema de ensino tradicional não proporciona
conhecimentos sobre assuntos relacionados a comércio, economia, finanças ou
impostos. A Educação financeira, por sua vez, prepara os indivíduos para uma vida
de autonomia responsável e valores solidários, ajudando-os a evitar as armadilhas da
supervalorização do dinheiro em suas vidas (D’AQUINO, 2008).
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No Brasil, a educação financeira ainda não é obrigatória nas escolas, porém
algumas instituições já desenvolvem projetos sobre o tema. Com a intenção de suprir
esta lacuna, em 2010 foi instituído, a partir do Decreto Federal nº. 7.397/2010
(BRASIL, 2010), a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), que visa uma
mobilização para divulgar e implementar esta Educação, tendo como objetivos
“promover a educação financeira e previdenciária; aumentar a capacidade do cidadão
para realizar escolhas conscientes sobre a administração dos seus recursos; e
contribuir para a eficiência e a solidez” (BRASIL, 2010). Conforme Domingos (2011),
ainda existem algumas falácias com relação ao ensino da educação financeira,
principalmente no que tange ao seu campo de conhecimento, sendo necessário
introduzir esta temática no componente comportamental, uma vez que, envolve
hábitos e costumes.
Do mesmo modo que a escola pode contribuir para o desenvolvimento de uma
sociedade economicamente mais estável através do ensino de temáticas relacionadas
a finanças, a sua omissão pode implicar em resultados indesejáveis no contexto
social. Diante das contextualizações supracitadas, verifica-se o quão significativo é
inserir o estudo da Educação Financeira no processo educacional das crianças, dos
jovens e dos adultos, com a intenção de desenvolver a capacidade de gerir o dinheiro
por meio de comportamentos financeiros conscientes, sustentáveis, éticos e que
estimulem o empreendedorismo.

3 Metodologia

Na intenção de atingir ao objetivo promover o ensino da educação financeira
aos alunos do sexto ano do ensino fundamental das escolas públicas do município de
São Luiz Gonzaga desenvolvendo uma relação saudável, equilibrada e responsável
em relação ao dinheiro. Na primeira etapa do trabalho, foi realizada a visitação nas
escolas buscando apresentar e sensibilizar a direção e os professores para a
realização das atividades. Após a concordância na participação do projeto, foram
estabelecidos os encontros e as turmas participantes, conforme suas aptidões e
competências.
Para tanto foi acordado que as atividades seriam realizadas em sala de aula
em um único dia nas turmas de sexto ano do ensino fundamental, no período de
agosto de 2018 a julho de 2019 com a participação de mais de 50 estudantes.
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Inicialmente foi explanado sobre a origem do dinheiro, sua história e evolução
desde do período do escambo, posteriormente relatou-se sobre a utilidade do
dinheiro. Foram feitos alguns questionamentos como: por que não é possível produzir
dinheiro em casa? Como são feitas as cédulas e as moedas? Após a discussão,
mostrou-se o vídeo “saiba como é fabricado o seu dinheiro – Casa da Moeda”.
Na sequência da atividade, foram distribuídos para as crianças panfletos de
lojas aleatórias da cidade, na intenção relacionar propagandas e consumo, além de
explicar as formas de pagamento (compras à vista e a prazo), bem como juros,
parcelas, cartões de crédito e cheques. Em seguida, foi realizado um diálogo sobre
economia doméstica abrangendo temas como: formas de fazer economia, orçamento
familiar e hábitos de consumo. Nesta etapa também se abordou questões de
sustentabilidade (água e luz) e o consumo consciente diante de ações corriqueiras.
Por fim, finalizou-se as atividades com uma avaliação dos estudantes sobre o
projeto desenvolvido, no qual puderam relatar os pontos positivos e negativos, as
sugestões e contribuições do projeto para a formação individual. Os encontros
contaram com exposições dialogadas, vídeos, dinâmicas valorizando-se o debate e a
troca de informações.

4 Resultados

Com relação aos resultados obtidos por meio do projeto, notou-se que, a
maioria dos alunos não tinham nenhum conhecimento sobre finanças, àqueles que
tinham informações, haviam aprendido com a família e não no ambiente escolar. Os
estudantes relacionaram os conhecimentos adquiridos à compreensão de aspectos
do cotidiano, considerando a propaganda e o consumo. Desta forma, perceberam que
é preciso refletir sobre o ato de consumir, o que não significa que não se pode ou não
se deva comprar, mas sim compreender o desejo, a necessidade e as condições de
pagamento.
No primeiro momento do projeto, foi difundida a importância da educação
financeira para uma vida saudável. Nesta etapa busca-se através de grupos debater
e refletir sobre: o que é dinheiro? Para que serve? Como consegui-lo? Por meio destes
questionamentos pretende-se fazer um diagnóstico sobre o entendimento dos
estudantes em relação ao dinheiro, sobre como obtê-lo e para o que serve. Durante o
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desenvolvimento das atividades os alunos estavam envolvidos, o que acarretou
diversas discussões em sala de aula.
Em

seguida,

buscou-se

disseminar

informações

e

conceitos

que

possibilitassem uma noção preliminar de administração eficiente do dinheiro, por meio
do planejamento de gastos, análise do consumo, juros, impostos e percentagem e,
ainda esclarecer aspectos referentes as oportunidades e riscos na gestão do dinheiro
diante das opções financeiras oferecidas pelo mercado. Nesta etapa os alunos
discutiram sobre orçamento pessoal, o planejamento do uso do dinheiro, a análise do
que são os juros, impostos e percentagem e como estes dados refletem no processo
de compra de um produto. Os alunos foram estimulados a perceber a sua realidade e
produzir significados a partir desta realidade. Parte-se dos gastos próprios da idade,
tais como saída com os amigos, cinema, balas e doces. Sendo possível observar a
relação direta entre o que foi apresentado e a realidade, percebendo a necessidade
de gestão pessoal dos recursos financeiros.
Na sequência, buscou-se estimular o consumo consciente que resulte em
uma melhor qualidade de vida. Nessa etapa os alunos identificaram aspectos
relacionados ao consumismo, necessidade e desejo. Foram abordados temas como,
o que é barato? O que é caro? Além disso, discutiu-se sobre orçamento familiar (luz,
água, mercado, celular...).
A realização do projeto proporcionou refletir sobre a importância do papel das
escolas no desenvolvimento de habilidades referentes a educação financeira. Além
disso, pretendeu-se possibilitar o debate, no âmbito educacional, de aspectos
referentes a finanças que fazem parte do dia a dia dos alunos. Cabe ressaltar ainda
que é possível relacionar as temáticas de educação financeira aos conhecimentos já
adquiridos pelos alunos das séries iniciais.

5 Considerações Finais
Discutir sobre educação financeira é essencial para o fortalecimento da
cidadania, ao inserir-se nesta temática o aluno se torna mais capaz de realizar
escolhas conscientes sobre a administração dos seus recursos. Assim, quanto mais
crianças

estiverem

expostas

à

aprendizados

sobre

Educação

Financeira,

consequentemente, haverá mais adultos promissores em relação a administração
financeira pessoal.
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Diante do trabalho desenvolvido foi possível concluir que a Educação
Financeira estimula e orienta os alunos para o bom uso do dinheiro, o que contribui
para a consolidação de uma relação saudável, equilibrada e responsável em relação
ao dinheiro.
As crianças envolvidas no projeto demonstraram interesse em todas as
etapas do trabalho, questionando e interagindo sobre os assuntos abordados.
Percebeu-se que a maioria dos alunos não tinham conhecimento prévio sobre o
assunto, àqueles que já possuíam alguma informação financeira, haviam aprendido
no ambiente familiar, reforçando a importância de se trabalhar a temática na escola.
Acredita-se que educar alguém financeiramente não significa apenas dizer
“economize!”, “não seja consumista!” ou “pague suas contas em dia!”, significa orientar
e fornecer subsídios capacitando os indivíduos para tomar decisões assertivas, para
administrar os seus recursos, tanto como investimento, como para gastos,
incentivando novos comportamentos em relação ao consumo e a sustentabilidade
financeira
Portanto, percebe-se que os objetivos desse artigo e consequentemente do
projeto de extensão foram atingidos, contribuindo para a sociedade, já que a educação
financeira é uma maneira de preparar as crianças e os adolescentes para o futuro,
além de intensificar a participação da universidade na comunidade, que tem no seu
propósito ser uma universidade comunitária.
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DESCUMPRIMENTO A LICITAÇÕES NA GESTÃO MUNICIPAL DA CIDADE DE
CAIBATE - RS – BRASIL
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Resumo: O tema de pesquisa deste trabalho está relacionado à não realização de
Licitações e ao descumprimento da Lei 8.666 / 93 na gestão pública de uma
Intendência Municipal no período compreendido entre 2017 e 2018 na cidade de
Caibaté RS - Brasil. O objetivo é analisar a aquisição de bens e serviços de acordo
com os princípios da administração pública, o planejamento de gastos na abordagem
jurídica da Lei do Concurso nº 8.666, demonstrando os atos ilícitos dos gestores
públicos e a violação do Direito Administrativo e o princípio constitucional da
legalidade. Utiliza métodos de pesquisa qualitativa de legislação e conceitos de gestão
pública e no aspecto quantitativo aos dados referentes a atos e fatos contábeis na
realização e aquisição de bens e serviços.
Palavras-chave: Licitação; Gestão pública; Prefeitura Municipal.
INCUMPLIMIENTO DE LA LICITACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE CAIBATE - RS – BRASIL
Resumen: El tema de investigación de este trabajo está relacionado con el
incumplimiento de las licitaciones y el incumplimiento de la Ley 8.666 / 93 en la gestión
pública de una Intendencia Municipal entre 2017 y 2018 en la ciudad de Caibaté RS Brasil. El objetivo es analizar la adquisición de bienes y servicios de acuerdo con los
principios de la administración pública, la planificación de gastos en el enfoque legal
de la Ley de Competencia Nº. 8.666, demostrando los actos ilegales de los
administradores públicos y la violación del Derecho Administrativo y el principio
constitucional. De legalidad. Utiliza métodos de investigación cualitativa de la
legislación y conceptos de gestión pública y en el aspecto cuantitativo de los datos
relacionados con los actos y hechos contables en la realización y adquisición de
bienes y servicios.
Palabras-clave: Licitación; Gestión Pública; Intendencia Municipal
1 Introdução
Os municípios Brasileiros merecem atenção especial atualmente, são eles os
responsáveis pelo atendimento dos diversos serviços públicos básicos, e também são
os entes federativos próximos e tangíveis a população. Porém a dependência política
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e financeira em relação a questões estaduais e federais tornam a realidade do gestor
municipal bastante desafiadora.
A Gestão pública municipal tem como objetivo estudar de forma estruturada e
ampla a administração pública municipal, buscando analisar neste estudo a aquisição
de mercadorias e serviços segundo os princípios da Administração pública, seu
planejamento das despesas sobre o enfoque legal da Lei de Licitações nº 8.666.
O presente artigo, resultado da produção dos autores com tema de relevância
social e questões essenciais para a boa governança, como responsabilidade fiscal
(que veio contribuir como apoio substancial as ações planejadas e transparentes dos
governos locais e, essencialmente, como instrumento importante para aperfeiçoar o
planejamento das cidades, corrigindo rumos e cumprindo metas associadas à̀
capacidade de financiamento dos Municípios e as demandas da população. Aprovada
a LRF em 2000, regulamentou disposição da Constituição de 1988 que, de forma
inédita, determinou que lei complementar tratasse das finanças públicas. A lei
representou a convergência de mudanças isoladas, que já́ vinham sendo introduzidas
ao longo do período anterior e veio a partir da discussão de uma série de reformas
adotadas pelos países em desenvolvimento, com o objetivo de conter o crescimento
do déficit público e reordenar os governos subnacionais para desafios da crise fiscalfinanceira, que dificultava a capacidade de investimento.
O presente artigo através do estudo apresentou aos administradores públicos,
acadêmicos e demais interessados, as tendências e os desafios da gestão pública
moderna e, assim, contribuir para o aprimoramento dos serviços públicos e a
qualidade de vida da população quanto a gestão dos recursos públicos municipais.

2. Revisão da literatura
2.1 Lei de responsabilidade fiscal
A Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, conhecida por Lei
de Responsabilidade Fiscal, regulamenta os artigos 163 a 169 da Constituição Federal
de 1988 e, juntamente com a Lei Federal nº 4.320/64, compõe as normas gerais
referentes ao regramento das finanças públicas no Brasil. Em síntese, estabelece uma
série de normas direcionadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Essa
responsabilidade, nos termos do § 1º do seu artigo 1º, corresponde a uma ação
planejada e transparente que visa a prevenir riscos e corrigir eventuais desvios que
possam afetar o equilíbrio das contas públicas. Pressupõe, ainda, o cumprimento de
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metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições
no que tange à renúncia de receita, à geração de despesas com pessoal, à seguridade
social, às dívidas consolidada e mobiliária, às operações de crédito, à concessão de
garantia e à inscrição em restos a pagar.
Evitar a geração de déficits e promover a redução do endividamento público
podem ser considerados os dois grandes objetivos da LRF e são perseguidos em
vários dispositivos da Lei, a exemplo da imposição de limites para a dívida do ente
público. A LRF apresenta muitos comandos operacionais que impactam diretamente
a atuação do gestor e que, em médio prazo, influenciarão positivamente os grandes
objetivos citados. A transparência dos atos da gestão, como mecanismo de controle
social, é exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e materializa-se pela
participação popular na elaboração de planos, na maior exposição das contas
públicas, inclusive pela internet, e mediante a publicação de relatórios e
demonstrativos da execução orçamentária e da gestão fiscal. A LRF traz
consequências e responsabilidades aos Chefes de Poderes e de órgãos públicos, nas
três esferas de governo. Muitas das regras nela contidas, contudo, não se aplicam
diretamente aos gestores que operam a despesa pública. No entanto, a sua correta
ação é indispensável para que os princípios e os comandos emanados dessa lei sejam
atendidos e observados.

2.2 Licitação

A licitação é um procedimento administrativo disciplinado em lei e conduzido
por um órgão ou entidade dotado de competência específica, por meio do qual a
Administração Pública, mediante ato administrativo prévio, define critérios objetivos
para a seleção da proposta mais vantajosa, visando à contratação com terceiros de
obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações,
assegurando isonomia aos interessados em contratar com o Poder Público.
A obrigatoriedade de licitação é uma regra que decorre diretamente da
Constituição federal, consoante dispõe o seu artigo 37, havendo exceções previstas
em lei. O dever de licitar alcança os órgãos da Administração Direta, os Fundos
Especiais, as Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresas Públicas, as
Sociedades de Economia Mista e as demais entidades controladas direta ou
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indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
como determina o parágrafo único do artigo 1º da Lei Federal nº 8.666/93.
A realização do procedimento licitatório visa a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração, bem como a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável, assegurando-se a participação igualitária no certame a todos aqueles que
apresentem as condições legais e as previstas no edital de licitação. Essas finalidades
também podem ser visualizadas pela leitura do artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93.
A Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 3º, arrola uma série de princípios que
devem ser observados pelo gestor público na realização de um certame licitatório.
Legalidade – Significa a submissão do administrador público aos ditames legais, o
que, no campo das licitações, indica a necessária observância das normas legais na
condução do procedimento licitatório.
Impessoalidade – Impõe, no procedimento licitatório, o oferecimento de mesmo
tratamento a todos os administrados que estiverem em igual situação jurídica,
afastando a possibilidade de qualquer discriminação ou preferência. O benefício
obtido com este princípio é uma maior especificidade em relação ao princípio da
igualdade previsto na Constituição Federal, nos artigos 5º e 37. O princípio da
impessoalidade, porém, não impede que se dê tratamento jurídico diferenciado a
pessoas que estejam em situações distintas, como ocorre com as microempresas e
as empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/06.
Igualdade – Assemelha-se muito ao princípio da impessoalidade, pois, pela garantia
da igualdade, assegura-se igual oportunidade a todos aqueles que tenham interesse
em participar da licitação, desde que comprovem aptidão para o cumprimento do
objeto contratado.
Publicidade – Visa garantir a todos os interessados o mais amplo conhecimento
acerca do andamento do procedimento licitatório. A publicidade dos atos da
Administração Pública, em especial os concernentes às licitações públicas, permite o
fortalecimento do controle social.
Moralidade e probidade administrativa – Impõem condutas pautadas por
valores éticos: deve o gestor público agir com honestidade e boa-fé na condução do
procedimento licitatório. O dever de probidade, quando violado, impõe aos agentes
públicos as consequências estabelecidas na Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa), merecendo especial referência as condutas previstas no
artigo 10, incisos IV, V e VIII, da referida lei.
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A regra geral imposta pelo princípio constitucional é que, existindo viabilidade
de competição, deve haver licitação para selecionar a proposta mais vantajosa à
Administração Pública. Entretanto, há situações em que o legislador admite a
possibilidade de celebração de contratos sem a prévia realização do procedimento
licitatório. São as chamadas hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de licitação,
em que o ente público promove a contratação direta do particular. Somente o
ordenador de despesa tem competência para autorizar dispensa ou inexigibilidade de
licitação, devendo tal ato ser ratificado pela autoridade à qual está subordinado.
Licitação Inexigível - a Lei Federal nº 8.666/93 estabelece que, para os casos nos
quais não é possível a existência de competição entre interessados, a realização do
procedimento licitatório é inviável, logo inexigível. Poderá haver inviabilidade de
competição em diversas situações, a seguir, fazem-se breves comentários sobre cada
uma dessas situações de inexigibilidade.
Em relação a essa hipótese de inexigibilidade, é imperiosa a necessidade de
vigorosa motivação para comprovar a existência de uma única alternativa para
satisfazer determinada carência e que esta somente possa ser fornecida por uma
única pessoa. Veda-se, aqui, a definição do objeto em razão de preferências por
marcas, desvinculadas de qualquer critério objetivo de avaliação.
Serviços de natureza singular, com empresas ou profissionais de notória
especialização – é inexigível a licitação quando se tratar da contratação de serviços
técnicos com profissionais ou empresas de notória especialização, excetuados os
serviços de publicidade e de divulgação.
A licitação será dispensável nos casos em que, mesmo sendo possível a
competição entre eventuais interessados, razões de inegável interesse público
permitiriam a contratação direta. Os casos que dispensam a licitação estão limitados
aos dispostos nos incisos I a XXXIII do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, não
podendo o administrador público deles se afastar.
Em face dos propósitos deste trabalho, serão examinadas os casos mais
recorrentes para a Administração Pública, a seguir especificados:
Compras, obras e serviços de pequeno valor (incisos I e II) – Quando o objeto
da licitação for a contratação de obras e serviços de engenharia de pequeno valor,
assim entendidos quando os valores não forem superiores a 10% do limite aplicável à
modalidade de convite, previsto no artigo 23, I, “a”, da Lei Federal nº 8.666/93, é
possível dispensar-se a realização de licitação.
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Atualmente, será dispensada a licitação para a contratação de obras e serviços
de engenharia cujo valor não ultrapassar R$ 15.000,00. Esse limite será majorado
para R$ 30.000,00, ou seja, 20% do valor previsto na mencionada lei (artigo 23, I, “a”),
quando o licitante for consórcio público, sociedade de economia mista, empresa
pública ou for autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências
Executivas.
Também será dispensável a licitação nos casos de serviços e compras, quando
o valor não superar o percentual de 10% do limite previsto no artigo 23, II, “a”, da Lei
nº 8.666/93, o que representa atualmente R$ 8.000,00. Esse limite também será
majorado quando o licitante for consórcio público, sociedade de economia mista,
empresa pública ou for autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como
Agências Executivas. Nesse caso, o limite de 20% do valor constante no referido
dispositivo legal resultará em R$ 16.000,00.
Ainda no tocante ao tema, merece especial atenção a impossibilidade de
dispensar a realização de licitação com base nos incisos I e II do artigo 24 da Lei
Federal nº 8.666/93 quando houver o fracionamento de contratações que poderiam
ser realizadas conjunta e concomitantemente.
Emergência ou calamidade pública (inciso IV) – Essas hipóteses de
contratação direta, por dispensa de licitação, visam a evitar prejuízos e preservar a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares. A dispensa de licitação, nesses casos, somente será possível para aquilo
que for urgente para o atendimento da situação anômala. A execução das obras, dos
serviços e dos fornecimentos não deve exceder o prazo de 180 dias da situação
excepcional.
Quando não acudirem interessados (inciso V) – Para que se dispense a
licitação por ausência de interessados, imprescindível, por óbvio, que tenha havido
licitação anterior, à qual não compareceram interessados em contratar com o ente
público. Além da falta de licitantes, deve ser demonstrada a possibilidade de advirem
prejuízos com a realização de novo procedimento licitatório, o que enseja a
contratação direta. Para que esta seja possível, em homenagem ao princípio da
isonomia, o contrato deverá preservar as mesmas condições apresentadas na
licitação anterior.
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O artigo 26 da Lei de Licitações traz uma série de pressupostos ou requisitos
que são considerados essenciais para a validade do ato administrativo de dispensa
ou de inexigibilidade de licitação.
A Lei de Licitações estabelece, em seu artigo 45, quatro tipos de licitação –
descritos a seguir para a escolha da proposta mais vantajosa, conforme descritos a
seguir:
Menor preço – Nesse tipo de licitação, prepondera, para o efeito da escolha da
proposta mais vantajosa, o critério do menor preço;
Melhor técnica – Será possível licitar pelo critério de melhor técnica quando a
contratação versar sobre serviços de natureza predominantemente intelectual. Esse
tipo de licitação tem como fator determinante, na seleção da proposta vencedora, a
qualidade e as especificidades necessárias ao atendimento do interesse público.
Técnica e preço – Quando o tipo de licitação escolhido for o de técnica e preço, haverá
necessariamente uma análise desses dois fatores, sem que haja preponderância de
um sobre o outro.
Maior lance ou oferta – Aplica-se nas hipóteses de alienação de bens ou concessão
de direito real de uso. É cabível em licitações nas modalidades leilão e concorrência.
As modalidades de Licitação são instituídas pela Lei Federal nº 8.666/93 previu, em
seu artigo 22, a existência de cinco modalidades de licitação. São elas: a concorrência,
a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. Posteriormente, com o advento
da Lei Federal nº 10.520/02, foi criada uma sexta modalidade: o pregão.

3 Metodologia de estudo
O presente trabalho demandou a realização de uma pesquisa exploratória e
bibliográfica. Exploratória, porque objetiva o aprimoramento de ideias ou a descoberta
de intuições; e seu planejamento considera vários aspectos relativos ao fato estudado
(GIL, 2008).
Bibliográfica, porque se trata de um estudo sistematizado desenvolvido com
base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é,
material acessível ao público em geral (VERGARA, 2000).
A pesquisa demandou uma abordagem qualitativa, argumenta-se que pesquisa
qualitativa e seus métodos de coleta e análise de dados são apropriados para uma
fase exploratória da pesquisa. A pesquisa qualitativa também é apropriada para a
avaliação formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um programa, ou
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plano, e também quando se trata de relatar uma evolução histórica de determinado
tema e construir considerações críticas sobre o seu aspecto evolutivo (ROESCH,
2015).
A pesquisa também demandou a utilização de uma metodologia quantitativa,
que segundo Roesch (2015), a pesquisa quantitativa é apropriada para avaliar
mudanças em organizações. Quando se trata de programas abrangentes, com
resultados do trabalho, sistema participativo, programas de incentivos, é interessante
introduzir mudanças numa base experimental. A ideia é testar se vale apena introduzir
tal sistema ou programa, se o momento é oportuno, se as pessoas vão ter condições
de operá-lo e, evidentemente, se produz bons resultados.

4 Analise dos resultados
4.1 Casos analisados em relatórios de auditoria 2014, 2017 e 2018


Caso 01

RELATÓRIO SIMPLIFICADO

– RSI Nº

12/2014 (Art.

8º, VI, 'a'

do

RI)

PROCESSO CI:010/2014, do qual é a (I) - SÍNTESE DOS FATOS: A UCCI por
delegação do TCE/RS, PROCESSO

Nº 007955-0299/14-3, instaurou este

procedimento para averiguar denúncia da Sociedade relacionada a execução de obra
de ampliação da creche municipal Moranguinho, sem licitação.
Em síntese são os fatos que foram apurados. Confirma aquisições SEM A
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, destacando que foi realizada PESQUISA DE PREÇO;
porém, não encaminhou nenhum documento probatório da alegada pesquisa. Diante
dos documentos e conjunto probatório produzido, são as seguintes as (III)
CONCLUSÕES: Embora a louvável iniciativa da administração em investir recursos
na Educação infantil, cuja motivação foi amplamente justificada especialmente pelo
informe da Secretaria de Educação, ainda assim impende a Unidade de Controle
Interno de analisar o gasto público efetuado a luz dos princípios administrativos, dentre
estes, com realce, a LEGALIDADE. Porém, no que tange a Legalidade do ato reservase críticas, por frustrar o caráter competitório entre empresas fornecedoras de
material, ao desconsiderar a necessidade de realizar o devido processo
LICITATÓRIO.
Ao realizar um primeiro processo de licitação (Carta Convite 21/2013), o
Governo Municipal admitiu, mesmo tacitamente, conhecer a norma segundo a qual,
dependendo do valor do investimento, há obrigatoriedade em licitar, ainda que a obra
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tenha sido realizada por execução direta na forma do Art. 10, I da Lei 8.666/93. Porém,
o material de construção necessário, independendo de alteração de projeto de
engenharia (argumento utilizado para a dispensa da licitação) merece ser licitado, na
forma da lei. Em levantamento realizado com base em relatórios contábeis, tão
somente da rubrica Ampliação e/ou Readequação de Prédios Escolares, indica que
somados os dois exercícios financeiros – 2013/2014 foram investidos em materiais
para a referida obra, um total de 38.910,05 (trinta e oito mil, novecentos e dez reais e
cinco centavos), afrontando a possibilidade de dispensar a licitação pela
permissividade do Art. 24, I, combinado com o Art. 23, I, ‘a’ da Lei 8.666/93. A saber,
por esse dispositivo legal, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA que

NÃO

SUPEREM os R$ 15.000,00, podem ser dispensados de licitação.
NÃO É O CASO da obra realizada pelo Governo Municipal na ampliação da
Escola Municipal Moranguinho, pois o valor é mais do que o dobro do limite previsto
em lei. Ao proceder da forma o gestor afronta outro dos princípios do processo
licitatório que veda o FRACIONAMENTO DE DESPESAS, burlando o cogente
princípio constitucional da isonomia, além de pecar pela anti-economicidade que
poderia resultar com a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, o
que se consegue por um regular processo de licitação, que, aliás, É A REGRA para
as contratações pela administração pública. Diante do exposto e do rol probatório que
integra os autos, serve a presente para as seguintes (IV) RECOMENDAÇÕES ao
gestor para que sejam implementadas: A) que de forma definitiva, a Administração
Municipal adote o regime de LICITAÇÕES como a Regra Geral, em aquiescência ao
disposto na CF e na Lei 8.666/93, evitando dispensar despesas sem esse
procedimento. É o relatório, que permanece arquivada na Unidade de Controle
Interno. Informe-se o TCE a conclusão e com encaminhamento do Relatório.
Cientifique-se o Sr. Prefeito Municipal da conclusão dos trabalhos Ass. OCI Luís
Fernando P. Wesz 062/2011 e OCI Carlos Rogério Ames 063/2011. Caibaté, RS., em
18 de junho de 2014.


Caso 02

RELATÓRIO SIMPLIFICADO – (Art. 8º, VI, 'a' do RI) PROCESSO RSI CI: 05/2018,
do qual é o – SUMÁRIO DOS FATOS: A UCCI, em cumprimento ao Plano Anual de
Atividades, em conformidade a Resolução 936/2012 do TCE e da Lei 2307/2011,
combinado com o Decreto que a regulamenta, realizou auditoria Ordinária nas
aquisições de mercadorias e serviços sem o procedimento licitatório entre 2017 e
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2018. O objeto da auditoria é a conferência na Lei de Licitações e as compras de
mercadorias e serviços pelo município de Caibaté no período de 2017 e 2018.
Primeiramente a UCI buscou apurar e analisar as despesas realizadas com compras
de mercadorias e serviços compreendidas entre o período de do ano de 2017 e o
período de janeiro a março de 2018.

Tabela 01: Fornecedores mercadorias e serviços 2018
Código

Fornecedor

1061(peças

e

serviços,

Datas

Anelmaq Assist Maq.
Equip Rod Ltda

15/01

a

28/02/18

retroescavadei ras,
patrolas,

Empenhos

Valores – R$

258,259,361,

R$13.464,00

362,363,555,

(pç) R$2.548,00(ser-

607,636,604,

viços)

934, 935.

esteira, Rolo,)
5819 (peças e

Camila Machado

serviços, trator

de

esteira)
5669

e

08/01

a

203,204,585.

08/02/18

(pç) R$3.200,00(ser

Souza - ME
763

(mercadorias)

Farmed Produtos

R$4.760,00

viços)
07/02 a 14/03

557,558,567,

Hospitalares

R$16.671,50

1083,1084.

Ltda
4038 (serviços,

F. Vachileski & Cia

pneus)

Ltda

1985

Marco Andrei da

(computador, peças

Silva -ME

16/01

a

269,246,923.

R$10.200,00

a

1032,168,327,

R$11.680,00(c

328,370,682,

omputadores e

691,716,723,

peças) R$650,00

952,1027,981,

(serviços)

28/02/18
12/03
20/03/18

e
serviços)

1114,1123.
4335

(peças,

Marlon Basso - ME

24/01 a 15/02

325,641.

R$6.335,00

a

119,608.

R$23.680,56

a

541,542,561,

R$6.298,50(peças)

retroescavadei
ra)
4343 (peças -

Parana

motonivelador a)

Equipamentos S/A

3993 (peças e
serviços, diversos

Paulo

Marlon da

Silva - ME

02/01
09/02/18
06/02
20/03/18

562,563,564,

veículos e

637,638,639,

R$1.005,00(serviços)

1119,1120,
1121,1122.
3009 e 5861

Renovadora de

08/01

a

202,907,1054,

R$10.009,00
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Pneus

Hoff

20/03/18

1131.

Ltda
4114 (serviços
e mercadoria,
patrola)

Torno
Industria
Com.

22/01
e

a

314,916.

R$

28/02/18

8.000,00(serviços)

Peças

R$

Automotivas -

1.320,00

(mercadorias)

ME
5834(mercado

Vielmaquinas

479,536,600,

Com.e Serviços

703,720,904,

esteira)

Ltda - ME

932,933,951.

4081(mercado

Wesz & Welter

rias,

patrola

22/01

a

R$10.662,36

311,365,

R$12.579,55(mercad
orias)

rias e serviços,

Mat. Elétricos

elétricos)

Ltda - ME

28/02/18

510,511,512,
513,514,517,

R$

521,624,727,

795,00
(serv)

878,879,880,
881,936,955,
995.
Entre Janeiro e
Março/2018

Peças

e

R$ 117.460,47

mercadorias
Serviços

R$ 26.398,00

TOTAL

R$143.858,47

Fonte: Elaborado pelos autores com base no relatório de auditoria

Tabela 01 – Fornecedores compras sem Licitações em 2018
Observou-se que na amostragem verificada, que o setor de compras realizou
operações na aquisição de mercadorias, peças e equipamentos de informática no
período compreendido entre janeiro e março de 2018 sem realização de Licitações no
montante de R$ 117.460,47, também no mesmo período realizou a aquisição de
serviços no valor de R$ 26.398,00. Procedimentos temerários ao gestor principal, visto
o mesmo não estar observando a regra de licitar, infringindo o princípio da legalidade,
podendo ser penalizado sobre estes atos realizados de modo irregular quanto a
gestão dos recursos públicos.
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Tabela 02: Fornecedores de mercadorias e serviços em 2017
Código Fornecedor

Datas

1061

Jan a dez Serviços

Anelmaq

Empenhos

Peças

Valores – R$
R$ 4.915,00
R$21.077,00

763

Farmamed

Jan a dez Mercadorias

R$36.878,02

5669

Farmamed

Nov

R$

4038

F Vachileski & Cia

Jan a dez Serviços

Ltda
1985

Marco

Peças
Andrei

da

Jan a dez Serviços

Silva - ME
4343

Mercadorias

Paraná

Jan a mar Serviços

Equipamentos S/A
3009

Renovadora

4335

Marlon Basso ME

4081

Peças

Pneus Hoff Ltda Mar a nov Serviços

Wesz & Welter Mat.
Elétricos

Mercadorias

Jun a jul

212,00

R$ 9.260,00
R$ 6.250,00
R$ 9.870,00
R$ 10.415,00
R$ 2.120,00
R$ 3.028,63
R$ 5.604,00

Serviços

R$ 665,00

Peças

R$ 1.604,60

Fev a dez Serviços

R$7.583,00

Mercadorias

R$ 30.201,68

Total Serviços

R$40.017,00

Total
mercadorias

R$
109.666,93

Total geral ano 2017 R$ 149.683,93

Fonte: Elaborado pelos autores com base no relatório de auditoria

Tabela 2 – Compras mercadorias e serviços Fornecedores 2017
Identificou-se na análise aos atos administrativos praticados pela gestão de
compras em mercadorias e serviços aos fornecedores observados no período de
2017e 2018 a infringência aos princípio da Legalidade conforme preconiza o artigo 37
da Constituição Federal (O DESCUMPRIMENTO DA LEI DE LICITAÇÕES nº 8.666,
ao realizar despesas em valor superior ao limite de dispensa de licitação, e
fragmentação de despesas que ultrapassaram o teto em que o certame é
dispensável); da Economicidade tratado pelo art. 70 da CF (por estar este princípio
comumente relacionado a ideia de custo-benefício, ou seja, impõe ao agente público
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o dever de obter o maior atendimento ao interesse público, consumindo, para isso, a
menor quantidade de recursos públicos); Motivação este princípio impõe a
Administração Pública o dever de explicitar os fundamentos de fato e de direito que
conduzem sua atuação, portanto está o administrador público obrigado a motivar a
atuação administrativa, sob pena da possibilidade de decretação de sua invalidade);
e da Razoabilidade (neste sentido este princípio determina que o administrador
público atue de forma equilibrada, ponderada e consoante às finalidades buscadas
pela lei que lhe outorgou a competência exercida.
Condutas incoerentes e incompatíveis com o que normalmente é realizado pela
Administração Pública são consideradas ofensivas a este princípio e, por isso,
poderão ser invalidadas pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, já que a
razoabilidade compõe a noção de validade da ação administrativa).

5 Analise Conclusiva
Ressalta a UCI que os atos praticados atentam contra os Princípios da
Administração Pública, conforme destaca art. 11 da Lei Federal nº 8.429/92, incisos I
a VII que configuram esta conduta como ato de improbidade, quando ofendeu os
princípios da administração pública. O gestor, está sujeito a ser responsabilizado por
todos os atos, praticados no exercício de sua função pública, que, porventura,
acarretarem violação à norma ou à obrigação jurídica ou prejuízo ao erário. São
previstas, para tais atos, determinadas esferas de responsabilização, cuja
classificação é a seguinte: administrativa, civil, penal e decorrente da prática de ato
de improbidade administrativa.
No campo da responsabilidade administrativa, o gestor poderá ser
responsabilizado quando, da prática de seus atos, resultar a ocorrência de um
determinado ilícito administrativo, podendo este ser definido como uma conduta (ação
ou omissão) emanada de um agente público que se configura contrária às normas
legais vigentes e passível de imposição de penalidades.
Essa espécie de responsabilidade está intrinsecamente relacionada ao não
cumprimento da lei de Licitações 8.666/93, bem como de obrigações e deveres
preestabelecidos. Em regra, a responsabilidade administrativa do gestor vincula-se ao
cometimento de infrações administrativas e contrárias às finanças públicas (artigo 5º
da Lei Federal nº 10.028/2000), e à inobservância de formalidades de natureza
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orçamentária, operacional, financeira e administrativa, enfocadas e analisadas sob os
aspectos da legalidade, da legitimidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia.
Por fim, é oportuno que o Gestor Principal tome medidas corretivas visto tais atos já
terem ocorrido em relato anterior de nº19/2017, sendo novamente reincidente nesta
irregularidade.
Recomendações:
Diante dos fatos evidenciados a Unidade de Controle Interno recomenda ao
Gestor:
a)

Ampliar o planejamento no que tange aos gastos públicos, evitando, dessa

forma, o fracionamento de objetos que infracionam a lei de licitações;
b)

Determinar que, toda e qualquer despesa pública seja realizada, tão somente

se precedida do processo licitatório, ressalvadas despesas de pequeno vulto, com
valor anuais, considerando o objeto como um todo, inferiores aos limites da lei;
c)

A dispensa de licitação ou a inexigibilidade dessa, seja sempre precedida da

formalização adequada, por mais simples que seja, em que contenha, no mínimo, a
fundamentação da dispensa/inexigibilidade (motivos), a caracterização da urgência e
necessidade de excepcionar a regra de obrigatoriedade de licitação, as razões que
determinaram a escolha de determinado fornecedor, a justificativa do preço a ser pago
à partir de cotações de preço, mesmo que simplificadas, através de e-mail, ou
formulário de orçamento, etc; tudo isso, com o ato de ratificação da despesa a ser
realizada, pelo Prefeito Municipal ou quem for delegado para tanto, publicando-se
este, na forma da lei.
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UMA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
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Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de analisar alguns indicadores das
demonstrações contábeis de uma instituição financeira atuante no mercado brasileiro.
O estudo teve como base o balanço patrimonial da empresa utilizando as
Demonstrações contábeis consolidadas em 31 de dezembro de 2018. Foram
realizados comparativos da evolução das principais contas patrimoniais do ano
calendário 2018 comparadas com o ano calendário 2017. Os resultados mostraram a
evolução crescente das contas patrimoniais da instituição financeira analisadas no
biênio 2017/2018.
Palavras-chave: Indicadores Financeiros; Balanço Patrimonial; Demonstrações
Contábeis.
UN ANÁLISIS DE LAS DECLARACIONES CONTABLES DE UNA INSTITUCIÓN
FINANCIERA
Resumen: Este documento tiene como objetivo analizar algunos indicadores de los
estados financieros de una institución financiera que opera en el mercado brasileño.
El estudio se basó en el balance general de la compañía utilizando los estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018. Se realizaron comparaciones
con la evolución de las principales cuentas del balance general para el año calendario
2018 en comparación con el año calendario 2017. Los resultados mostraron la
evolución creciente de los estados financieros de la institución financiera analizada en
el bienio 2017/2018.
Palabras-clave:
Contables.

Indicadores

Financieros;

Balance

General;

Demostraciones

1 Introdução
No mundo dos negócios muitas decisões que são tomadas podem determinar
o sucesso ou o fracasso de uma empresa. Para que tais decisões sejam tomadas de
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forma mais prudente é imprescindível que os tomadores de decisão tenham à
disposição as informações necessárias, dando mais racionalidade ao processo.
As demonstrações contábeis se referem aos relatórios que são produzidos
pelos dados que se adquirem da contabilidade. Os inúmeros processos contábeis que
ocorrem em todos os períodos são organizados e submetidos a evidências, por
exemplo, a situação patrimonial da empresa em um determinado momento, ou
evidenciar quais foram as alterações ocorridas em seu patrimônio líquido transcorridos
alguns anos. (GOMES ET AL., 2015).
Segundo Matarazzo (2010, p. 4), a análise de balanços "começa onde termina
o trabalho do contador", pois ela vai além dos relatórios, traduzindo os dados obtidos
em informações acessíveis aos administradores, auxiliando na tomada de decisões,
bem como aos demais usuários da contabilidade.
O presente artigo através do estudo apresentou resultados relacionados ao
desempenho financeiro de uma instituição bancária que atua no mercado brasileiro,
tendo como objetivo principal analisar as principais demonstrações contábeis relativas
ao período 2017/2018 de um banco varejista.

2. Revisão da literatura
2.1 A análise financeira nas organizações
Para Silva (2013, p. 6) “a análise financeira de uma empresa consiste num
exame minucioso dos dados financeiros disponíveis sobre a empresa, bem como das
condições endógenas e exógenas que afetam financeiramente a empresa”. Como
ciência é o conhecimento certo das causas, e como não há possibilidade de se
determinarem as causas das variações patrimoniais sem analisar a origem e as
mutações dos elementos que compõem o patrimônio, a análise de balanços constitui
uma das formas de se identificarem aspectos científicos na contabilidade, pela relação
de causa e efeitos.
Na análise de um investimento é preciso ter atenção em todos os aspectos
que estão envolvidos na situação presente e nas circunstâncias futuras. O processo
de planejamento deve ser abrangido com um olhar sistêmico, analisando os
ambientes internos e externos, o estudo das variantes que podem comprometer o
desempenho do investimento, como a variação das taxas de mercado, os custos de
oportunidade, os resultados almejados e o possível retorno do investimento
(Rodrigues, 2009).
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2.2 A administração financeira
A administração financeira (AF) é a área da administração que cuida dos
recursos financeiros da empresa. Ela está preocupada com dois aspectos importantes
dos recursos financeiros: a rentabilidade e a liquidez. Isso significa que a AF procura
fazer com que os recursos financeiros sejam lucrativos e líquidos ao mesmo tempo.
Na realidade estes são os dois objetivos principais da AF: o melhor retorno possível
do investimento (rentabilidade ou lucratividade) e a sua rápida conversão em dinheiro
(liquidez), assim podemos concluir que a AF é a área responsável pela administração
dos recursos financeiros das empresas, proporcionando condições que garantam
rentabilidade e liquidez (CHIAVENATO, 2005, p.9).
A AF juntamente com seus cálculos e relatórios elaborados possibilita um
aumento nos rendimentos/lucros e investimentos. A mesma controla e projeta as
aquisições da empresa de forma que os gastos sejam os mínimos possíveis.
Já o planejamento financeiro “é o processo de estimar a quantia necessária
de financiamento para continuar as operações de uma companhia e de decidir quando
e como a necessidade de fundos seria financiada” (GROPPELLI, NIKBAKHT, 2002,
p.364).

2.3 Analise das demonstrações contábeis
Segundo Marion (2012) a análise dos dados coletados das demonstrações
contábeis é fundamental para que os mesmos tornem-se informações relevantes,
passando a influenciar de forma direta ou indireta no processo de decisão de uma
organização. A análise das Demonstrações Contábeis pode ser dividida em duas
formas: a Análise Financeira, possibilitando a interpretação financeira da organização,
analisando o grau de liquidez e capacidade de solvência; e a Análise Econômica,
possibilitando a interpretação das variações do patrimônio e da riqueza gerada pelas
atividades da organização. Ambas são elaboradas e avaliadas sob várias
perspectivas, sendo influenciadas pelo momento em que a organização encontra-se
e qual a finalidade da análise.
Para Matarazzo (2010, p. 24) “a Análise de Balanços visa extrair informações
para a tomada de decisão”. Portanto, a Análise das Demonstrações Contábeis tem
como escopo verificar a evolução ou involução das situações financeira e econômica
da entidade.
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2.4 Indicadores de liquidez
Para Matarazzo (2010) “Os Índices que constituem o instrumento básico da
Análise de Balanços, é a relação entre contas ou grupo de contas das Demonstrações
Financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou
financeira de uma empresa”.
Os indicadores de liquidez visam medir a capacidade da empresa de pagar
suas dívidas, ou seja, sua habilidade em cumprir corretamente as obrigações
assumidas. Os Índices de Liquidez são utilizados para avaliar a capacidade de
pagamento, isto é, constituem uma apreciação sobre se a empresa tem capacidade
para saldar seus compromissos. Essa capacidade de pagamento pode ser avaliada,
considerando: longo prazo, curto prazo ou prazo imediato (MARION, 2007, pág.83).
De acordo com Martins, Miranda e Diniz (2013), os índices de liquidez
mostram a situação financeira de uma entidade perante aos compromissos financeiros
contraídos, em outras palavras, indicam a capacidade de honrar as dívidas
assumidas, indicando de maneira genérica a condição de sua própria continuidade.

2.5 Indicadores de rentabilidade
Segundo Iudícibus (2009), os índices de rentabilidade confrontam os
resultados alcançados pela organização com algum valor que expressa a dimensão
relativa do mesmo, ou seja, o valor das vendas, o ativo total, o patrimônio líquido ou o
ativo operacional.
Saporito (2015) considera importante o uso desses indicadores, uma vez que
a avaliação de desempenho de uma organização baseada na análise dos resultados
em valores absolutos não é uma forma precisa de análise, pois não considera
aspectos como porte, recursos totais e recursos próprios que a empresa investe em
sua estrutura. A utilização dos índices de rentabilidade permitiria transformar os
valores absolutos fornecidos pelas demonstrações contábeis em valores relativos,
obtidos pela divisão do resultado por algum parâmetro que forneça um significado
conveniente em termos de interpretação.

2.6 Indicadores de endividamento
Segundo Martins, Miranda e Diniz (2013 p. 139), “o índice de endividamento
mostra quanto à empresa tem de dívidas com terceiros (passivo circulante + passivo
não circulante) para cada real de recursos próprios (patrimônio líquido).” O índice
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revela

o

quão

dependente

de

terceiros

a

organização

se

encontra,

e

consequentemente, o risco a que está sujeita. É também através desse índice que
será possível identificar qual a proporção de dívidas de curto e longo prazo que a
entidade apresenta. Marion (2010) ressalta algumas características essenciais
intrínsecas na análise de índices de endividamento:


Organizações que utilizam dívidas para saldar outras dívidas vincendas:

como nessa situação não ocorre a geração de recursos para honrar os compromissos
assumidos, a entidade irá necessitar recorrer a empréstimos sucessivos, gerando um
círculo vicioso, que tornará a empresa insolvente;


Uma situação favorável seria de maior participação de dívidas a longo

prazo, permitindo que a entidade tenha maior tempo para produzir recursos
necessários a liquidação do compromisso – expansão e modernização, por exemplo,
são empreendimentos que deverão ser financiados com recursos a longo prazo, já
que os resultados desses levam tempo;


Empréstimos a curto prazo são mais onerosos que os de longo prazo:

dívidas concentradas no curto prazo, principalmente composta por empréstimos,
normalmente apresentam qualidade ruim.

3 Metodologia de estudo
3.1 Tipo de Pesquisa
O presente trabalho demandou a realização de uma pesquisa exploratória e
bibliográfica. Exploratória, porque objetiva o aprimoramento de ideias ou a descoberta
de intuições; e seu planejamento considera vários aspectos relativos ao fato estudado
(GIL, 2008).
Bibliográfica, porque se trata de um estudo sistematizado desenvolvido com
base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é,
material acessível ao público em geral (VERGARA, 2000).
A pesquisa neste trabalho é também quantitativa, porque ela está embasada
em dados numéricos, que contemplam índices em valores absolutos e percentuais,
que buscaram analisar a evolução dos respectivos índices entre dois períodos.
Na concepção de Roesch (2015), a pesquisa quantitativa é apropriada para
avaliar mudanças organizacionais. Quando se trata de enfoques abrangentes, com
expressão de resultados, envolvendo a mensuração de dados numéricos absolutos e
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relativos. A intensão do método quantitativo é estimar custos e calcular períodos de
tempos para a recuperação de capital relacionado a determinados investimentos.

3.2 Instrumento de análise do estudo
O presente artigo trata de uma análise econômica e financeira de uma
Instituição Bancária, possui como instrumento de pesquisa a comparação dos
principais indicadores com base no balanço patrimonial, tendo como base o período
de 2017 e de 2018, por meio dos cálculos necessários à constatação dos resultados.
Os dados do Balanço Patrimonial da empresa foram extraídos da fonte
relações com o investidor do Banco Itaú no ano de 2019.

4 Analise dos resultados
4.1 Análise das informações de resultado 2017 e 2018

Tabela 1: Informações de Resultado
Em R$ bilhões

2018

2017

Produto Bancário

104,2

111,5

Variação em 12
meses
-6,6%

Produto Bancário Líquido de
Perdas Esperadas
de Ativos Financeiros e de
Sinistros
Receita de Prestação de
Serviços e Seguridade
Perdas Esperadas de Ativos
Financeiros e de Sinistros
Despesas Gerais
Administrativas
Lucro Líquido

94,0

90,6

3,8%

40,8

39,1

4,1%

(10, 2)

(21,0)

-51,4%

(57,5)

(53,5)

- 7, 6 %

25,6

23, 2

10,4 %

24,9

23, 2

7, 4 %

20,5%

20,0%

0,5 p.p.

Lucro Líquido Atribuível aos
Acionistas Controladores
Retorno Recorrente sobre o
Patrimônio
Líquido Médio anualizado

Fonte: (Relações Investidor Itaú, 2019)
No ano de 2018 houve crescimento de 10,4% no lucro líquido, quando
comparado ao ano anterior. Essa evolução positiva foi possível devido ao menor custo
do crédito relacionado com a melhora do risco de crédito de clientes do Banco de
Atacado no Brasil. Destaque positivo também para o aumento das receitas com
prestação de serviços associado ao crescimento da base de clientes correntistas e
das maiores receitas com administração de fundos.
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Esse desempenho positivo foi parcialmente compensado pelo crescimento
das despesas gerais administrativas, influenciadas pela incorporação das operações
de varejo do Citibank e pelo aumento das despesas na América Latina (ex-Brasil),
impactado pela variação cambial.
Soma das Receitas da Prestação de Serviços e do Resultado de Operações
de Seguros e Previdência Privada antes das Despesas com Sinistros e de
Comercialização, Líquidas de Resseguros. (2) Carteira de Crédito com Garantias
Financeiras Prestadas e Títulos Privados. (3) Considera o impacto da antecipação do
cronograma de deduções e não considera a parcela adicional de dividendos e juros
sobre capital próprio.
A carteira de crédito, incluindo garantias financeiras prestadas e títulos
privados, atingiu R$ 640,5 bilhões ao final de 2018, representando aumento de 6,0%
em relação ao mesmo período de 2017. Em 2018, destacamos a nossa carteira de
Pessoas Físicas, que aumentou 10,4% e o segmento de Micro, Pequenas e Médias
Empresas, com crescimento de 14,0%.

Tabela 2: Informações Patrimoniais
Informações
Patrimoniais
Ativos totais em
Trilhões de R$
Total de
Operações de
Crédito em
Bilhões de R$

4º TRI 2018
1.552,8

3º TRI
2018
1.524,5

Variação no
Trimestre
1,9%

2017
1.436,2

Variação em
12 meses
8,1%

640.542

641.999

-0,2%

604.213

6,0%

Fonte: (Relações Investidor Itaú, 2019)
O total dos Ativos chegaram a 1.552,8 Trilhões de R$ no 4º Trimestre de 2018,
apresentando 1,9% de evolução em relação ao 3º Trimestre de 2018 e 8,1% a mais
que o ano de 2017.
O Total de Operações de Crédito em 2018 foi 6,0% a mais que 2017.
Tabela 3: Índices de estrutura de capital e lucratividade
ANO

Capital
Circulante
Líquido em
Bilhões R$

Imobilização
do
Patrimônio
Líquido

Capital
Circulante
Próprio em
Bilhões de
R$

Lucratividade
Margem
Líquida

85.714

Participação
de capital
de terceiro
sobre o
capital
próprio
9,32

2018

0,0485

143.164

12,83

2017

83.479

8,95

0,0510

136.997

10,94

2016

73.365

9,21

0,0607

124.342

9,45

120

Fonte: (Relações Investidor Itaú, 2019)

O Capital Circulante Líquido em Bilhões de R$ evolui positivamente no triênio
analisado chegando a 85.714 em 2018, representado R$ 2.235 bilhões a mais que
2017.
Participação de capital de terceiro sobre o capital próprio chegou ao índice de
9,32 em 2018. Já a imobilização do Patrimônio Líquido chegou ao índice de 0,0485
em 2019, apresentando redução em relação ao ano de 2017 no qual este índice
esteve em 0,0510 e em 2016 estava em 0,0607.
O Capital Circulante Próprio em 2018 chegou a R$ 143.164 Bilhões,
superando 2017, ano em que o CCP chegou a R$ 136.997 Bilhões, superando o ano
de 2016, onde o CCP chegou em R$ 124.342 Bilhões, ou seja o CCP evolui
gradativamente no Triênio analisado.
A Lucratividade com a Margem Líquida evoluiu nos 03 anos do triênio
analisado, estando em 12,83, 10,94, 9,45, nos anos 2018, 2017 e 2016
respectivamente.

5 Considerações Finais
O presente artigo através do estudo apresentou resultados relacionados ao
desempenho financeiro de uma instituição bancária que atua no mercado brasileiro,
contemplando o objetivo principal, que se deteve em analisar as principais
demonstrações contábeis relativas ao período 2017/2018 de um banco varejista.
O total dos Ativos chegaram a 1.552,8 Trilhões de R$ no 4º Trimestre de 2018,
havendo um amumento percentual neste item em em todos os demais itens
analisados em relação as contas patrimoniais, estrutura de capital e lucratividade,
aumantando também em 2018 a participação de capital de terceiros sobre o
patrimônio Liquido.
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1.3 Direito
1.4 O Direito e a Cidadania como Instrumentos de
Construção e de Transformação da Sociedade
Avaliadores:
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A NECESSÁRIA PROTEÇÃO DO BIOMA PAMPA: REFLEXÕES A PARTIR DOS
DIREITOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE
Larissa Nunes Cavalheiro37
Luiz Ernani Bonesso de Araujo38
Jacson Roberto Cervi39
José Alcebíades de Oliveira Junior40
Resumo: O Brasil é um país que se destaca mundialmente pela significativa
biodiversidade presente em seu território. Esta diversidade não se restringe ao natural,
pois se verifica uma multiplicidade cultural definida a partir do trato com a natureza.
Este vínculo existencial entre natural e cultural também revelam uma diversidade de
direitos – os direitos da sociobiodiversidade. O presente trabalho aborda este contexto
ilustrado no Bioma Pampa, que demanda efetiva proteção frente a crescente
degradação humano-ambiental. Para tanto, os campos sulinos devem ser tutelados
por meio de um desenvolvimento sustentável em consonância com os direitos da
sociobiodiversidade. Desta forma, os pilares básicos da sustentabilidade são
entrelaçados – economia, sociedade e natureza – ao encontro da proteção do referido
Bioma, em termos de sociobiodiversidade. Os métodos utilizados para o
desenvolvimento do artigo foram o dedutivo e tipológico, abordagem e procedimento,
respectivamente. Como técnicas de pesquisa foram realizadas a análise bibliográfica
de livros e artigos, assim como a música que reflete a cultura do Pampa.
Palavras-chave: Direitos. Bioma Pampa. Sustentabilidade. Sociobiodiversidade.
LA PROTECCION NECESARIA DEL BIOMA PAMPA: REFLEXIONES DESDE
LOS DERECHOS DE SOCIOBIODIVERSIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Resumen: Brasil es un país que se destaca mundialmente por la importante
biodiversidad presente en su territorio. Esta diversidad no se limita a lo natural, porque
existe una multiplicidad cultural definida al tratar con la naturaleza. Este vínculo
existencial entre lo natural y lo cultural también revela una diversidad de derechos: los
derechos de la sociobiodiversidad. El presente trabajo aborda este contexto ilustrado
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en el Bioma Pampa, que exige una protección efectiva contra la creciente degradación
humano-ambiental. Para este fin, los campos del sur deben protegerse a través del
desarrollo sostenible en línea con los derechos de la sociobiodiversidad. De esta
manera, los pilares básicos de la sostenibilidad están entrelazados - economía,
sociedad y naturaliza - para cumplir con la protección de este Bioma. Los métodos
utilizados para el desarrollo del artículo fueron el enfoque y el procedimiento deductivo
y tipológico, respectivamente. Como técnicas de investigación, se realizó el análisis
bibliográfico de libros y artículos, así como la música que refleja la cultura de Pampa.
Palabras-clave: Derechos. Bioma Pampa. Sostenibilidad. Sociobiodiversidad.
1 Introdução

O Brasil destaca-se mundialmente pela riqueza natural que possui em seu
território – a biodiversidade. Esta é composta por seis biomas, dentre eles, o Bioma
Pampa, encontrado apenas no Estado do Rio Grande do Sul. Em termos de
sustentabilidade e numa perspectiva protetiva o presente trabalho pretende ressaltalo, assim abordando os principais pilares daquela enquanto paradigma de
desenvolvimento: economia, sociedade e meio ambiente. Além disto, as reflexões
partem da compreensão acerca dos direitos da sociobiodiversidade enquanto núcleo
estruturante do desenvolvimento sustentável no Brasil e que deve ser observado na
definição de políticas públicas. Assim, desenvolvem-se reflexões a partir da seguinte
inquietação: Quais os limites e possibilidades para a proteção do Bioma Pampa diante
de um cenário de crescente degradação humano-ambiental?
Frente a este questionamento e conforme a pretensão acima exposta
estruturou-se o trabalho em dois momentos. O primeiro destaca o Bioma Pampa, suas
características naturais e culturais, vinculando-as por meio da compreensão acerca
da sociobiodiversidade, de onde emerge uma diversidade de direitos – os direitos da
sociobiodiversidade. O segundo momento define-se frente à necessária proteção
deste contexto em termos de sustentabilidade, ou seja, a adoção de um modelo de
desenvolvimento em consonância com as diversidades – naturais, culturais e de
direitos.
Para o desenvolvimento da temática aqui exposta utilizou-se enquanto
abordagem o método dedutivo com o intuito de estabelecer uma análise geral do
Bioma Pampa para se chegar a compreensões acerca da necessária proteção através
do desenvolvimento sustentável. Como procedimento, empregou-se o tipológico na
tentativa de estabelecer um modelo ideal de proteção do Pampa, a partir da
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sustentabilidade em consonância com os direitos da sociobiodiversidade. No que se
refere às técnicas de pesquisa, para o desenvolvimento do artigo realizou-se uma
análise bibliográfica, envolvendo livros e artigos pertinentes para desenvolver o tema,
assim como a música que denota a cultura que envolve o Bioma Pampa.

2 Bioma Pampa e os Direitos da Sociobiodiversidade
Quando se fala no Pampa41 imediatamente vem a imagem dos campos
sulinos, conforme descreve Júlio Cezar Rebés de Azambuja Filho em sua canção
“Domero livre no campo”: “[...] miro a metade azul do horizonte é céu, miro a metade
verde do horizonte é pasto”. Bioma encontrado unicamente no Estado do Rio Grande
do Sul, reconhecido oficialmente no ano de 2004, logo, incluído no Mapa de Biomas
Brasileiros, por meio de uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística e o Ministério do Meio Ambiente (CAMINHA, 2010). No referido estado
ocupa uma área de 178.243 km2 – o que corresponde a 63% do território estadual e
a 2,07% do território nacional, predominando em suas paisagens campos nativos,
entremeados por capões de mata, matas ciliares e banhados (MMA-1, s.a). Sua flora
e fauna integram a rica biodiversidade brasileira, ainda não totalmente estudada.
Possui em torno de 3000 espécies de plantas, 476 espécies de aves, 50 espécies de
peixes e 102 espécies de mamíferos terrestres (ICMBIO, s.a.). Esta exposição não
esgota nem específica tamanho patrimônio natural, mas já denota a significativa
biodiversidade constante neste ambiente. E, além disto, é no Pampa que se encontra
a maior parte do Aquífero Guarani42, o que potencializa a região e demanda maior
proteção ambiental.
Para além do natural, destaca-se também o seu patrimônio cultural associado
à natureza da região, que serve de inspiração para criações artísticas, formas de
expressão, assim como modos de criar, fazer e viver43. O camponês sulino no seu diaa-dia mantém práticas herdadas dos seus antepassados, como o consumo do
41

“Termo de origem quíchua (ou quechua), língua aborígene da América do Sul, também falada no
império Inca, significa ‘região plana’ [...]” (SUERTEGARAY; SILVA, 2009, p. 43).
42 “O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é um corpo hídrico subterrâneo e transfronteiriço que abrange
parte dos territórios da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai. Possui um volume acumulado
de 37.000 km3 e área estimada de 1.087.000 Km2. Na parte brasileira estende-se a oito estados:
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
São Paulo” (MMA-2, s.a., s.p).
43 Refere-se aqui aos bens materiais e imateriais que compõe o patrimônio cultural, incluídos no artigo
216 da atual Constituição brasileira.
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chimarrão44, o manejo da terra e dos animais e o uso de determinado linguajar.45. Em
relação à arte, destacam-se os quatro “Troncos Missioneiros” – Jaime Caetano Braun,
Noel Guarany, Cenair Maicá e Pedro Ortaça –, que em suas músicas enaltecem a
identidade missioneira, a interculturalidade e a importância de se manter a tradição
oriunda dos modos vivenciados no Pampa (BARBOSA, 2012).
Quando se percebe o cultural entrelaçado ao natural, surge a denominada
sociobiodiversidade, sendo esta característica do Brasil porque em seu território
alberga uma diversidade natural da qual se originam diferentes culturas, a partir dos
modos de vida que se definem no uso dos recursos naturais. Como acima
evidenciado, do Pampa – natural – temos atrelado a este Bioma determinada cultura,
que define a identidade da região do Rio Grande do Sul.
Assim, cabe ressaltar que além das referidas diversidades constantes no
território brasileiro há também uma diversidade de direitos, ou seja, os chamados
direitos da sociobiodiversidade (ARAUJO, 2013), que devem ser protegidos frente a
crescente degradação humano-ambiental também percebida no Pampa. A introdução
de monoculturas como a soja e o uso intensivo de agrotóxicos que demandam para a
sua manutenção afetam a biodiversidade, pois acabam com os campos nativos.
Assim, progressivamente direitos como o de ter uma alimentação adequada, um meio
ambiente ecologicamente equilibrado e a garantia da cultura46 são afetados, pois não
se tutela efetivamente a fonte – o Bioma Pampa. Neste sentido, que então se fala
numa diversidade de direitos lesados quando a lógica que impera é a do crescimento
econômico a qualquer custo, em outras palavras, alheio aos aspectos ambientais e
culturais que se vinculam quando se reflete no sentido da sociobiodiversidade.
Para tanto, emergente a sua proteção em termos de sustentabilidade, ou seja,
um desenvolvimento que harmonize os âmbitos econômico, social e ambiental em
consonância com a noção de sociobiodiversidade, especialmente, com a diversidade
de direitos que devem ser garantidos. Esta é a reflexão desenvolvida no próximo
momento.
44

“No Rio Grande do Sul, o chimarrão é mais do que um símbolo da tradição. Herança cultural dos
índios guaranis, o chimarrão está presente na maneira acolhedora de receber os visitantes e na forma
autêntica de celebrar a vida” (MT, s.a, s.p).
45 Uma lista dos chamados termos, expressões, adágios e regionalismos podem ser encontrados no
“glossário gaúcho” disponível na página virtual de Sávio Moura, autor dos quadrinhos “É dura a vida no
campo”: <https://www.saviomoura.com.br/index.php?origem=glossario>
46 Artigo 6°, 225 e 215 da atual Constituição brasileira numa lógica integrada por meio da proteção do
Bioma
Pampa.
O
conteúdo
destes
artigos
estão
disponíveis
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>
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3 A proteção em termos de sustentabilidade

A sustentabilidade enquanto paradigma de desenvolvimento surge da
preocupação do impacto da humanidade em relação aos recursos naturais existentes
no planeta. A natureza por muito tempo foi percebida apenas como meio do qual se
retiram matérias-primas para os processos produtivos de bens e serviços, justificando
assim práticas de crescimento econômico alheio à proteção ambiental. Desta forma,
acentuam-se os impactos negativos – degradação –, que supera o ambiental e passa
a afetar o social, justificando a menção a degradação humano-ambiental. Diante disto,
aquela busca “conciliar a atividade econômica, industrial e tecnológica com o uso
adequado, racional e responsável dos recursos naturais, ou seja, encontrar um ponto
de equilíbrio entre a retirada de recursos e sua regeneração e da exploração dos
recursos não renováveis” (SILVEIRA; AYALA, 2012, p. 1833).
Neste sentido, o conceito de desenvolvimento sustentável apresenta três
pilares básicos, quais sejam: economia, sociedade e ambiente, que devem se
relacionar de forma a assegurar tanto no presente, quanto no futuro um meio ambiente
ecologicamente equilibrado capaz de suprir as necessidades das gerações de ambos
os tempos. Para tanto, o referido modelo deve apresentar relevância social, prudência
ecológica e viabilidade econômica (SACHS, 2009, p. 35). Assim, é possível instituir a
proteção do Bioma Pampa quando se estabelece um desenvolvimento realmente
sustentável, ou seja, em consonância com os direitos da sociobiodioversidade.
Como já mencionado, alheio a proteção do Bioma está a “[...] a progressiva
introdução e expansão das monoculturas e das pastagens com espécies exóticas”,
que “têm levado a uma rápida degradação e descaracterização das paisagens
naturais do Pampa” (MMA-1, s.a., s.p.). Logo, ao valorizar apenas a economia alheia
à necessária proteção ambiental, o impacto negativo afeta vários contextos, pois:
A perda de biodiversidade compromete o potencial de desenvolvimento
sustentável da região, seja perda de espécies de valor forrageiro, alimentar,
ornamental e medicinal, seja pelo comprometimento dos serviços ambientais
proporcionados pela vegetação campestre, como o controle da erosão do
solo e o sequestro de carbono que atenua as mudanças climáticas, por
exemplo, (MMA-1, s.a., s.p.).
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Conforme Senft, et al. (apud OVERBECK, et al.), o pastejo é frequentemente
considerado uma forma de manutenção das propriedades ecológicas e características
fisionômicas dos campos. Logo, é possível considerar a pecuária como atividade que
concilia os pilares básicos da sustentabilidade, desde que o pastejo apresente “um
balanço entre produção forrageira, diversidade de espécies e preservação do solo”
(OVERBECK et al., p. 30).
Carlos Nabinger – Professor da Faculdade de Agronomia da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) afirma que “a ciência demonstra que a
pecuária sobre campo nativo mantém e melhora os serviços ecossistêmicos, pode ser
altamente lucrativa e deve fazer parte obrigatória dos sistemas agrícolas regionais”
(2018, s.p.). Segundo Nabinger (2016, s.p.), apesar da pesquisa demonstrar a
importância ecológica e a potencialidade econômica do Bioma Pampa, “o que se
observa é uma gradativa substituição dos campos por monocultivos intensivos, ao
ponto de reduzir sua cobertura no território estadual dos originais 63% para os atuais
23%”. O referido Professor aponta como responsáveis pela busca de alternativas
diversas das indicadas pela pesquisa e natureza: ignorância do próprio produtor das
possibilidades de uso sustentável e a falta de políticas públicas – também por
ignorância – que incentivem uma pecuária sustentável.
Cita-se como o exemplo de pecuária neste sentido o trabalho desenvolvido na
chamada “Aliança do Pampa”47, pois suas “ações têm por objetivo integrar o
desenvolvimento do Pampa com a conservação da biodiversidade, por meio da
promoção de técnicas de manejo favoráveis ao meio ambiente”. Comprometidos com
a sustentabilidade do Bioma Pampa atuam na certificação de propriedades rurais que
atendem as diretrizes do Programa de carne da Alianza del Pastizal, ou seja, que
apresentam boas práticas de manejo de campo nativo.
Quanto ao âmbito jurídico, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
definido pela Lei n° 9.985/2000 se mostra como importante mecanismo para
estabelecer o uso sustentável das áreas terrestres que representam o Pampa.
Conforme o Ministério do Meio Ambiente, este é o que possui menor
representatividade no supracitado sistema com apenas 0,4% da área continental
brasileira protegida por unidades de conservação. Destaca que ‘Áreas Prioritárias
para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade
47

Maiores
informações,
disponíveis
<http://www.alianzadelpastizal.org/>

em:

<http://www.savebrasil.org.br/pampa/>

e
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Brasileira’, “atualizadas em 2007, resultaram na identificação de 105 áreas do bioma
Pampa, destas, 41 (um total de 34.292 km2) foram consideradas de importância
biológica extremamente alta”.
Proteger o Bioma Pampa demanda a compreensão da necessária
sustentabilidade, que vincula economia, sociedade e natureza numa lógica de
desenvolvimento ao encontro da sociobiodiversidade brasileira. Esta revela um
complexo e dinâmico cenário formado pela biodiversidade, culturas e direitos, que
devem ser apreendidos de forma integrada pelo Estado ao estabelecer políticas
públicas protetivas do Pampa, consequentemente assegurando também proteção a
cultura, meio ambiente, alimentação adequada, dentro outros direitos. Neste sentido,
importante uma atuação integrada entre Estado e sociedade conscientes da
importância do Pampa não apenas para a economia, mas para a cultura da região e
equilíbrio ambiental. Do contrário, define-se a inquietação de Jayme Caetano Braun
em sua “Payada das Primaveras”: “[...] de que adianta plantar um pé de erva-mate,
como sinal de combate em defesa de uma planta, se a mesma mão que levanta nestas
considerações, é que assina concessões num inconsciente floreio aos assassinos do
meio que fazem devastações [...]”.

5 Considerações Finais

Para a proteção de importante Bioma para o Rio Grande do Sul, tanto na sua
perspectiva natural, quanto cultural, que se faz emergente a efetivação da
sustentabilidade enquanto modelo de desenvolvimento. Por meio deste paradigma,
economia, sociedade e meio ambiente se entrelaçam na pretensão de garantir um
meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Tão
relevante o equilíbrio ambiental para a vida como um todo, que foi consagrado na atual
Constituição brasileira, logo, trata-se de direito a ser assegurado pelo Estado, mas
também dever da sociedade defender e proteger a natureza para as gerações
vindouras.
Num país como o Brasil, ao se falar em biodiversidade, atrelada a ela está a
cultura, conforme se verificou na exposição do Pampa. Mas, além da diversidade
natural e cultural, revela-se uma diversidade de direitos – os direitos da
sociobiodiversidade, a partir de uma compreensão das implicações jurídico-ecológicas
que emergem do cenário socioambiental brasileiro. Logo, estabelecer um modelo
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protetivo em termos de sustentabilidade, garante não apenas o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, mas também direitos vinculados a cultura, a
alimentação adequada, ao desenvolvimento, dentre outros. Neste sentido, proteger o
Bioma Pampa significa garantir os direitos da sociobiodiversidade no sul do país.
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MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO IMPLEMENTO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA:
UM NOVO PARADIGMA NA APLICAÇÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL
Beverly Bassani49
Regina Tayrini Bassani50
Sônia Bressan Vieira51
Resumo: O presente estudo tem por objetivo expor o emergente desenvolvimento
da Justiça Restaurativa como alternativa ao sistema criminal vigente no país, tendo
em vista que tão somente a aplicação da pena prevista no Código Penal Brasileiro
parece não bastar para alcançar e dirimir os conflitos da sociedade contemporânea,
possibilidade tencionada pelos programas restaurativos. Entre eles, a mediação de
conflitos vem como importante mecanismo capaz de trabalhar a contenda de forma
humanista e responsável, que possibilita aos cidadãos a construção de uma cidadania
ativa ao resgatar a capacidade de compreensão e diálogo entre as partes envolvidas
na lide. A metodologia envolveu uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos e
materiais que embasaram o conteúdo apresentado. Como resultado, pode-se indicar
que a Justiça Restaurativa aplicada na mediação de conflitos envolve não somente o
ofensor, mas a vítima e/ou qualquer indivíduo ou comunidade afetada pelo crime,
desenvolvendo a participação ativa de todos, auxiliados por um terceiro investido de
credibilidade e imparcialidade, chamado de mediador. Neste sentido, conclui-se que
a Justiça Restaurativa adveio para revolucionar a atual perspectiva da justiça criminal,
para que seja compreendida além dos meios retributivo e preventivo, mas restaurativo,
auxiliando na ressocialização do infrator e na promoção da Cultura da Paz.
Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Mediação de Conflitos. Justiça Criminal.
MEDIATION OF CONFLICTS IN IMPLEMENTATION OF RESTAURANT JUSTICE:
A NEW PARADIGM IN THE APPLICATION OF CRIMINAL JUSTICE
Abstract: This study aims to expose the emerging development of Restorative Justice
as an alternative to the criminal system in force in the country, considering that only
the application of the penalty provided for in the Brazilian Penal Code does not seem
to be enough to reach and resolve the conflicts of contemporary society, possibility
intended by the restorative programs. Among them, conflict mediation comes as an
important mechanism capable of working the dispute in a humanistic and responsible
way, which enables citizens to build an active citizenship by rescuing the capacity for
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understanding and dialogue between the parties involved in the fight. The methodology
involved a bibliographic research in books, articles and materials that supported the
presented content. As a result, it can be pointed out that Restorative Justice applied in
conflict mediation involves not only the offender, but the victim and / or any individual
or community affected by the crime, developing the active participation of all, assisted
by a credible third party. and impartiality, called a mediator. In this sense, it is
concluded that Restorative Justice has come to revolutionize the current perspective
of criminal justice, so that it is understood beyond retributive and preventive, but
restorative means, helping in the resocialization of the offender and the promotion of
the Culture of Peace.
Keywords: Restorative Justice. Conflict Mediation. Criminal Justice.
1 Introdução

A Justiça Restaurativa revela, hodiernamente, emergente modelo alternativo
ao sistema de justiça retributiva, ao contrapor disfunções sociais contemporâneas de
conflitualidade e o crescente fenômeno da judicialização das relações pessoais.
Resultantes da violenta competitividade e egocentrismo na busca da
realização social, somadas à apatia e inépcia de cidadania ativa dos agentes em
dissenso para resolução de seus próprios conflitos, as composições processuais
abarrotam e sobrecarregam o sistema judiciário, dificultando e restringindo ainda mais
o acesso à justiça àqueles que dela necessitam.
A justiça retributiva/punitiva aponta um sistema que não mais satisfaz os
anseios das pessoas envolvidas no conflito. Em especial, quando o diálogo e
compreensão entre elas não são mais possíveis, diante da fragilidade daquela relação
interpessoal afetada pelo dissentimento.
Eis que surge o modelo de justiça restaurativa, atualmente estudado e
defendido por seus novos pesquisadores e adeptos às técnicas da mediação. Frente
a este contexto, é possível visualizar esse modelo enquanto oportuno para a
sociedade, uma vez que os agentes envolvidos se tornam responsáveis pela
resolução adequada ao seu caso em concreto e figuram como protagonistas de uma
solução satisfatória para todos.
Por meio da mediação de conflitos, a justiça restaurativa confere
empoderamento às partes na busca por uma solução em consonância com os seus
interesses e os interesses da sociedade, qual seja, a manutenção da ordem social,
proporcionando uma resposta mais efetiva.
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2 Breve contextualização acerca da Justiça Restaurativa

Primeiramente, cabe destacar que a denominação justiça restaurativa é
atribuída a Albert Eglash que, em 1977, escreveu um artigo no qual sustentou que
havia três respostas ao crime – a retributiva, baseada na punição; a distributiva, focada
na reeducação; e a restaurativa, cujo fundamento seria a reparação (BRANDÃO,
2010).
Contudo, o fortalecimento do movimento restaurativo ocorreu em 1989,
quando o governo da Nova Zelândia regularizou e formalizou o procedimento
restaurativo, com a finalidade de atingir os adolescentes infratores. A partir da
experiência da Nova Zelândia, os demais países financiaram e implantaram a Justiça
Restaurativa (PERES; GODOY, 2016).
Já na década de 1990, foram desenvolvidos demais projetos em vários
países, implantando-se o método restaurativo, tanto no Poder Judiciário, quanto em
escolas, delegacias, entre outros (PERES; GODOY, 2016).
Os países africanos foram os mais beneficiados nessa época, especialmente
a África do Sul, no período pós-Apartheid, devido aos conflitos internos e externos
(PERES; GODOY, 2016).
Com isso, em 24 de julho de 2004, a Organização das Noções Unidas – ONU,
por meio do Conselho Econômico e Social, elaborou uma resolução, a qual
regulamentou a Justiça Restaurativa (PERES; GODOY, 2016).
Assim, a Justiça Restaurativa surgiu com o enfoque de resolver as ofensas
causadoras de danos em decorrência de condutas delituosas. Em um primeiro
momento, tal ferramenta era apenas voltada a dar uma resposta ao crime, passando,
posteriormente, a tratar de todo o tipo de conflito que gerasse algum dano, como
conflitos familiares, entre vizinhos e conflitos dentro das escolas. Com isso,
ultrapassou os limites do crime, recaindo em diversas áreas devido a sua
potencialidade (FERRAZO, 2016).
Cabe invocar Cesare Beccária, como penalista que introduziu a necessidade
de uma maior humanização da pena no sistema criminal tendo na sua obra “Dos
delitos e das Penas” revolucionado essa temática na legislação até então vigente
quando adverte que: “Desse modo, somente a necessidade obriga os homens a ceder
uma parcela de sua liberdade [...]” (BECCARIA, 2015, p. 56).
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No atual contexto da penalização do agente que comete conduta tipificada
como crime, é possível definir a pena no Brasil como uma sanção aflitiva imposta pelo
Estado ao autor de uma infração penal, como retribuição de seu ato ilícito, consistente
na diminuição de um bem jurídico, e cujo fim é evitar novos delitos (JESUS, 2011).
Destarte, extrai-se duas características da pena, a retribuição e a prevenção,
notando-se a deficiência da pena em abranger a restauração como algo
complementar ou até mesmo substituto da aplicação da punição (JESUS, 2011).
Assim, a justiça criminal tradicional desempenha o papel de apenas
considerar o comportamento lesivo do agressor como violação às normas penais,
afastando o real sentimento da vítima (GOLART & MAIER, 2016).
Quanto a justiça restaurativa, esta visa à satisfação da vítima e do infrator com
base na reparação, onde o Estado apenas responsabiliza os principais envolvidos e
fiscaliza o procedimento, não se preocupando exclusivamente com o comportamento
lesivo, mas também com as dimensões que o ato danoso causa a vítima (GOLART &
MAIER, 2016).
Cabe salientar que este é o principal diferencial de tal instrumento ao destinase não apenas atingir o ofensor, mas também a vítima e, muitas vezes, a própria
comunidade, dado que esta é quem irá permanecer se relacionando com o infrator.
E observando este objetivo é que a Justiça Restaurativa entende basicamente
o crime como uma ofensa que gera danos à pessoas em concreto e à
relacionamentos. Sendo assim, a resposta que ela dá passa sempre pela pergunta de
quem são as vítimas dessa ofensa e como reparar os danos, propondo aos ofensores
se integrem e assumam efetiva responsabilidade por reparar os danos a essas vítimas
(FERRAZO, 2016).
Para isso ocorrer, é elaborado um processo colaborativo que reúne réu, vítima
e comunidade, visando encontrar soluções para essa ofensa e a reparar o dano
causado a esta vítima (FERRAZO, 2016).
Por meio da Justiça Restaurativa é que a vítima irá expor seus sentimentos e
percepção relativos ao dano sofrido, já ao ofensor será concedida a possibilidade de
conhecer o impacto de suas ações e de eventualmente esclarecer que as
consequências do seu ato transcenderam a sua intenção, bem como reconhecer o
seu erro, dessa forma, tal diálogo contribuirá para o processo restaurativo de ambos,
ofensor e vítima (ALMEIDA).
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Importante ressaltar os cinco princípios básicos que norteiam a prática da
Justiça Restaurativa: voluntariedade, informalidade, oportunidade, neutralidade e
sigilo (PERES; GODOY, 2016).
No que tange a Voluntariedade, esta é absoluta, uma vez que os componentes
da comunidade protagonistas desse modelo alternativo de justiça (autor e vítima)
livremente optam por esse modelo democrático de resolução de conflito, estando
abertos para o desenvolvimento do diálogo com o intuito de alcançar uma resposta
efetiva (BRANDÃO, 2010).
Quanto ao Princípio da Informalidade, a Justiça Restaurativa não exige rituais
solenes, tampouco depoimentos reduzidos a termo ou burocracias demasiadas. Outro
aspecto é o local que será realizada as sessões, devendo ser diferente do Fórum,
para que não tenha o ambiente formal do Poder Judiciário. Exceção se faz à
informalidade no tocante à elaboração do termo constante o acordo, que será redigido
em termos objetivos, com proporcionalidade e possíveis de serem satisfeitas, além de
constar formas de fiscalização, bem como garantia para o cumprimento.
Posteriormente, deve ser o acordo homologado (PERES; GODOY, 2016).
O Princípio da Oportunidade defende que prática restaurativa não tem
momento certo para acontecer, independe de ela ser realizada antes ou depois do
oferecimento ou recebimento da denúncia ou queixa-crime, antes ou depois da
prolação da sentença; ou no curso da execução penal (PERES; GODOY, 2016).
Quanto ao Princípio da Neutralidade, as partes devem estar em um local e
se submeter a um procedimento neutros, sem que favoreça nenhuma das partes.
Dessa forma, ambas as partes devem ser ouvidas sobre a ocorrência dos fatos, bem
como sua motivação e eventuais sequelas. Posteriormente, ofensor e vítima devem
discutir sobre a possibilidade de um acordo/restauração (PERES; GODOY, 2016).
Por fim, passa-se ao Princípio do Sigilo, o qual tem por intuito passar às partes
segurança de que o que for pronunciado na sessão, não poderá ser usado em outro
lugar a favor ou contra elas. Qualquer declaração das partes não poderá ser revelada
no curso do processo em andamento ou em nenhum outro. Da mesma maneira, se o
ofensor recusar a restauração com a vítima, isso não poderá ser fundamento ou causa
para agravamento da pena aplicada (PERES; GODOY, 2016).
Ainda, pode-se dizer que o encontro é requisito indispensável para o
desenvolvimento da técnica restaurativa, pois o diálogo entre as partes é a energia
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para se alcançar democraticamente uma solução para o caso concreto (BRANDÃO,
2010).
Nesta seara, entende-se porque a inclusão também é regra da prática
restaurativa, uma vez que os cidadãos contribuem diretamente para o processo de
pacificação social. Por conseguinte, a justiça tradicional representa o perfeito oposto,
pois o Estado impõe a vontade da lei e o distanciamento dos envolvidos na relação
litigiosa é latente, cabendo-lhes, apenas, um papel de meros coadjuvantes
(BRANDÃO, 2010).
Ademais, outra questão levantada pela Justiça Restaurativa é se a punição é
a única resposta a ser dada quando alguma transgressão acontece. A Promotora de
Justiça Ivana Ferrazo esclarece que para a Justiça Restaurativa a disciplina social não
é unicamente a punição, tendo outras alternativas a serem adotadas. Neste sentido,
expõe, por meio do quadro que segue, as diferentes ações e suas consequências:

Quadro 1: Os diferentes modos de Disciplina Social
Alto controle + pouco apoio

Disciplina social punitiva

Pouco controle + pouco apoio

Disciplina social negligente

Pouco controle + alto apoio

Disciplina social permissiva

Alto controle + alto apoio

Disciplina social restaurativa

Fonte:

Entrevista

com

a

Promotora

de

Justiça

Ivana

Ferrazo

<https://www.youtube.com/watch?v=b71jA-BDe0U>.

É por meio do desenvolvimento da disciplina social restaurativa, que irá
manifestar a desaprovação pela conduta cometida, mas também irá encorajar o
ofensor que transgrediu a assumir a sua responsabilidade e a reparar o dano causado,
é que a Justiça Restaurativa será aplicada na prática.
Após a breve contextualização acerca do que se trata a Justiça Restaurativa
e como se aplica no dia a dia, passa-se a análise do desenvolvimento da mediação
como alternativa na aplicação da Justiça Restaurativa.

3 A Mediação de Conflitos na consolidação da Justiça Restaurativa
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Conforme Costa e Silva (2011, p. 100), vive-se na atualidade um
enfraquecimento, em larga escala, do espírito comunitário e solidário na sociedade
contemporânea. Com isso torna-se prudente a instituição de uma nova cultura social
com o resgate de valores e sentimentos capazes de garantir o fortalecimento de laços
e viabilizar a formação de uma identidade compartilhada e a participação democrática
dos cidadãos, especialmente nas questões que lhes dizem respeito.
Observa-se que o sistema atual encontra estrangulamentos em que as
decisões do Estado não têm mais interesse em solver os conflitos instalados nas
relações interpessoais. Com isso, se estabelece um “distanciamento entre a solução
formal dos conflitos e a realidade fática, fazendo com que se busque novas formas
para a composição destes conflitos, centradas em uma ideia de justiça consensual,
como alternativa à tradicional justiça conflitual” (FORTES; SANTOS, 2013, p. 78).
Tal padrão alternativo revela significativa forma de abrandar o fenômeno da
judicialização das relações pessoais a partir da implementação de mecanismo
alternativo de tratamento dos conflitos em consonância à ótica presente na
Constituição Federal de 1988.
O modelo restaurativo é assim chamado porque visa RESTAURAR a
situação-problema no mais próximo à condição anterior ao conflito, através da
restauração da dignidade da vítima, da possibilidade de regeneração do ofensor, da
busca pela compreensão dos fatos causadores do conflito por parte dos envolvidos,
da perspectiva da reparação do dano e restabelecimento das relações desgastadas
pelo conflito.
Dentro da noção de justiça consensual, a justiça restaurativa, segundo Fortes
e Santos (2013), permeia por todos os ramos do Direito, inclusive pelo Direito Penal e
busca a integração social de todos os atores envolvidos no conflito, por meio da
intervenção de facilitadores em espaços comunitários, contribuindo a partir das
peculiaridades de cada caso concreto na construção de uma cultura de paz.
É possível compreender a ascensão deste modelo restaurativo, a partir do
entendimento de Costa e Silva (2011, p.109):
Justiça Restaurativa pressupõe eficiente mecanismo de atuação na
reformulação judicial em nosso País, adequando a legislação e as estruturas
jurídicas ao Estado Democrático de Direito, ao conceder espaço para diálogo
e para a expressão dos sentimentos e emoções decorrentes de um crime.

Acerca da mediação, conforme Daniel Achutti (2009), pode-se compreender:
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Por processo restaurativo se entende qualquer processo no qual a vítima, o
ofensor, os indivíduos ou os membros da comunidade afetados por um crime
participam ativamente na resolução de questões relativas ao delito, através
da mediação, conciliação, reunião familiar ou comunitária e círculos
decisórios, com o auxílio de um facilitador, pessoa cujo papel é facilitar, de
maneira justa e imparcial, a participação das pessoas afetadas e envolvidas
no procedimento (grifo nosso) (ACHUTTI, 2009, p. 75-76).

Logo, no modelo retributivo previsto no atual ordenamento jurídico do país, a
prestação exigida no processo penal torna-se cada vez mais abstrata, em uma relação
adversarial entre as partes envolvidas na situação de conflito. Não atinge nem as
necessidades da vítima que almeja ver o dano sofrido reparado, tampouco leva o autor
a uma reflexão direcionada a mudança e reintegração.
Contudo, o sistema atual mostra-se ineficiente para atender todas as
demandas sociais que são trazidas aos órgãos jurisdicionais através dos registros
policiais. Neste contexto, percebe-se o preocupante crescimento de um fenômeno de
judicialização das relações sociais e com isso, o abarrotamento de lides processuais
de um sistema que não satisfaz os anseios das pessoas envolvidas no conflito.
Resta-nos questionar, se no lugar desta máquina de (re) produzir decisões
proferidas desconectadas das reais necessidades e carências das pessoas que
buscam o poder jurisdicional, existe sistemática alternativa a esta, de modo a
humanizar essas relações e atender, com isso, o que preceitua nossa Magna Carta,
conforme vemos em seu preâmbulo:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos,
sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (BRASIL, 1988) (grifo nosso).

Com base no exposto, compreende-se a Justiça Restaurativa como modelo
de resolução de conflitos constituído pelo empoderamento dos agentes envolvidos no
conflito, investidos de autonomia, respeito e sentimento de pertencimento na
responsabilização pelos danos causados, bem como da satisfação das necessidades
emergidas a partir da situação de conflito.

4 Considerações Finais
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Dado o exposto, torna-se possível perceber que justiça restaurativa adveio
para revolucionar a atual perspectiva da justiça criminal, para que seja compreendida
além dos meios retributivo e preventivo, mas restaurativo, oportunizando um novo
pensar acerca da responsabilização do autor do delito.
Em contraponto aos métodos tradicionais de aplicação da pena dentro do
ordenamento jurídico brasileiro em vigor, as técnicas aplicadas pelo sistema
restaurativo trazem um novo desfecho para a vida social como um todo, pois
contribuem para a construção de uma cidadania ativa e a participação de todos os
sujeitos envolvidos pelo conflito.
Com base nas leituras que embasaram o presente estudo, enquanto no
sistema retributivo a vítima é tratada como simples meio de prova para atender o
objetivo do Estado em sustentar a acusação e justificar, portanto a condenação do
transgressor, na justiça restaurativa, o ideal é o atendimento de seus anseios e
necessidades em busca da reparação do dano causado.
O ofensor no modelo retributivo, por sua vez, passivo da acusação que poderá
lhe cercear direitos e garantias fundamentais, canaliza suas intenções em sua
autodefesa, não lhe sendo oportunizada a reflexão e compreensão da dor que
causara, buscará eximir-se de qualquer responsabilidade, pois de outra forma, poderá
constituir-se como meio de prova contra si próprio. Enquanto por meio da justiça
restaurativa, a atuação do transgressor é fundamentada no diálogo e no seu
comprometimento com o futuro da relação, bem como em sua predisposição para
reparação do mal feito.
Portanto, sob a ótica deste modelo de justiça emergente no Direito, os atores
envolvidos no processo, espontaneamente, comprometem-se com uma solução que
atenda a coletividade; as responsabilidades pelo cometimento do delito sejam
assumidas, as necessidades oriundas da ofensa sejam satisfatoriamente atendidas e
a cura, ou seja, um resultado individual socialmente terapêutico seja alcançado.
Acredita-se por fim, que a mediação como implemento deste modelo
alternativo de justiça criminal, desenvolva o empoderamento das partes envolvidas no
conflito para que juntas restabeleçam a empatia na resolução do dissenso, revelando
resultados dessa nova perspectiva à consolidação da Cultura da Paz como movimento
sócio-jurídico em transcendência.
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MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – INOVAÇÕES LEGISLATIVAS NA LEI
MARIA DA PENHA E AS IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA
Regina Tayrini Bassani52
Beverly Bassani53
Larissa Nunes Cavalheiro54
Resumo: Considerando que os índices de violência contra a mulher continuam
alarmantes e por conta disso as mudanças legislativas se fazem constantes é que a
presente pesquisa se desenvolve, tendo por objetivo analisar as alterações previstas
na Lei n.º 11.340/06 – Lei Maria da Penha –, especificadamente quanto a aplicação
das Medidas Protetivas de Urgência (MPU) como ferramenta destinada a coibir e
prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, resguardando sua
integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Para o desenvolvimento do
estudo optou-se pelo método de abordagem dedutivo e como técnicas de pesquisa,
optou-se pela consulta em doutrinas e artigos acerca do tema, assim como a análise
da legislação brasileira. Como resultado, pode-se indicar que as alterações realizadas
na Lei Maria da Penha trazem vantagens no sentido de agilizar as ações destinadas
a proteger a mulher, além de mecanismos impositivos, como a prisão preventiva, em
caso de descumprimento das referidas medidas. Isto posto, conclui-se que a
promulgação das Leis n.º 13.641/2018 e n.º 13.827/2019 surgem para proporcionar
maior efetividade as Medidas Protetivas de Urgência, tipificando-se criminalmente a
conduta de descumprimento das mesmas, bem como a possibilidade do seu
deferimento pela autoridade policial, o que reforça a segurança das mulheres.
PALAVRAS-CHAVE: Inovações. Lei Maria da Penha. Medidas Protetivas. Vítima.
EMERGENCY PROTECTIVE MEASURES - LEGISLATIVE INNOVATIONS IN
MARIA PENHA LAW AND IMPLICATIONS IN PRACTICE
Abstract: Considering that the rates of violence against women remain alarming and
because of this the legislative changes are constant is that this research is developed,
aiming to analyze the changes provided for in Law n.º 11.340/06 – Maria da Penha
Law –, specifically regarding the application of Protective Urgency Measures (MPU)
as a tool to curb and prevent domestic and family violence against women,
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safeguarding their physical, psychological, moral, sexual and patrimonial integrity. For
the development of the study we opted for the deductive approach method and as
research techniques, it was decided to consult in doctrines and articles on the subject,
as well as the analysis of Brazilian legislation. As a result, it can be indicated that the
changes made to the Maria da Penha Law bring advantages to speed up actions aimed
at protecting women, in addition to enforcement mechanisms, such as pre-trial
detention, in case of non-compliance with these measures. That said, it is concluded
that the promulgation of Laws 13.641/2018 and 13.827/2019 arise to provide more
effective Protective Urgency Measures, criminalizing the conduct of non-compliance
as well as the possibility of their approval by the police authority, which reinforces the
safety of women.
Keywords: Innovations. Maria da Penha Law. Protective measures. Victim.
1 Introdução

O presente trabalho integra os estudos provenientes do desenvolvimento do
projeto “Direitos, transformação social e universo plural da cidadania”, elaborado no
âmbito do Curso de Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões, Campus São Luiz Gonzaga – URI SLG, especificamente na linha de
pesquisa “gênero, diversidades e cidadania”. Pretende-se expor as inovações
legislativas realizadas nos anos de 2018 e 2019, analisando, em especial, as Medidas
Protetivas de Urgência (MPU). Ressalta-se a necessidade de maior proteção especial
a uma categoria em situação de desigualdade e por tal ferramenta cauteladora visar
a garantia da incolumidade físico-psíquica da mulher em situação de violência
doméstica ou familiar.
Para tanto, será evidenciado no decorrer do estudo para quem são destinadas
as Medidas Protetivas de Urgência, bem como em que contexto elas são concedidas
e demais pontos relevantes que precisam ser clarificados. Após serão apresentadas
as Leis que alteraram significativamente a Lei Maria da Penha, trazendo um novo viés
de efetivação ao combate contra a violência de gênero que antes não era alcançado.
Para o desenvolvimento da presente pesquisa optou-se pelo método de
abordagem dedutivo, uma vez que parte-se do amplo contexto de vulnerabilidade da
mulher quando vítima de violência doméstica para a análise das medidas protetivas
de urgência, enquanto instrumentos para garantir os direitos das mulheres frente ao
agente

responsável

pela

violência.

Enquanto

procedimento

optou-se

pelo

monográfico, com o intuito de estabelecer uma reflexão crítica sobre o tema aqui
abordado, suas especificidades, contudo, sem esgotá-lo. Como técnicas de pesquisa,
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optou-se pela consulta de importantes doutrinas e artigos acerca do tema, assim como
a análise da legislação brasileira.

2 Medidas Protetivas de Urgência – principais pontos a serem analisados

Primeiramente, cabe destacar que a violência de gênero nasce da
propagação por séculos da desigualdade de poder entre homens e mulheres. É
praticada contra a mulher no âmbito do processo de dominação masculina e
submissão feminina, com o intuito de submetê-la aos usos, regras e valores da cultura
patriarcal, perpetuando-se assim os papéis menos valorizados atribuídos à mulher,
sendo que a própria aceitação e tolerância sociais em relação a esse tipo de violência
é sintomática dessas relações hierarquizadas (CAMPOS apud PIRES, 2008).
A partir disto, a Lei n.º 11.340/2009 adveio na tentativa de atenuar o triste
cenário de violação à dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais das
mulheres, considerando que, conforme pesquisa realizada pela Human Rights
Watch55, a cada dez mulheres vítimas de homicídio no Brasil, sete são em relações
domésticas, denotando, assim, a cultura da “superioridade masculina” e a visão da
mulher como objeto e não ser de direitos e deveres (CAMBI; DENORA, 2017).
Com base nesta realidade, o legislador brasileiro buscou implementar um
instrumento capaz de interferir no âmbito privado da vida das vítimas, tendo em vista
que as agressões praticadas contra as mulheres se dão, majoritariamente, no âmbito
doméstico e familiar, o qual deveria ser resguardado como algo seguro e propício para
o desenvolvimento de uma vida digna nas suas diferentes dimensões. O que deveria
ser um âmbito de proteção, afeto e amor, infelizmente e em muitos casos, alberga um
contexto de humilhação e violência.
A possibilidade de incidência da esfera penal em matéria de violência contra
a mulher mostra-se então essencial, ao menos na primeira fase de interferência dos
órgãos estatais, para se propiciar a oportunidade de preservar direitos fundamentais
das vítimas-mulheres carentes de proteção de modo urgente e condizente com a sua
condição fragilizada e aflitiva pela violência sofrida (PIRES, 2011).
Destarte, surgiram as Medidas Protetivas de Urgência, destinadas às
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, violência esta configurada como
55

Maiores informações em: America’s Watch, Criminal injustice: violence against women in Brazil
(1992).
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qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorridas no âmbito
doméstico, familiar, ou em qualquer relação íntima de afeto. Além disto, ressalta, que
a proteção outorgada às mulheres independe de orientação sexual (BRASIL, 2006).
Para a aplicação das referidas Medidas, é necessário que a violência
cometida se configure nos contextos previstos pela Lei Maria da Penha, ou seja, a
violência contra a mulher deve ocorrer:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as
esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a
comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados,
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III – ou em
qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação (BRASIL,
2006).

Ademais, as MPU têm por intuito resguardar tanto a ofendida quanto sua
família daquele que gera lesão ou ameaça de lesão aos bens jurídicos mais
importantes como a vida, a integridade física, psicológica, dentre outros protegidos
pelo Direito Penal56.
As vítimas de violência doméstica podem solicitar tais medidas de proteção
através da autoridade policial ou do Ministério Público, que irá encaminhar o pedido
ao juiz para a apreciação, devendo estabelecer dentro do prazo de 48 horas o
deferimento ou indeferimento do pedido, conforme estabelece o artigo 18, caput, da
Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006).

56

CAPÍTULO II - DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e
diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e
vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que
a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus
direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens,
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
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O artigo 22 da Lei n.º 11.340/06 traz um rol exemplificativo de medidas
protetivas que podem ser impostas ao agente responsável pela prática de violência
doméstica ou familiar contra a mulher. Dentre elas estão: afastamento do lar, domicílio
ou local de convivência com a ofendida; proibição de aproximação e de contato com
a ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre
estes e o agressor; restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, entre
outras (BRASIL, 2006).
Quanto ao prazo de duração das Medidas Protetivas de Urgência, não há uma
regra de vigência estabelecida, uma vez que elas poderão ser revistas a qualquer
tempo, pelo fato de não formarem coisa julgada material – artigos 505, I, do CPC e
19, §§ 2.º e 3.º, Lei Maria da Penha –, mesmo que o processo já tenha sido arquivado
com resolução de mérito. Nada obsta, porém, que naquelas de natureza estritamente
patrimoniais o juiz estabeleça um prazo razoável de duração (DINIZ, 2014).
Esclarecidos os principais pontos referentes as Medidas Protetivas de
Urgência, passa-se a análise das inovações na Lei Maria da Penha trazidas pelo
legislador brasileiro nos anos de 2018 e 2019, as quais alteraram a concessão e a
aplicabilidade das MPU.
3 O descumprimento das Medidas Protetivas de Urgência e suas novas
consequências a partir do promulgação da Lei n.º 13.641/201857

O descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, antes do acréscimo
do artigo 24-A na Lei Maria da Penha, era assunto de debates e discussões. Com
base no entendimento firmado pelo STJ no sentido de que o descumprimento das
MPU não configurava o delito de desobediência (art. 330 do CP), desenvolvendo-se,
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Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para tipificar o
crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
Art. 2º O Capítulo II do Título IV da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), passa
a vigorar acrescido da seguinte Seção IV, com o seguinte art. 24-A:
“Seção IV Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.
§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.
§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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assim, um ciclo de jurisprudências no sentido da atipicidade da conduta (AMARAL,
2018), conforme ementa que segue:
DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE
URGÊNCIA
PREVISTA
NA
LEI
MARIA
DA
PENHA.
O descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da
Penha (art. 22 da Lei 11.340/2006) não configura crime de desobediência (art.
330 do CP). De fato, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que,
para a configuração do crime de desobediência, não basta apenas o não
cumprimento de uma ordem judicial, sendo indispensável que inexista a
previsão de sanção específica em caso de descumprimento (HC 115.504-SP,
Sexta Turma, Dje 9/2/2009). Desse modo, está evidenciada a atipicidade da
conduta, porque a legislação previu alternativas para que ocorra o efetivo
cumprimento das medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da
Penha, prevendo sanções de natureza civil, processual civil, administrativa e
processual penal. Precedentes citados: REsp 1.374.653-MG, Sexta Turma,
DJe 2/4/2014; e AgRg no Resp 1.445.446-MS, Quinta Turma, DJe 6/6/2014.
RHC 41.970-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 7/8/2014.

Dentre as críticas que resultaram na promulgação da referida lei estava a
divergência de interpretações feitas entre os Tribunais Estaduais, em considerar ou
não a configuração do crime de desobediência em caso de descumprimento da ordem
judicial emanada em medidas protetivas da Lei Maria da Penha, antes da
consolidação do entendimento do STJ no sentido da atipicidade. Posteriormente ao
posicionamento jurídico consolidado, discutiu-se acerca da incompatibilidade de tal
decisão com o espírito da Lei Maria da Penha, cujo propósito é ampliar e não
restringir as hipóteses protetivas (BIANCHINI, 2018).
Ainda, devido à ausência da norma que criminalizasse especificamente o
descumprimento das MPU, acarretava consideráveis prejuízos ao sistema de
proteção às mulheres, pois a sua redução em um simples ilícito civil gerava total
irresponsabilidade e falta de compreensão desse terrível fenômeno social.
Propagava-se a conclusão da necessidade de um tratamento penal da matéria que
fosse rigoroso o suficiente para desencorajar as atitudes que violam o sistema de
proteção (BIANCHINI, 2018).
Desta forma, adveio a promulgação da Lei n.º 13.641, em 03 de abril de 2018,
modificando substancialmente a Lei Maria da Penha, impondo coercitivamente o
respeito às medidas protetivas de urgência, tipificando o crime de descumprimento de
medidas protetivas de urgência.
A partir do novo texto legal, as Medidas Protetivas passaram a ter maior
aplicabilidade e efetividade, conforme Aline Bianchini cita em seu trabalho:
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[...] a nova lei pacifica a questão, gera segurança para todos. Agora, se
houver uma medida de afastamento do lar e o homem se aproximar além
do limite estabelecido pelo juiz, basta chamar a polícia, que irá efetuar a
prisão do agressor. Ele estará em situação de crime em flagrante. Antes, a
mulher ficava em uma situação de franca vulnerabilidade, até porque cada
caso podia ser interpretado de maneira diferente pelos tribunais (BEN-HUR
apud BIANCHINI).

Apesar de o novo tipo penal trazer um preceito secundário um tanto brando –
três meses a dois anos de detenção –, esta alteração na Lei Maria da Penha reforça
a esperança na diminuição da violência de gênero, pois permite que o agressor seja
privado de sua liberdade, podendo, inclusive, ser submetido ao regime mais gravoso
– regime fechado –, se já tiver sido condenado pela violência doméstica com trânsito
em julgado, caracterizada assim sua reincidência (KAPPAUN, 2018).
O núcleo do tipo penal, ou seja, o verbo que descreve a conduta proibida pela
lei penal é “descumprir”, o que denota admitir somente o dolo, a vontade livre e
consciente para a caracterização do delito, visando o agente ao abalo à integridade
física e psicológica da ofendida (AMARAL, 2018).
O objetivo a ser atingido pela penalização de tal conduta é que o agressor
efetivamente se sinta "ameaçado", visto que só perceberá o mal que está fazendo no
momento que perder algo de valia, como sua liberdade, e seu tempo de vida
(KAPPAUN, 2018).
Nesses termos descumprida a medida protetiva de urgência deferida, o caso
será de prisão em flagrante do transgressor. Poderá ser arbitrada fiança pelo delegado
de polícia nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do
artigo 322 do Código de Processo Penal. Porém, somente poderá ser concedida pelo
juiz no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (AMARAL apud
KAPPAUN, 2018).
Quanto à competência, a partir da nova redação da Lei n.º 11.340/2006, a
medida protetiva pode ser decretada tanto no bojo de um procedimento penal como
em um procedimento cível. Com isso, encontra-se superada a interpretação no
sentido de que as medidas protetivas teriam um caráter eminente e exclusivamente
criminal (BIANCHINI, 2018).
Superada a análise acerca da Lei n.º 13.641/2018 referente a tipificação do
descumprimento das Medidas Protetivas de Urgência, passa-se ao estudo da última
alteração legislativa na Lei Maria da Penha, qual seja, a promulgação da Lei n.º
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13.827/2019 que possibilita o imediato afastamento do agressor diante de risco atual
ou iminente à mulher e/ou seus familiares.

4 Nova competência para o deferimento das MPU com o advento da Lei n.º
13.827/201958

Neste ano de 2019 houve mais uma importante alteração na Lei Maria da
Penha, a promulgação da Lei n.º 13.827, a qual passou a autorizar, em hipóteses
específicas, a aplicação de medida protetiva de urgência pela autoridade judicial ou
policial, à mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou a seus
dependentes, e para determinar o registro da medida protetiva de urgência em banco
de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (PEREIRA, 2019).
A partir da nova redação, torna-se possível o agressor ser imediatamente
afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida quando verificada a
existência de risco atual ou iminente à sua vida/integridade física, ou a de seus
dependentes (BRASIL, 2019).
Esse afastamento urgente deverá ser determinado pela autoridade judicial
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Art. 1o Esta Lei altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para autorizar,
nas hipóteses que especifica, a aplicação de medida protetiva de urgência, pela autoridade judicial ou
policial, à mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou a seus dependentes, e para
determinar o registro da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça.
Art. 2º O Capítulo III do Título III da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), passa
a vigorar acrescido do seguinte art. 12-C:
“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher
em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente
afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:
I - pela autoridade judicial;
II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou
III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no
momento da denúncia.
§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida
aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente.
§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de
urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”
Art. 3º A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 38-A:
“Art. 38-A. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.
Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados mantido e
regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, da
Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização
e à efetividade das medidas protetivas.”
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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(juiz de direito), delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, ou
policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado
disponível no momento da denúncia (PEREIRA, 2019). Assim, denunciada a conduta
delituosa, não existindo comarca no Município e verificado que há risco atual ou
iminente à vida ou à integridade física da mulher ou de seus dependentes, poderá o
delegado de polícia, ou em sua falta o próprio policial (civil ou militar), realizar o
imediato afastamento do agressor.
Nas duas últimas hipóteses, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação
da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente
(PEREIRA, 2019).
A importância de tal adequação está atrelada ao fato de que nem todos os
Municípios possuem uma autoridade judicial, ou até mesmo um Delegado de Polícia,
os quais muitas vezes respondem por várias comarcas simultaneamente, gerando
certa deficiência na agilidade da proteção a mulher. A modificação resultou na
possibilidade de qualquer policial, na falta de Juiz ou Delegado de Polícia, determinar
o afastamento imediato do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a
ofendida.
E relevante expor a reflexão feita por Pereira (2019, s.p), quanto as críticas
em ampliar a atuação da Autoridade Policial:
[...] Sem jogo de paixões, se o Delegado de Polícia pode restringir a liberdade
de ir e vir de alguém, pode prender em flagrante, encaminhar o autor do ilícito
a um depósito de presos, porque não haveria a Autoridade Policial de proibir
o agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o
agressor? Por que não poderia o Delegado de Polícia proibir que o agressor
mantenha contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por
qualquer meio de comunicação? Por que não poderia o Delegado de Polícia
proibir o agressor de frequentar determinados lugares a fim de preservar a
integridade física e psicológica da ofendida? Por que não permitir que a
Autoridade Policial pudesse encaminhar a ofendida e seus dependentes a
programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento e ainda
porque proibir o Delegado de Polícia de determinar a recondução da ofendida
e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do
agressor? Aguardar demorada decisão judicial acerca da concessão das
medidas protetivas de urgência dos direitos das mulheres, em risco potencial
e iminente, é o mesmo que denegar justiça efetiva, pois a literatura jurídica é
rica e cheia de exemplos históricos de inúmeras representações feitas por
Delegados de Polícia, pleiteando tais medidas de proteção, que quando são
deferidas, já perderam o seu objeto visto que os familiares das vítimas já
estão providenciando a Missa de 7º Dia em homenagem póstuma do seu ente
querido [...].
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Isto posto, é nítido os benefícios do novo texto legal, conforme a Delegada
Sandra Melo, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – Deam. Refere
que a Lei n.º 13.827/2019 traz segurança a moradoras de cidades pequenas, onde
não há juiz que determine com rapidez alguma medida que as proteja, nem sistema
eletrônico para facilitar o trâmite (MELO apud BRANDÃO). Extraindo-se o claro
objetivo da lei em não admitir que cada vez mais mulheres sejam vítimas de violência
em razão da morosidade do Judiciário, da falta de estrutura dos órgãos competentes,
da falta de servidores suficientes, dentre tantos outros problemas existentes
(CASTRO, 2019).

5 Considerações Finais

Não há como negar a relevância da proteção outorgada pela Lei n.º
11.340/2006 às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, com a
aplicação das Medidas Protetivas de Urgência em diversos expedientes aos quais as
vítimas solicitam tal direito com o intuito de pôr fim a uma situação de agressão –
vulnerabilidade –, seja física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial.
Percebe-se que por meio de sua criação, muniu-se os juízes de um
instrumento capaz de assegurar maior proteção à mulher, bem como proteger os
interesses das vítimas, proporcionando as mesmas uma chance de manter uma vida
digna, com respeito aos seus direitos. As Medidas Protetivas de Urgência
contempladas na Lei Maria da Penha fomentam mudanças de paradigma cultural em
prol da redução das diferenças de gênero nos âmbitos domésticos, familiares e de
relações íntimas de afeto.
Por fim, observa-se que as modificações recentes na Lei n.º 11.340/2006
vieram para proporcionar maior efetividade as Medidas Protetivas de Urgência,
tipificando-se a conduta de seu descumprimento, bem como possibilitando o
deferimento pela autoridade policial, colaborando com a agilidade na proteção da
mulher em vulnerabilidade. Desta forma, se reforça a segurança das mulheres e
fortalece o caminho para uma nova cultura que considera a mulher como ser de direito,
desenvolvendo a igualdade real, sem a justaposição de um indivíduo sobre o outro.
REFERÊNCIAS:
AMARAL, Carlos Eduardo Rios do. Descumprir Medidas Protetivas agora é Crime
153

(notas sobre a Lei 13.641/2018). 2018. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2018-abr-06/carlos-amaral-descumprir-medidasprotetivas-agora-crime>. Acesso em: 25 Jul 2019.
BIANCHINI, Alice. O novo tipo penal de descumprimento de medida protetiva
previsto na Lei 13.641/2018. 2018. Disponível em:
<https://professoraalice.jusbrasil.com.br/artigos/569740876/o-novo-tipo-penal-dedescumprimento-de-medida-protetiva-previsto-na-lei-13641-2018>. Acesso em: 25
Jul 2019.
BRANDÃO, Marcelo. PL sobre Maria da Penha provoca debates e aguarda
sanção presidencial. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitoshumanos/noticia/2019-05/pl-sobre-maria-da-penha-provoca-debates-e-aguardasancao>. Acesso em: 27 Jul 2019.
BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm>.
Acesso em: 22 Jul 2019.
BRASIL. Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 22 Jul 2019.
BRASIL. Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 22 Jul 2019.
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 22 Jul 2019.
BRASIL. Lei n° 13.641, de 3 de abril de 2018. Altera a Lei no 11.340, de 7 de
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para tipificar o crime de descumprimento de
medidas protetivas de urgência. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13641.htm> Acesso
em: 22 Jul 2019.
BRASIL. Lei n° 13.827, de 13 de maio de 2019. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para autorizar, nas hipóteses que especifica, a
aplicação de medida protetiva de urgência, pela autoridade judicial ou policial, à
mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou a seus dependentes, e para
determinar o registro da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13827.htm> Acesso

154

em: 22 Jul 2019.
CAMBI, Eduardo. DENORA, Emmanuella Magro. Lei Maria Da Penha: Tutela
Diferenciada dos Direitos das Mulheres em situação de Violência Doméstica e
Familiar. Revista dos Tribunais Online. 2017.
CASTRO, Luana. Lei Maria da Penha: alterações trazidas pela Lei n.º 13.827/19.
2019. Disponível em: <https://blog.sajadv.com.br/lei-maria-da-penha-alteracoes-lei13827/>. Acesso em: 27 Jul 2019.
DINIZ, Anaílton Mendes de Sá. Medidas Protetivas de Urgência: Natureza Jurídica
– Reflexos Procedimentais. Disponível em:
<http://tmp.mpce.mp.br/nespeciais/promulher/artigos/Medidas%20Protetivas%20de
%20Urgencia%20-%20Natureza%20Jur%C3%ADdica%20%20Anailton%20Mendes%20de%20Sa%20Diniz.pdf>. Acesso em: 23 Jul 2019.
KAPPAUN, Aneline. O Enfrentamento da Violência de Gênero: análise do poder
coercitivo de proteção à mulher que tipificou o crime de descumprimento de medida
protetiva de urgência. 2018. Disponível em:
<http://periodicos.unesc.net/AnaisDirH/article/view/4652>. Acesso em: 25 Jul. 2019.
PEREIRA, Jeferson Botelho. Lei Maria da Penha: Novas atribuições da Polícia na
defesa dos direitos das mulheres. 2019. Disponível em:
<https://jus.com.br/artigos/74018/lei-maria-da-penha-novas-atribuicoes-da-policia-nadefesa-dos-direitos-das-mulheres>. Acesso em: 26 Jul 2019.
PIRES, Amom Albernaz. A Opção Legislativa pela Política Criminal Extrapenal e
a Natureza Jurídica das Medidas Protetivas da Lei Maria da Penha. 2011.
Disponível em:
<https://www.researchgate.net/profile/Amom_Pires/publication/318785500_A_Opcao
_Legislativa_pela_Politica_Criminal_Extrapenal_e_a_Natureza_Juridica_das_Medid
as_Protetivas_da_Lei_Maria_da_Penha/links/597ea580458515687b499813/AOpcao-Legislativa-pela-Politica-Criminal-Extrapenal-e-a-Natureza-Juridica-dasMedidas-Protetivas-da-Lei-Maria-da-Penha.pdf>. Acesso em: 22 Jul 2019.

155

MULHERES & REPRESENTATIVIDADE NA ESFERA POLÍTICA: UM DESAFIO A
VENCER

Caroline das Chagas Oliveira59
Sonia Bressan Vieira60

Resumo: O presente artigo analisa a representatividade das mulheres na esfera
política, sua participação nos partidos políticos existentes, assim como reflete sobre a
atuação feminina no âmbito político e na sociedade. Tem como objetivo realizar um
estudo acerca dos avanços históricos da mulher rumo ao empoderamento, buscando
explorar sua efetiva representatividade na esfera política e os desafios na busca pela
permanente igualdade de gênero. O trabalho está alicerçado em conceitos tais como:
Política, Empoderamento, Gênero e Democracia, apresentando embasamento teórico
de Norberto Bobbio, Aristóteles, Carl Schmitt, Joan Scott, Judith Butler, Miriam P.
Grossi e Sônia Miguel.Utiliza-se também da legislação vigente, Lei nº9100/95 e Lei nº
9.504/97, que estabelece as normas para as eleições, de acordo com o artigo 10º,
parágrafo 3º. A metodologia usada foi a pesquisa bibliográfica quanto aos meios,
descritiva quanto aos fins, equali-quantitativa quanto a abordagem com levantamento
e análise dos dados coletados utilizando ainda, como procedimento técnico a
interpretação de gráficos e tabelas de sites oficiais. Na busca, evidenciaram-se
resultados como:- o Brasil tem, após as eleições 2018,a menor representatividade
feminina no parlamento de toda a América Latina, algo que não condiz com as mais
de 52% de eleitoras brasileiras.
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WOMEN & REPRESENTATIVITY IN THE POLICY REALM:
A CHALLENGE TO WIN

Abstract: This paper analyzes the representations of women in the political area, the
participation of existing political authorities, as well as the situation of women in the
political field and in society. It aims to gain insight into women's advancements,
empowerment, the pursuit of women, their ability to represent politics, and the
challenges in pursuing a journey of equality. The work is grounded in concepts such
as: Politics, Empowerment, Gender and Democracy, presentation of theoretical texts
by Norberto Bobbio, Aristotle, Carl Schmitt, Joan Scott, Judith Butler, Miriam P. Grossi
and Sonia Miguel. It also uses current legislation, Law No. 9100/95 and Law No. 9,504
/ 97, which sets out the rules for elections in accordance with Article 10, paragraph 3.
The methodology used was a bibliographic research on the media, descriptive about
the purposes, quantitative equalizations about an approach and data collection, and
also a technique for the interpretation of graphs and tables of official sites: as: - Brazil,
after the 2018 elections, the lowest female representation in parliament in all of Latin
America, something that no longer does 52% of Brazilian' woman voters.
Keywords: Politics; Empowerment; Gender; Democracy.

1. INTRODUÇÃO
Na elucidação deste estudo, quatro conceitos nos foram muito caros
importantes: Gênero, Política, Empoderamento e Democracia, sobre os quais
passamos a analisar suas dimensões em relação aos demais assuntos. Tem como
objetivo realizar um estudo acerca dos avanços históricos da mulher rumo ao
empoderamento, buscando explorar sua efetiva representatividade na esfera política
e os desafios na busca pela permanente igualdade de gênero.
A metodologia usada foi a pesquisa bibliográfica, apresentando embasamento
teórico de Norberto Bobbio, Aristóteles, Karl Shmitt, Joan Scott, Judith Butler, Grossi
e Miguel. Utilizou-se também da legislação vigente, Lei nº 9.504/97, que estabelece
as normas para as eleições, de acordo com o artigo 10º, parágrafo 3º.
Na busca, evidenciaram-se resultados como:- o Brasil tem hoje a menor
representatividade feminina no parlamento de toda a América Latina, algo que não
condiz com as mais de 52% de eleitoras brasileiras; a nova Câmara possui menos de
20% de mulheres na sua composição.; ao todo, dos 513 deputados, somente 10,5% são
mulheres. No Senado, dos 81 parlamentares, 16% são mulheres. Com isso, o Brasil ocupa
a 152ª posição em um ranking de 190 países sobre o percentual de cadeiras ocupadas por
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mulheres na Câmara dos Deputados. Ademais, vale ressaltar que ainda existe uma
parcela de mulheres sem expressividade ou poder de decisão dentro dos partidos
políticos que fazem parte.
2. INTERTEXTUALIDADE CONCEITUAL

Durante da explanação da pesquisa, possui o tópico Intertextualidade
Conceitual, qual apresenta as relações entre os conceitos citados, tendo como
objetivo inter-relacionar de maneira recíproca, analisando a correlação entre as
concepções denotadas por parte de cada autor.
2.1 Gênero
O gênero é constituído por características que são histórica, social e
culturalmente construídas, e são assumidas individualmente através de papéis,
gostos, costumes e comportamentos relacionadas a ‘ser homem’ e ‘ser mulher’.
Os comportamentos e costumes ditos ‘’femininos’’ ou ‘’masculinos’’, interferem
diretamente no direito de escolha de muitas mulheres, em função de que existe um
padrão rotulado na sociedade, qual limita suas decisões futuras e objetivos traçados
na vida.:
Judith Butler expressa a noção do gênero além do estado biológico,
apresentando como construção cultural:
[...] a ideia de que o gênero é construído sugere um certo determinismo de
significados do gênero, inscritos em corpos anatomicamente diferenciados,
sendo esses corpos compreendidos como recipientes passivos de uma lei
cultural inexorável. Quando a ‘cultura’ relevante que ‘constrói’ o gênero é
compreendida nos termos dessa lei ou conjunto de leis, tem-se a impressão
de que o gênero é tão determinado e tão fixo quanto na formulação de que a
biologia é o destino. Nesse caso, não a biologia, mas a cultura se torna o
destino. (BUTLER, 2003, p.26).

Se entendermos o gênero como uma construção cultural, que difere de sexo,
corpo e todos os aspectos biológicos, podemos formar uma ideia de determinismo
social formado e confirmando que o óbvio também necessita ser dito e explicado,
esclarecendo a biologia e a cultura seguem caminhos distintos.
No âmbito da política, Butler diz que:
A identidade do sujeito feminista não deve ser o fundamento da política
feminista, pois a formação do sujeito ocorre no interior de um campo de poder
sistematicamente encoberto pela afirmação desse fundamento. (BUTLER,
2003, p. 23).
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No trecho citado acima, a autora refere-se ao ser vinculado politicamente como
‘’sujeito’’, podendo ser feita a interpretação de que a política está aberta a todas as
identidades, mas é necessária que a nova política seja adepta ao feminismo, seguindo
as bases da igualdade entre homens e mulheres.
Acrescentando o que já foi posto, Joan Scott destaca que:
“Gênero” como substituto de “mulheres” é igualmente utilizado para sugerir
que a informação a respeito das mulheres é necessariamente informação
sobre os homens, que um implica no estudo do outro. Este uso insiste na
idéia de que o mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens, que ele
é criado dentro e por esse mundo.

Desse modo, é perceptível analisar que esse aspecto faz parte de uma cultura
machista, repassada de geração em geração, e que permanece até os dias atuais. É
relevante ressaltar que esse pensamento, torna-se uma evolução ao espaço da
mulher em todos os âmbitos da sociedade, seja na política, ou na sua própria casa,
em função de que conduz a uma impressão de insuficiência feminina em que: ‘’o que
a mulher pode ser’’, e sempre essa condição depende do fato exterior do ‘’mundo dos
homens’’. O fato em questão não deveria ser o que a mulher ‘’pode’’, e sim o que a
mulher ‘’quer’’, afinal, todas possuem o direito de se tornar e ser aquilo que desejam.
Joan Scott não deixa de ressaltar sua concepção de gênero na esfera social,
afirmando que: ‘’o gênero se tornou uma palavra particularmente útil, porque ele
oferece um meio de distinguir a prática sexual dos papéis atribuídos às mulheres e
aos homens’’ (1989, p.7). Desta forma, confirma-se a existência das ‘’etiquetas’’
atribuídas para mulheres e homens, definindo seus papéis e comportamentos na
sociedade, quais interferem para a evolução do empoderamento feminino.

2.2 Política
A política aristotélica é essencialmente unida à moral, porque o fim último do
estado é a virtude, isto é, a formação moral dos cidadãos e o conjunto dos interesses
e obrigações necessárias para isso. Nesta perspectiva, Aristóteles afirma que:
Em primeiro lugar, é necessário que se unam, aos pares, aqueles seres que
são incapazes de existir um sem o outro: esse é o caso do homem e da
mulher, em vista da reprodução (o que não é neles o efeito de uma escolha
deliberada mas, como em todas as outras espécies animais e as plantas,
resulta de uma tendência natural (physikón) para deixar atrás de si um outro
ser a eles semelhante); esse também é o caso da união de um homem cuja
natureza é comandar com outro que por natureza obedece, visando a
conservação de ambos. (ARISTÓTELES, POLÍTICA, 1, SEÇÃO 1252B.)
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Pode-se perceber a relação entre política e indivíduo, alicerçado na afirmação
aristotélica de que: ‘’O homem é um animal político’’, qual observa que o homem é um
ser que necessita de recursos e dos outros, sendo, por isso, um ser carente e
imperfeito, adotando o caráter moral a sua formação e buscando a comunidade para
alcançar a completude. E a partir disso, ele deduz que o homem é naturalmente
político.
Após a conceituação geral sobre política, é importante analisar o pensamento
de Aristóteles no âmbito que se refere no papel da mulher na sociedade. O Estado
deve promover a família e a educação, legislando sobre as mesmas, desse modo,
Aristóteles defende:
"Convém fixar o casamento das mulheres nos dezoito anos, e o dos homens
nos trinta e sete, ou pouco menos. Assim a união será feita no momento do
máximo vigor e os dois esposos terão um tempo pouco mais ou menos igual
para educar a família, até que cessem a ser próprios à procriação"
(ARISTÓTELES, POLÍTICA, 4,c.14, § 6).

Os pensamentos expressados por Aristóteles no trecho citado, deixam claro
que, para o filósofo, o regime ideal de convivência social e política entre homem e
mulher seria o ‘’misto’’, que, por sua vez, representaria um sistema primitivo, no qual
o homem seria a base da família, e tornava-se responsável pela educação e por
regular a política, e a mulher destinada a procriação, ou seja, a política ideal de
sociedade deveria baseada no homem no poder.
Sob outra perspectiva, Norberto Bobbio relaciona a política alicerçada a cultura,
e sua respectiva construção de poder:
o campo de origem e de aplicação da política é o antagonismo, e sua função
consistiria na atividade de agregar e defender os amigos e de desagregar e
combater os inimigos [...] por uma contínua reflexão sobre aquilo que
diferencia a esfera da política da esfera da não política, o Estado do não
Estado.. (BOBBIO, p. 170, 172).

O intelectual aqui propõe uma reconstrução teórica da autonomia, do respeito
e da responsabilidade individual. A cultura, nesse sentido, desempenharia papel
fundamental, regulando os meios sociais e estabelecendo a ordem diante ao
crescimento de poder entre povos, e a reflexão entre as esferas existentes diante da
política e cultura, que neste sentido significa para Bobbio, ponderação, circunspecção
e medida, pois fruto de diálogo e argumentação.
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2.3 Empoderamento
A relevância da participação das mulheres na política vem sendo tratada por
muitas autoras. Para Míriam Grossi e Sônia Miguel (2016) a política de cotas é uma
medida “que visa alterar variados quadros de desigualdades – racial, étnica, sexual,
social”. Esta ação busca equilibrar a participação entre homens e mulheres na
representação política. De acordo com Miriam Grossi e Sonia Malheiros:
“Num primeiro momento, são medidas compensatórias que possibilitam que
mais mulheres ocupem espaços. Num segundo, são medidas distributivas
que buscam assegurar a igualdade entre homens e mulheres”.

Esse modelo de cotas foi também utilizado por outros segmentos sociais, desde
sindicatos até movimentos sociais, as composições de suas direções passaram a
exigir um mínimo de 30% da participação de mulheres. Pode- se afirmar que as
políticas liberais têm como resultado, no campo dos direitos humanos das mulheres,
o reforço de uma concepção que, acentuando a necessidade da presença institucional
da mulher, revela uma luta pelas mudanças nas relações sociais de gênero. Isto é, o
simples fato de possuir a presença de mulheres nesses espaços não garante a efetiva
participação. O
Outro impedimento relacionado a essas ações afirmativas é apresentado por
Felipe Miguel (2014: 99); para o autor, “as cotas baseadas no sexo biológico se
apresentam bastante controversas, afinal as mulheres apenas por serem mulheres,
não responderão aos mesmos interesses”. Para Grossi e Miguel (2016: 178) “a
política de cotas, além de questionar homens e instituições partidárias sobre o espaço
que ocupam na política, coloca em cheque também o desejo das próprias mulheres”,
confirmando sua importância para o debate e eficácia na luta política de gêneros.
A extrema importância sobre a presença de mulheres na política partidária, se
baseadas a uma estrutura hierárquica e patriarcal das relações de poder, e estas se
mantiverem nesses espaços, não será possível uma transformação. Ou seja, negar
as vitoriosas conquistas políticas, em especial as leis contra a violência feminina,
imprescindíveis para a garantir a cidadania dessas mulheres é um passo retrógrado
para uma possível evolução.
Sob outro ponto de vista, o acesso à cidadania como indicador de combate à
injustiça e à exclusão sociais vem sendo defendido por movimentos sociais, com
destaque para o feminista. Todavia, sabe-se que
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marcas
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discriminação e existentes no universo feminino, o acesso à cidadania exige a
desconstrução da supremacia do paradigma patriarcal e a elaboração de novas
práticas.
Deste modo, para que aconteça um desenvolvimento não só social, mas
também humano, no que se refere ao posicionamento sobre o assunto, em outras
palavras, um mundo que obtenha na vida cotidiana, a possibilidade de cada pessoa,
independente, de gênero, raça/etnia e classe, como ser humano, exercer sua
cidadania e possuir o espaço necessário na política.
Esse processo de desconstrução e construção transportam consigo a
necessidade de sujeitos políticos protagonistas, defensores e praticantes dessa
concepção e principalmente a ressignificação do espaço das mulheres, com
visibilidade, voz, poder e autonomia. Neste sentido, é fundamental a compreensão de
poder, levando em conta a prática social construída historicamente e que possui:
uma eficácia produtiva, uma riqueza estratégica, uma positividade. O
interessante da análise é justamente que os poderes não estão localizados
em nenhum ponto específico da estrutura social. Funcionam como uma rede
de dispositivos ou mecanismos a que nada ou ninguém escapa (FOUCAULT,
1979, p. XIV –XVI).

Assim, na perspectiva de uma rede de interações, é possível destacar três
pilares do empoderamento: o social, o psicológico e o político, que constituem uma
tríade intermitente. Afirma que, no caso das mulheres, essa tríade de empoderamento
constitui uma “rede social de relações de empoderamento que tem um potencial
extraordinário para a mudança social” (FOUCAULT, 1979, p.125), pensamento este,
que alicerçado a novas práticas e atitudes, comprovam que mulheres na política
podem mover o mundo a sua volta. O reconhecimento do empoderamento
politicamente feminino é o primeiro passo para uma sociedade evoluída.
2.4 Democracia
Em um conceito geral, democracia é um regime político em que todos os
cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes
eleitos. Sobre esse conceito, Carl Schmitt estabelece que existem apenas dois
princípios político-formais sobre os quais se fundam todas as autênticas formas
políticas: a identidade e a representação .
A forma política que se assenta sob o princípio de identidade depende da
existência de um povo “capaz de atuação política em sua realidade imediata”
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(SCHMITT, 2006), por conseguinte, pressupõe que o povo seja uma unidade política
com uma magnitude real imediatamente existente. Schmitt relata que “parte da ideia
de que a unidade política do povo como tal nunca pode se achar presente em uma
identidade real e, por isso, tem que estar representada pessoalmente por homens”
(SCHMITT, 2006), explicando em relação ao princípio da representação.
Schmitt argumenta sobre a democracia e defende que:
Existe em toda a democracia partidos, oradores e demagogos, desde os
προστάται da democracia ateniense até os bosses da americana, além da
imprensa, cinema e outros métodos de operar psicotecnicamente sobre as
grandes massas. Tudo isso se subtrai a uma normatização exaustiva. Existe
sempre, por isso, o perigo de que a opinião pública e a vontade do povo sejam
dirigidas por forças sociais invisíveis e irresponsáveis. Mas também para isso
se encontra a resposta para o problema no suposto essencial de toda
democracia. Desde que exista homogeneidade democrática da substância e
o povo tenha consciência política, isto é, pode distinguir entre amigos e
inimigos, o perigo não é grande. Se desaparecem aqueles supostos
substanciais da democracia, serve de pouco toda organização e toda
normatização legal. (SCHMITT, 2006, p.241).

É nítido que o autor apresenta o problema das divergências de opinião pública
e a existência de diferentes ideias - partidos - no meio social, portanto, para que a
democracia possa funcionar, seria necessária uma homogeneidade muito forte, que
se aproximasse da homogeneidade absoluta tal como se pressupõe conceitualmente
na definição de uma democracia pura. Nesse caso, partindo de uma forte igualdade,
confirmando a necessidade da participação mutua de todo e qualquer gênero em um
estado democrático.
De outra parte, na interpretação de Bobbio sobre democracia:
A democracia nasceu de uma concepção individualista da sociedade, isto é,
da concepção para a qual — contrariamente à concepção orgânica,
dominante na idade antiga e na idade média, segundo a qual o todo precede
as partes — a sociedade, qualquer forma de sociedade, e especialmente a
sociedade política, é um produto artificial da vontade dos indivíduos (Bobbio,
2006b, p. 34).

Percebe-se a difusão do indivíduo como consequência histórica do liberalismo
- doutrina político-econômica e sistema doutrinário que se caracteriza pela sua atitude
de abertura e tolerância a vários níveis.- . Assim sendo, o liberalismo e a democracia
proveriam sobre uma concepção individualista de sociedade, considerando os direitos
da pessoa, como por exemplo: a liberdade de opinião, de reunião, de expressão, de
associação, como de origem da lógica liberal, ficando consolidados e garantidos na
democracia moderna, com o reconhecimento constitucional de direitos “invioláveis” do
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indivíduo.
3. ANÁLISE DE DADOS
Considerando que a pesquisa realizada foi classificada como equaliquantitativa, é notável analisar os números em relação a eleição das mulheres no
âmbito legislativo e nas assembleias, podendo assim, realizar uma troca entre teoria
e prática.
Foi possível verificar que em 2010, última eleição na qual 2/3 do Senado foram
renovados, sete mulheres foram eleitas senadoras. Já na eleição de 2018, o número
se repetiu. As sete senadoras representam 13% dos eleitos neste ano. Apesar disso,
nenhuma mulher foi eleita para o Senado em 20 estados – em três deles, Acre Bahia
e Tocantins, não houve candidatas.
a) Em relação às mulheres do Legislativo:

Figura 1: Constatação do
número de dados das
mulheres
eleitas
no
Legislativo. Fonte: TSE.

Como se constata, apesar do aumento no número de deputadas federais, três
estados não elegeram nenhuma mulher para o cargo: Amazonas, Maranhão e
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Sergipe. Considerando os deputados estaduais, as mulheres são 15% dos eleitos.
Foram 161 deputadas, um aumento de 35% em relação a 2014. Alguns casos
chamam atenção, como o do Mato Grosso do Sul. Dos 24 deputados estaduais eleitos,
nenhum é mulher.

b) Em relação às mulheres nas Assembleias:

Figura 2: Constatação do
número de dados das
mulheres
eleitas
nas
Assembleias. Fonte: TSE.

Averiguou-se, através dos dados apresentados que mesmo com a melhoria na
representatividade feminina de forma geral no legislativo, a proporção de mulheres
segue abaixo do encontrado na população brasileira. No país, a cada 10 pessoas, 5
são do sexo feminino, o que representa 52% de mulheres vinculadas a política.
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Desde 1997, a lei eleitoral brasileira exige que os partidos e as coligações
respeitem a cota mínima de 30% de mulheres na lista de candidatos para a Câmara
dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
municipais. Porém diversos partidos e coligações precisaram ser notificados para
cumprir a cota.
Além da cota de números de candidatos, nas eleições de 2018 as mulheres
também tiveram uma cota financeira. Em maio deste ano, o TSE decidiu que os
partidos devem repassar 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para as candidaturas femininas.

c) Em relação aos comentários da matéria ‘’Eleições 2018’’:
Foi possível perceber a reação por parte do público externo sobre aos dados
exibidos, compreendendo alguns comentários de natureza machista, infelizmente
enraizados na sociedade e que revelam-se, por exemplo, desta forma:

Figura 1: Verifica-se a desconsideração sobre a mulher no âmbito político,
caracterizando uma afronta ao direito igualitário que deveria estar presente
diariamente no exercício político e de cidadania. É positivamente relevante questionar
a participação feminina, uma vez que vivemos no Estado Democrático de Direito, e
questões de luta política a igualdade de gênero devem ser debatidas de forma ampla
e abrangente.
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Figura 2: É possível perceber a insolência pura neste comentário, uma vez
que sugere sobre o papel da mulher na sociedade seria melhor lavando a louça, ao
invés de governar, liderar, fazer a diferença. Não permitindo ainda que ela dirija, uma
declaração totalmente baseadas nos valores patriarcais e que só corroboram mais um
dos obstáculos que mulheres precisam passar para ocupar o espaço que deveria ser
seu por direito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante disso, conclui-se que a mulher sempre teve um papel secundário na vida
política e social, e mesmo com a evolução na sociedade, ainda sofre discriminações
nos dias atuais ao tentar o ingresso na política do país, ressaltando a importância da
contribuição feminina para que se possa deixar um legado ético e moral, baseado na
representatividade para futuras gerações.
Uma possível solução para melhorar e aumentar a atuação da mulher seria a
substituição das cotas de candidatura por cotas de representação, é preciso também
que os Poderes Executivo e Legislativo brasileiros levem adiante os projetos
relacionados à reforma política, e que as demandas das mulheres sejam
contempladas na futura mudança.
Outro ponto a ser citado é a existência de maiores esforços partidários e
institucionais para a conscientização da importância da participação feminina na
política, para que todas conquistem seu espaço em todos os ambientes que
desejarem, procurando um mundo de igualdade, equidade e não discriminatório. E
que desta forma, haja o efetivo empoderamento feminino agregado aos direitos
sociais, alcançando uma eficaz democracia participativa.
Por fim, cabe reiterar que os valores aqui apresentados correspondem a uma
estimativa dos recursos a serem aplicados e sugestões para maior eficácia feminina
na política. Tais valores e propostas podem, assim, sofrer alterações e transformações
em virtude da mudança social, ou seja, deve-se observar as circunstâncias do
contexto atual em que se está inserido, reconhecendo que a constante luta por um
espaço feminino legítimo na política, advém de uma nova construção da sociedade,
baseada no respeito e em pensamentos não discriminatórios.
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UMA ANÁLISE HISTÓRICA DAS TEORIAS DE GÊNERO SOB O OLHAR DA
OBRA “MULHERES E JUSTIÇA”
Carine Moraes Boelke61
Sonia Bressan Vieira²
Resumo: Trata-se de uma análise do estudo das teorias de gênero e as
transformações ocorridas ao longo da história sobre a temática. Está estruturado com
base nos seguintes conceitos teóricos: teoria, gênero, direitos e feminismo. Tem como
objetivo a compreensão da evolução histórica dos estudos das teorias de gênero nos
diversos momentos históricos: Antiguidade, Idade Média, Iluminismo, Modernidade,
Século XX e Pós-modernidade. O estudo exploratório e qualitativo foi realizado a partir
de revisão bibliográfica de autores através de leituras e análises de textos e obras,
com predominância da obra “Mulheres e Justiça”, de Joice Graciele Nielsson. Partindo
do pressuposto de que as desigualdades de gênero fazem parte da realidade social e
reconhecendo que ao longo da história as mulheres não tinham autonomia de
decisões, muito menos representatividade social, conclui-se que o presente artigo é
de extrema relevância para suscitar reflexões visando contribuir na efetivação de
direitos, com base no princípio da igualdade, preceituado na Constituição Federal.
Como resultados, propõe-se a compreensão dos paradigmas existentes no que se
refere ao movimento feminista e a luta dos direitos das mulheres.
Palavras-Chave: Teoria. Gênero. Direitos e Feminismo.
A HISTORICAL ANALYSIS OF GENDER THEORIES UNDER THE LOOK OF
“WOMEN AND JUSTICE”
Abstract: This is an analysis of the study of gender theories and the transformations
that have occurred throughout history on the subject. It is structured on the following
theoretical concepts: theory, gender, rights and feminism. It aims to understand the
historical evolution of studies of gender theories in the various historical moments:
Antiquity Middle Ages, Enlightenment, Modernity, 20th Century and Postmodernity.
The exploratory and qualitative study was conducted from the authors' literature review
through reading and analysis of texts and works, with a predominance of the work
"Women and Justice" by Joice Graciele Nielsson. Assuming that gender inequalities
are part of social reality and recognizing that throughout history women had no
decision-making autonomy, much less social representativeness, it is concluded that
this article is extremely relevant to raise reflections to contribute in the realization of
rights, based on the principle of equality, provided for in the Federal Constitution. As a
result, we propose the understanding of the existing paradigms regarding the feminist
movement and the struggle of women's rights.
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1 Introdução
Com base nos estudos teóricos, o presente artigo abrange conceitos amplos
para compreensão da evolução história das teorias de gênero e tem por objetivo
compreender como se deram as transformações ocorridas ao longo da história em
nossa sociedade até a atualidade.
Partindo do pressuposto que os movimentos feministas surgiram como um
questionamento a imposições hierárquicas que possibilitaram ao longo da história,
formas de exclusão e inferioridade de sujeitos e permitiram o enraizamento das
desigualdades de gêneros, pretende-se a partir deste, promover reflexões acerca das
desigualdades de gênero, buscando alternativas e medidas eficazes para a aplicação
de políticas públicas visando a garantia de direitos, evitando ações excludentes e
rompendo com os valores tradicionais impostos pela “sociedade patriarcal”.
Elenca-se a necessidade de manutenção das reflexões sobre o estudo das
teorias de gênero nos diversos âmbitos da sociedade, para a compreensão de novos
paradigmas, normas e valores, construídos e modificados constantemente.

2 Uma compreensão conceitual dos estudos de gênero
2.1 Teoria
Segundo Guareschi, os fatos que vivenciamos permanecem em nossa
memória e inconscientemente são comparados, encontrando neles, semelhanças ou
divergências (2011, p. 15). Assim, esclarece o autor:
O que você está fazendo, quando começa a descobrir semelhanças entre
fenômenos, entre fatos? Você está fazendo uma generalização, ou uma lei.
Assim, você está começando a descobrir e formular leis: 1) A chuva dá
ocasião para acidentes. 2) Os homens escutam principalmente esporte no
rádio. 3) A pobreza propicia a morte de crianças.

A descoberta das relações entre esses acontecimentos que vivemos, formulase leis ou generalizações, buscando compreender tais fatos e explicar a realidade. A
partir destes fatos, criamos teorias, as quais possuem relações com o meio social que
estamos inseridos. O autor em análise afirma ainda que:
Teoria é um conjunto de leis que procuram explicar a realidade, os fatos
concretos, singulares. Quando existem algumas generalizações, ou leis,
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sobre determinada realidade (a marginalização da população, por exemplo)
há uma teoria. Está vendo, pois, que teoria não é nenhum mistério. E se
pensar um pouco, vai ver que a gente está lotado de teorias, pois, sem nos
darmos conta, nós vamos criando generalizações leis, a respeito de muitos
assuntos (GUARESCHI, 2011, p. 15/16).

Desta forma, é possível entender e reconhecer o quanto nós, seres humanos,
somos pré dispostos a questionar e julgar, pois, “todos os preconceitos, os
estereótipos, que nós possuímos, no fundo são tipos de teorias” (GUARESCHI, 2011,
p. 16).
Um trabalho extremamente útil para todos nós é começarmos a questionar
as teorias que temos sobre os determinados assuntos ou pessoas. Só é
realmente livre aquele que conhece suas teorias, aquele que sabe por que
pensa assim ou procura continuamente se revisar.

Portanto, àqueles que desejam auxiliar a sociedade para transformações positivas,
podem começar por simples reflexões, leituras e questionamentos, possibilitando
visualizar novos horizontes, revisando suas próprias teorias e julgamentos, que
constantemente são formulados em nossa mente e conectando com situações vividas.

2.2 Gênero
Sobre o conceito de Gênero cabe elucidar alguns aspectos como o colocado
por Marilene Marodin, autora participante da obra “Mulher, estudos de gênero”, que
discorre que a família é a fonte fundamental para a transmissão de normas e valores,
sendo que:
Quando nos referimos a gênero, entendemos os aspectos psicológicos,
sociais e culturais da feminilidade e masculinidade e não os componentes
biológicos, anatômicos e o ato sexual que caracterizam o sexo. O papel do
gênero é, então, o conjunto de expectativas em relação aos comportamentos
sociais que se esperam das pessoas de determinado sexo. A estrutura social
é que prescreve uma série de funções para o homem e para a mulher, como
próprias ou “naturais” de seus respectivos gêneros (MARODIN in STREY,
1997, p. 9/10).

Desta forma, nos leva a referida autora a compreensão de que existem fatores
culturais, sociais, políticos e históricos que norteiam a vida em sociedade, inclusive na
transmissão de valores e normas. Pois, para ela:
A tarefa de transmitir a aprendizagem para o convívio em sociedade é levada
a efeito por uma rede complexa de agentes ou agências de socialização. Por
intermédio da família e da escola, incluindo os meios de comunicação (do
rádio à Internet) e passando por instituições religiosas, culturais, econômicas
e políticas, são estabelecidos os códigos de conduta e as sociabilidades
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(culturais, econômicas, sociais e políticas) que norteiam, também, os
comportamentos de gênero (PAIVA, 2006, p. 24).

Tais fatores referem-se aos grupos sociais que a família convive como a escola,
clubes, igreja, sede do bairro. A constante transformação se dá através da relação
com outros indivíduos permitindo choque de ideias, culturas, etnias e classes sociais.
Para Sérgio Rosa de Paiva (2006, p. 24), o gênero também está intimamente ligado à
cultura, etnia, classe social e crença religiosa e permite compreendermos que a partir
dessas relações sociais e políticas são atribuídos valores às atividades femininas.
Cabe ressaltar que “uma das primeiras e mais emblemáticas teorizações sobre
o conceito de gênero e sexualidade foi proposta por Joan Wallach Scott em meados
da década de 1980” (TILIO, 2014, p. 132).
Em seu artigo “Gênero: Uma categoria útil de análise histórica”, Joan Scott
discorreu que recentemente, “as feministas começaram a utilizar a palavra ‘gênero’
mais seriamente, num sentido mais literal”. Para a autora, isso seria “uma forma de se
referir à organização social da relação entre os sexos”, ressaltando que “ao longo dos
séculos, as pessoas utilizaram de forma figurada os termos gramaticais para evocar
traços de caráter ou traços sexuais” (SCOTT, 1989, p. 2).
O estudo de Scott sobre as teorias de gênero, foram de suma importância para
o movimento feminista da época, permanecendo oportuno até os dias atuais. Sobre o
termo “gênero”, inferiu:
No seu uso mais recente, o “gênero” parece ter aparecido primeiro entre as
feministas americanas que queriam insistir na qualidade fundamentalmente
social das distinções baseadas no sexo. A palavra indicava uma rejeição ao
determinismo biológico implícito no uso de termos como 'sexo' ou 'diferença
sexual'. O 'gênero' sublinhava também o aspecto relacional das definições
normativas de feminilidade. As que estavam mais preocupadas com o fato de
que a produção dos estudos femininos centrava-se sobre as mulheres de
forma muito estreita e isolada, utilizaram o termo 'gênero' para introduzir uma
noção relacional no nosso vocabulário analítico. Segundo esta opinião, as
mulheres e os homens eram definidos em termos recíprocos e nenhuma
compreensão de qualquer um poderia existir através de estudo inteiramente
separado.

Scott apud Tilio definiu gênero como o conjunto dos sentidos dinâmicos (não
biologicamente determinados) construídos nas relações de poder que sustentam as
relações entre homens e mulheres (TILIO, 2014, p.132).
O autor lembra ainda a observação de Scott no sentido de que “as
pesquisadoras feministas assinalaram muito cedo que o estudo das mulheres
acrescentaria não só novos temas como também iria impor uma reavaliação crítica
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das premissas e critérios do trabalho científico existente” (SCOTT, 1989, p. 3). Assim
sendo, Tilio ao analisar o pensamento de Scoot, em 1988, propõe que:
tanto o método como o objeto dos estudos e teorias das relações de gênero
seja a história, pois é a partir dela que se pode compreender as diversas
articulações possíveis entre sexo/gênero ou, mais precisamente, quais são
os processos de construção e de compreensão da diferença sexual. Gênero,
portanto, é uma categoria analítica macro (os símbolos culturais que regulam
as relações humanas) e microssociológica (a internalização e identificação
por parte do sujeito da diferença sexual) (SCOOT apud TILIO, 2014, p.133).

Assim, os universos particulares do homem e da mulher tiveram evolução
desigual, como discorreu Marilene Marodin apud Strey (1997, p. 12). Por outro lado,
Paiva sugere que quando as mulheres buscam espaços de poder no tradicional
“mundo masculino”, normalmente são inseridas em conexão com o “mundo feminino”
(2006, p. 23). Reforça seu pensamento afirmando que:
O exercício de atividades relacionadas com a saúde, educação, família,
crianças e idosos torna a vida pública extensão da função maternal,
realçando a clássica dicotomia que vincula as mulheres a esfera privada: da
reprodução, de afazeres domésticos e de cuidados com os outros.
Concomitante, os homens são vinculados à esfera pública: da produção, da
economia, da política, enfim, das decisões.

O autor acima referido opina que o processo de expansão do termo “gênero” é
perceptível nas últimas décadas, resultado de muitas pesquisas e estudos realizados
como se constata a seguir:
No Brasil, os anos 1990 foram férteis em termos de publicações de estudos
sobre o conceito de gênero, já em debates nas décadas anteriores, como
também sobre a história das mulheres. Destacam-se: Uma questão de
Gênero, obra de 1992, publicada pela Fundação Getúlio Vargas, trazendo
inúmeros decorrentes estudos de brasileiras que partiam de diferentes
posicionamentos em relação ao conceito. Mary Del Priori, publicou, em 1997:
História das Mulheres no Brasil. Na apresentação da obra, a autora afirma
que “a história das mulheres não é só delas é também aquela da família, da
criança, do trabalho, da mídia, da leitura. É a história do seu corpo, da sua
sexualidade, da violência que sofreram e que praticaram, da sua loucura, dos
seus amores e dos seus sentimentos. Os Cadernos de Pagu de 1994 e 1995,
também trouxeram contribuições para as discussões com artigos sobre o
conceito de gênero e também estudos sobre mulheres que não recorriam a
noção de gênero (PAIVA, 2006, p. 21).

Para Meyer (2004, p. 13), em sua análise sobre o contexto político brasileiro
atual e o processo de institucionalização do gênero, referiu sobre políticas públicas e
prioridades governamentais, sendo:
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o Plano Plurianual 2004- 2007(1:6) estabelece como uma dentre três
prioridades governamentais, na área social, “promover a redução das
desigualdades de gênero”. Pretende-se que essa meta, a ser impulsionada
pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), seja
incorporada, de forma transversalizada, no conjunto das políticas e
programas propostos e implementados pelo atual governo. Ao mesmo tempo
e no mesmo espaço político, a Lei n. 10.745 de 09.12.2003, instituiu o ano de
2004 como o Ano da Mulher e a SPM proclama que ele deverá se constituir
como um marco “na luta pela igualdade de gênero no país” (3:3). Também
nesse contexto o Decreto Presidencial publicado no Diário Oficial da União,
na edição n. 247 de 19.12.2003, convoca a I Conferência Nacional de
Políticas para as Mulheres, com o tema “Políticas para as mulheres: um
desafio para a igualdade numa perspectiva de gênero (MEYER, 2004, p. 13).

Portanto, é possível constatarmos que o termo “gênero” está diretamente
relacionado com fatores externos e internos com relação aos indivíduos, decorrentes
das suas relações sociais, sendo majoritário este entendimento dentre os autores.
Pequenas ações individuais podem repercutir de modo positivo em nossa
sociedade, especialmente com relação ao conceito de gênero e suas relações, como
ocorreu ao longo da trajetória da luta das feministas, que aos poucos conseguiram
romper com estereótipos inquestionáveis através de inúmeras pesquisas e estudos
como veremos nos tópicos seguintes.
3. A evolução histórica das teorias de gênero
3.1 Da Antiguidade à Idade Média
Ao analisar a evolução histórica das teorias de gênero, cabe enfatizar que a
jusfilosofia ocidental é decorrente das teorias platônicas e aristotélicas. Através delas
se consolidaram teses com relação à nossa existência coletiva e a condição feminina
(NIELSSON, 2018).
Para Aristóteles seriam as diferenças biológicas a causa fundamental da
diferença das capacidades de homens e mulheres, enquanto que, para Platão, essas
seriam irrelevantes, pois sua doutrina pautava-se na relevância da alma (NIELSSON,
2018).
Aristóteles “parte de uma concepção do ser humano como uma unidade
substancial, não separando alma e corpo, e destaca as diferenças entre homens e
mulheres” (NIELSSON, 2018, p. 37).
Para a autora, essas duas posições quanto às mulheres, “a igualdade
homogeneizante platônica e a diferenciação hierarquizada e inferiorizada aristotélica,”
representam “do mesmo modo que a inferioridade quer física, quer moral, a elas
atribuída a partir dos dualismos que constituíram a família nuclear da polis grega, de
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certo modo constituíram as bases sob as quais se desenvolveram as teorias
feministas a partir da modernidade. Nielsson (2018, p. 39/40) afirma ainda que:
Nem mesmo a revolução da Modernidade, ou mais ainda as rupturas da
filosofia pós-moderna, como veremos, foram capazes de superar as raízes
fixadas por Aristóteles e Platão quanto ao estabelecimento de uma ordem
social e política justa e ao papel destinado às mulheres dentro dessa ordem.

Porém, apesar da dualidade dos pensamentos filosóficos, quanto à
inferioridade das mulheres, ambos concordavam que o masculino era a forma
verdadeira da humanidade.
Assim, “homem e mulher passaram a representar os únicos pares opostos
admitidos, e toda e qualquer construção identitária de gênero que não incluísse nessa
foi excluída, ignorada por nossas sociedades” (NIELSSON, 2018, p. 37).
Com relação às vinculações entre justiça e questões de gênero na Idade Média,
percebe-se que este foi um período escasso de razão, assim:
pensar a Idade Média requer pensar em de muitos modos, tanto a justiça,
quanto o feminino: trevas, fogueira, cruzadas, bruxas, Joana D' e papisas
castigos e castidade, cidade de Deus e cidade dos homens, fazem parte do
vasto e diverso ethos medieval que não pode ser rendido diante de nenhuma
vontade totalizante de definição (NIELSSON, 2018, p. 40).

A ausência dessa racionalidade “tradicional”, possibilitou a desarticulação da
razão e teve no medo o impulso do próprio fortalecimento da razão contra a mesma
liberdade feminina” (NIELSSON, 2018, p. 40/41).
A autora serve-se do pensamento de Richards (1993, p. 19), quando opina que
a teoria da Idade Média era conformista e sua visão dominante era teocrática, com o
poder emanado de Deus através de seus governantes escolhidos pelo povo
(NIELSSON, 2018, p. 43).
Assim, a Idade Média tornou-se o longo túnel da abstinência, da tristeza, do
aborrecimento, mantida num estado intermediário entre a vigília e o sono. Mas afinal,
a Idade Média existiu?, questiona o grande medievalista Le Goff invocado por Nielsson
(2003 p. 46 apud NIELSSON, 2018, p. 68). Ao final, assim se expressa:
Está bem aí no fundo das trevas. Todavia nessas trevas, apesar da Igreja,
uma luz reluz uma mulher, que conserva a chama da esperança: a bruxa.
Podemos considerar a bruxa como a perpetuação da resistência ao
aniquilamento moral e corporal do feminino proporcionado pela filosofia
medieval. É essa chama que seguiremos desvendando ao longo da
Modernidade que se aproxima (NIELSSON, 2018, p. 68).
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Discorreu Alambert (1986, p. 8), que, “da Idade Média até 1789, passaram-se
alguns séculos de história. Nesse longuíssimo período, o termo mulher jamais cessou
de ser agitado”. Ocorre que a oposição sobre o reconhecimento das diferenças entre
homens e mulheres, formada pela elite social, impedia meios das mulheres fazerem
ouvir suas vozes.
3.2 Idade Moderna e o Iluminismo
Para a autora em análise, Joice Graciele Nielsson (2018, p. 69), “o projeto da
Modernidade e sua reivindicação por individualidade, autonomia de sujeitos e direitos
começa a adquirir seus traços mais marcantes com o movimento Iluminista”.
A autora discorre sobre a época argumentando que “no Século das Luzes o
homem aparece como aquele ser que deve ser guiado pela razão, agindo de maneira
justa e livre, configurando assim uma verdadeira revolução do espírito” (NIELSSON,
2018, p. 71).
O Iluminismo propõe à humanidade, novas propostas políticas e éticas, dessa
forma:
confere a esses três princípios – razão, liberdade e igualdade – o caráter de
universalidade. Apoiadas nesses pressupostos e nos fundamentos do direito
natural, que conferem a todas as pessoas direitos inatos, as mulheres vão
passar a reclamar para elas o mesmo tratamento dispensado aos homens
(NIELSSON, 2018, p. 93)

No referido período, as reivindicações das mulheres se articulavam em torno
do direito à educação, ao trabalho, às questões matrimoniais, familiares, e políticas
com relação ao voto.
Desta forma, conforme a autora destaque, o Iluminismo proporcionou às
mulheres: “racionalidade, emancipação, luta contra os preconceitos e a autoridade,
direitos, e acima de tudo, cidadania" (NIELSSON, 2018, p. 100).
3.3 O Século XIX e o movimento sufragista
Segundo Alambert (1986, p. 11), durante o século XIX, grandes mudanças
ocorreram na vida das mulheres. Com a consolidação do capitalismo, elas entraram
em massa de produção, junto com seus filhos, como mão-de-obra barata.
A autora referiu ainda que, “muito importante nesse período, porém, é recordar
algumas mulheres que ligaram a luta pela emancipação da mulher à do proletariado.
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Entre elas, cabe destacar Flora Tristan” (ALAMBERT, 1986, p. 11/12).
Segundo Dagmar Esterman Mayer (2004, p. 14), foi durante o movimento
sufragista que aglutinou-se o a “Primeira Onda” do movimento feminista. Esta primeira
onda de movimentos na busca por direitos políticos e civis foram importantes para a
conquista do direito ao voto estendido às mulheres, tendo início, no Brasil, com a
Proclamação da República, em 1890. Para a autora:
Estes movimentos remeteram, principalmente, à necessidade de investir mais
em produção de conhecimento e estimularam o desenvolvimento sistemático
de estudos e de pesquisas que tivessem como objetivo não só denunciar,
mas, sobretudo, compreender e explicar a subordinação social e a
invisibilidade política a que as mulheres vinham sendo historicamente
submetidas.

O movimento feminista do século XIX teve como referência os Estados Unidos,
porém expandiu-se para outros países de acordo com cada contexto social. A teórica
afirma que:
Esse processo expansionista esteve profundamente vinculado com as
principais teorias de justiça que se constituíra durante tal período, buscando
explicar e justificar a existência coletiva, e, a partir de então, posicionando-se
sobre o papel das mulheres na sociedade política, quais sejam, o utilitarismo
liberal de John Stuart Mill e o Socialismo de Marx (NIELSSON, 2018, p. 118).

Segundo Nielsson (2018, p. 107), há nesse período uma diversidade de
reivindicações que representam uma transgressão de fronteiras entre o público e o
privado, impondo mudanças introdutórias nessa matéria e promovendo uma nova
concepção de cidadania, especialmente com relação à identidade feminina.
Zuleika Alambert (1986, p. 13), analisou as posições surgidas ao longo da
história em defesa das mulheres e inseriu no contexto histórico, concluindo que, de
modo geral, foram bastante avançadas. Mas sugeriu que “nenhuma delas sabia
localizar acertadamente as raízes mais profundas das desigualdades das mulheres e
indicar o caminho mais geral de sua libertação”.
Para a autora, na concepção de grandes sociólogos como Karl Marx, Frederish
Engels e August Bebel, a mulher, a partir de uma análise das relações de produção
capitalista, foi vinculada a exploração diante do surgimento da propriedade privada
dos meios de produção, o que teria conduzindo a mulher a “tornar-se economicamente
dependente do marido ou do pai e, de outro, a determinar sua opressão de classe
como escrava, camponesa, serva ou proletária.
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Diante das afirmações, percebe-se que o movimento feminista, nesse período,
buscava transformações da representação da mulher na sociedade, especialmente no
âmbito político.
3.4 O Século XX e o Feminismo
Em seus estudos, Mayer (2004, p. 14) inferiu que tais movimentos e iniciativas
políticas influenciaram inclusive o contexto internacional, desencadeado no século XX,
com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Isso representou um
avanço imensurável no âmbito de igualdade de direitos entre mulheres e homens,
indicando, inclusive, medidas pró-ativas dos países signatários, para implementação
de instrumentos jurídicos e programas para efetivação da igualdade de direitos.
A publicação de O segundo sexo, de Beauvoir representa uma nova fase da
teoria feminista, através da construção de uma teoria explicativa sobre a subordinação
das mulheres (NIELSSON, 2018, p. 136).
Simone Beauvoir questiona como se constituiu tal situação de opressão das
mulheres e a causa originária estaria em uma idade remota, na qual as mulheres
foram excluídas das expedições guerreiras (NIELSSON, 2018, p. 137).
A segunda onda do feminismo, representada pela teoria da obra de Beauvoir,
abordou novos valores sociais e uma nova forma de autopercepção das mulheres,
através de discussões e troca de experiências (NIELSSON, 2018, p. 138).
Entretanto, ressalta Nielsson é preciso que “as mulheres possam ser
concebidas como reais cidadãs, partícipes responsáveis e com ingerência no
funcionamento do Estado, na direção do governo e no desenvolvimento da sociedade”
(2018 p. 157). Complementa seu pensamento afirmando que:
A igualdade continua sendo uma exigência para as mulheres, pois, apesar do
destacado reconhecimento legal de direitos, e com alguns matizes, as
mulheres realmente não se encontram devidamente representadas nas altas
instâncias do poder, nas quais se tomam decisões mais transcendentais para
o desenvolvimento da sociedade (NIELSSON, 2018 p. 158).

Judith Butler é uma filósofa e autora que refletiu, indagou e desconstruiu as
teorias feministas, e através de sua obra: “Problemas de gênero: feminismo e
subversão da identidade”, lançada nos Estados Unidos, no ano de 1990,
problematizou e questionou sobre o conceito das mulheres como sujeito do
feminismo.

178

Butler apud Rodrigues argumentou que o gênero seria “um ponto relativo de
convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e historicamente
convergente e indicava que o sexo não é apenas natural, mas também discursivo e
cultural” (Butler, 2003 apud Rodrigues, 2005).
Apesar do lapso temporal decorrido desde o início de seus estudos sobre o
feminismo, permanecem reconhecidos até os dias de hoje. Ela problematizou o
conceito mulheres, em uma tentativa de abarcar outros cruzamentos como raça, etnia,
idade, etc., ou seja, enxergava uma normatização nessa troca da categoria mulher
para mulheres, tornando sua obra uma das mais importantes sobre a temática.

3.5 A Pós-Modernidade e Feminismo
Ao referir-se sobre a Pós-modernidade e feminismo a autora argumenta que a
“pós-modernidade aborda a desconstrução das noções generalizadoras, da
universalidade, vinculado ao pensamento da diferença” e que o feminismo é uma
disciplina teórica que se sustenta na busca pelos ideais de igualdade.
Porém ressalta que o feminismo da diferença suscita paradoxos entre
igualdade e diferença, questionando se há uma categoria universal de mulheres ou se
seriam diversos grupos caracterizados pela opção sexual, raça, cultura, dentre outras
diferenças. Nielsson (2018, p. 199) discorre que:
Apesar da pluralidade de posições teóricas convém não perder de vista que
o feminismo, como movimento e teoria emancipatória, parte de uma
constatação: o fato de que as mulheres, pelo simples fato de serem mulheres,
têm sido e são discriminadas nos distintos âmbitos da vida e, por isso, suas
possibilidades e oportunidades são comparativamente menores e
qualitativamente piores que as dos homens.

A autora indaga sobre as diferenças como representação de liberdade
individual de cada ser humano, e que por isso, não deve ter cunho excludente,
segundo ela:
a diferença não tem por que apresentar-se como uma fratura, mas como uma
forma distinta, mas não desigual de acesso a um âmbito de discussão e
participação no qual a igualdade não seja uma marca de identidade
excludente, e sim uma condição para a liberdade individual (NIELSSON,
2018, p. 208).

As feministas que incorporaram o discurso da pós-modernidade propõem uma
concepção de pessoa não vinculada a características universais, mas ligadas a um
contexto, a uma cultura, a uma situação concreta (NIELSSON, 2018, p. 188).
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Diante das opressões sociais, especialmente do âmbito das teorias de gênero,
o presente estudo nos permite a compreensão de que é a pluralidade que nos constitui
como seres individualizados, e, apesar das diferenças, temos igualdade de direitos,
que precisam ser respeitados, e, acima de tudo, garantidos a todos os cidadãos,
respeitando suas desigualdades.
4.Considerações Finais
O estudo acerca das teorias de gênero nos incita a necessidade de
questionamentos, estudos e reflexões acerca do feminismo e quanto às questões de
gênero.
A expansão do exercício da cidadania e o reconhecimento dos direitos
humanos instigam a efetividade de mecanismos para retratar e dar voz aos sujeitos
hierarquicamente inferiores, buscando transformações culturais, sociais e políticas.
Desta forma, há que se falar na viabilidade de novos caminhos para a
superação das desigualdades de gênero para garantir igualdade de direitos e justiça
social, que trará benefícios para toda sociedade, especialmente às “minorias”
considerados inferiores com base na história das sociedades.
Resta-nos a análise de que as desigualdades de gênero foram importas pelo
próprio povo. Ocorre que desde lá, já não havia representatividade de todos os grupos
da sociedade, tornando a exclusão das minorias fator não relevante para discussões,
o que resultou na marginalização social dos índios, negros, mulheres, crianças e
idosos.
É preciso que haja um rompimento das ideias discriminatórias que suscitam
violência e exclusão social, disseminando o entendimento de que são as diferenças
que nos tornam indivíduos únicos e detentores de direitos indisponíveis.
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UM ESTUDO SOBRE O PERFIL DA MULHER
AGREDIDA EM SÃO LUIZ GONZAGA E ENTORNO
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Resumo: Este artigo apresenta questões relativas ao gênero feminino e a violência
contra a mulher. Tem como OBJETIVO explanar dados parciais da investigação que
está sendo procedida através do Projeto de Pesquisa Gênero e violência: direitos
humanos também para as mulheres. A METODOLOGIA utilizada envolveu uma
entrevista com 17 mulheres em situação de violência doméstica, com processos
“Maria da Penha” em andamento na Comarca de São Luiz Gonzaga, após, procedeuse a análise, interpretação e sistematização dos dados. Evidenciou-se como
RESULTADOS: a) o perfil da mulher agredida; b) a relação com o agressor; c) em
relação a denúncia; d) a condenação do agressor; e) histórico de violência na família;
f) as consequências após a violência; g) o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha
e h) o contato com agressor. CONCLUIU-SE que os dados coletados nessa pesquisa,
posteriormente, irão contribuir na construção do processo histórico da identidade
feminina do município e entorno e, espera-se que este artigo agregue a presença da
academia na escrita, colaborando com a Rede de Proteção à Mulher, visando a
diminuição da violência doméstica em São Luiz Gonzaga e região e, assim, fortalecer
a corrente contra a violência feminina na sociedade missioneira.
Palavras-chave: Gênero. Mulher. Violência. Poder.
VIOLENCE AGAINST WOMEN: A STUDY ON THE PROFILE OF ASSAULTED
WOMEN IN SAO LUIZ GONZAGA AND SURROUNDINGS
Abstract: This article presents issues related to violence against women. It aims to
explain partial data from the research that has being carried out through the Project
Gender and Violence: Human Rights for Women as well. The METHODOLOGY
involved an interview with 17 women in situations of domestic violence, with “Maria da
Penha” lawsuits in progress in the São Luiz Gonzaga County, after which data were
analyzed, interpreted and systematized. The RESULTS showed: a) the profile of the
assaulted woman; b) the relationship with the aggressor; c) in relation to the complaint;
d) the conviction of the aggressor; e) the history of violence in the family; f) the
consequences after the violence; g) the knowledge about the Maria da Penha Law and
h) thecontact with the aggressor. It was concluded that the data collected in this
research,will contribute later to the construction of the historical process of female
identity of the municipality and the surrounding area. It is hoped that this article
aggregatte the presence of academy in writing, collaborating with the Women's
Protection Network, and this way, collaborating with the reducing of domestic violence
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in São Luiz Gonzaga and the region and thus strengthening the chain against female
violence in missionary society.
Keywords: Gender. Woman. Violence. Power.
1 Introdução
Este artigo apresenta questões relativas ao gênero feminino e a violência
doméstica praticada contra a mulher. Sabe-se que o cotidiano brasileiro é
caracterizado pela violência, a qual é conceituada como forma intencionada de
agressão, podendo ser física ou verbal, que prejudica direta ou indiretamente as
pessoas acometidas, ou seja, é o uso da força que resulta em ferimentos, sofrimentos
e até mesmo a morte e, na maioria das vezes, são mulheres as vítimas de tal conduta
(SOUZA et al., 2013).
Esse trabalho trata-se de uma Pesquisa de Campo quanto aos meios, Pesquisa
Quali-quantitativa quanto à abordagem e Descritiva e aplicada em relação aos fins.
Os instrumentos e procedimentos de pesquisa envolveram uma entrevista e aplicação
de um questionário semi-estruturado com questões sobre a) o perfil da mulher
agredida; b) a relação com o agressor; c) em relação a denúncia; d) a condenação do
agressor; e) histórico de violência na família; f) as consequências após a violência; g)
o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha e h) o contato com agressor. Utilizou-se
como sujeito de pesquisa 17 mulheres em situação de violência com processos “Maria
da Penha” em andamento na Comarca de São Luiz Gonzaga.
Concluíram-se dados relativos ao perfil da mulher e do agressor, consequências
da violência sofrida, bem como a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, e com este
artigo pretende-se ampliar a presença da academia na escrita da identidade feminina,
contribuindo na redução da violência contra o gênero feminino, fortalecendo a Rede
de Proteção à Mulher em nossa sociedade.

2 Gênero feminino na visão de Scott
A sociedade, de modo geral, por muito tempo posicionou as mulheres como
inferiores aos homens, analisando principalmente os diversos conceitos atribuídos à
palavra gênero, que muitas vezes estava associado à fraqueza feminina,
principalmente pela diferença biológica entre os sexos.
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JOAN SCOTT, afirma que os movimentos feministas começaram a utilizar a
palavra gênero para referir que era necessária a organização da relação entre os
sexos, defendendo a igualdade entre homens e mulheres (1990, p. 72).
A palavra gênero foi usada como sinônimo dos movimentos feministas, pois as
mulheres começaram a sentirem-se incomodadas com tamanha desigualdade, e
assim, recebeu o significado de diferenciação biológica entre os sexos, com resquícios
conceituais nas relações sociais, e em alguns momentos para definir as diferentes
classes da humanidade (mulheres, crianças, idosos). Contudo, JOAN SCOTT define
que, a palavra gênero deve ser entendida como um elemento constitutivo das relações
sociais, baseado nas construções culturais, que vai além da definição sexual de cada
individuo, vejamos:
Em vez disso, o termo "gênero" torna-se uma forma de indicar "construções
culturais" - a criação inteiramente social de idéias sobre os papéis adequados
aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às origens
exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e de mulheres.
"Gênero" é, segundo esta definição, uma categoria social imposta sobre um
corpo sexuado (1990, p. 75).

Scott afirma que a história da humanidade demonstra que o homem sempre
esteve superior a mulher, e por consequência disso, o gênero feminino, assim
denominado, uma vez se relaciona com questões patriarcais, sociais e culturais,
enfrentou grandes batalhas para poder conquistar igualdade entre os sexos (1990, p.
86).
A partir desse estudo, conceitua-se gênero na visão construtivista, uma vez que
se tem um determinismo biológico que se constrói pelas relações subjetivas das quais
se encontra cada pessoa, podendo variar de acordo com a forma de criação de cada
família, com a cultura, o meio social, demonstrando, dessa forma, que na verdade
existe uma plasticidade humana, não existindo um modelo único para definir seu real
significado, variando de acordo com a identidade de cada pessoa (LIMA, 2007, Cap.
II, p. 14), abrindo espaço para revoltas e indignações, principalmente das pessoas
mais tradicionalistas, acarretando no que hoje conhecemos como violência doméstica,
portanto no próximo tópico serão apresentados os dados coletados a partir da voz das
mulheres violentadas, demonstrando a gravidade da situação de violência na região
missioneira e, dessa forma, contribuindo para a construção histórica da identidade
feminina de nossa sociedade.
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3 Coleta e análise dos dados a partir da voz das mulheres agredidas
Os dados apresentados nesse tópico são oriundos da pesquisa de campo com
17 entrevistas individuais, com perguntas objetivas e dissertativas, tratando de
questões referentes a mulheres em situação de violência. Para as entrevistas foram
estabelecidos CRITÉRIOS como: mulheres em situação de violência, residentes em
São Luiz Gonzaga e entorno, com Processos Maria da Penha em andamento, na
Comarca Criminal local. A busca constou de uma análise consubstanciada dos
mesmos, de acordo com os itens, subitens e classificações respectivas a seguir
demonstrados e relatados.
O instrumento envolveu abordagens de questionamento, incluindo: a)Perfil da
mulher agredida; b) Relação com o agressor; c) Em relação à denúncia.
A seguir os resultados dos dados coletados com a análise correspondente:
1- PERFIL DA MULHER AGREDIDA (faixa etária, estado civil, etnia declarada,
grupo de atividades do qual faz parte tais como: atividades manuais, de nível médio,
de nível universitário, de estudantes, ou do lar);
1.1- No tocante à FAIXA ETÁRIA das Mulheres participantes da pesquisa,
utilizou-se um instrumento composto de 4 faixas etárias: 18 anos ou menos, 19 a 29
anos, 30 a 59 anos e mais de 60 anos.
Gráfico 1- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: FAIXA ETÁRIA
0% 12%
35%

FAIXA ETÁRIA

53%

18 ANOS OU MENOS
19 A 29 ANOS
30 A 59 ANOS
MAIS DE 60 ANOS

Após o levantamento e análise dos dados, constatou-se que 53% das vítimas,
possuem idade entre 19 a 29 anos, 35% afirmaram ter idade entre 30 e 59 anos,
apenas 12% possuem ter 18 anos ou menos e, nenhuma afirmou ter mais de 60 anos.
1.2- Quanto ao ESTADO CIVIL, foram utilizados 5 tipos de situação civil:
solteiras, amigadas com seus companheiros, casadas, divorciada e viúva.
Gráfico 2- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: ESTADO CIVIL
SOLTEIRA
18%
CASADA
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Constatou-se que das 59% das mulheres entrevistadas são solteiras, sendo
18% amigadas com seus companheiros, 17% são casadas, apenas 6% estão
divorciadas e nenhuma viúva.

1.3- Em relação a ETNIA DECLARADA foram consideradas 4 divisões: branca,
negra, parda, mulata e outra.
Gráfico 3: A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO:ETNIA
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Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as Mulheres.
Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as Mulheres.

Em relação à ETNIA, constatou-se que 65% das vítimas são mulheres que
se autodeclaram brancas, 17% são pardas, 12% negras e apenas 6% são mulatas.

1.4- Em relação a ESCOLARIDADE foram consideradas 5 categorias: ensino
fundamental, ensino superior, ensino médio, semi –alfabetizada e não-alfabetizada.
Gráfico 4- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: ESCOLARIDADE
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Os dados relativos à escolaridade constatam que na maioria de 35% as vítimas
são mulheres que possuem ensino superior, 30% ensino fundamental, 29% ensino
médio e 6% são pessoas não-alfabetizadas.
1.5 - Em relação ao GRUPO DE ATIVIDADES foram 5 categorias: atividades
manuais, de nível médio, universitário, estudantes e do lar.
Gráfico 5- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: GRUPO DE ATIVIDADES
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Conforme a coleta de dados constatou-se que 31% das vítimas realizam
atividades do lar, 25% são estudantes, 19% realizam atividades de nível médio, 19%
atividades manuais, sendo que apenas 6% realizam atividades de nível universitário.

2- RELAÇÃO COM O AGRESSOR- (tempo de relacionamento, número de
filhos);
2.1- Em relação ao TEMPO DE RELACIONAMENTO utilizou-se 5 categorias: 1
ano ou menos, 2 a 5 anos, 5 a 10 anos, mais de 10 anos e não responderam.
Gráfico 6- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: TEMPO DE RELACIONAMENTO.
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Conforme a coleta de dados constatou-se que 37% das vítimas conviveram
com os agressores pelo tempo de 2 a 5 anos, 19% responderam de 5 a 10 anos,
19% por mais de 10 anos, 19% responderam conviver apenas 1 ano ou menos e 6%
não responderam.

2.2- Em relação aos FILHOS utilizou-se 5 divisões: nenhum, 1 filho, 2 a 4 filhos
e 5 ou mais.
Gráfico 7- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: FILHOS.
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Após a análise, verificou-se que 44% das vítimas possuem 1 filho com o
agressor, 24 % possuem de dois a 4 filhos com o agressor, e 29% informaram não
ter filhos.

3- EM RELAÇÃO À DENÚNCIA - (utilização do disque 180, tipo de violência,
solicitação de medidas protetivas, obtenção de alguma assistência, após a ocorrência
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voltou a viver com o companheiro, sequência da queixa, condenação do agressor,
desistência da queixa, conhecimento de alguma história de violência na família,
consequências após a violência, conhecimento da Lei Maria da Penha? Acredita que
foi positiva na diminuição a violência contra a mulher?).
3.1- Em relação a UTILIZAÇÃO DO DISQUE 180: SIM OU NÃO.
Gráfico 8- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: UTILIZAÇÃO DO DISQUE 180.
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Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as Mulheres.

Constatou-se que 69 % das mulheres entrevistadas não utilizaram o disque
180, sendo que apenas 31 % utilizaram.

3.2- Em relação ao TIPO DE VIOLÊNCIA. Utilizou-se 3 divisões: física,
psicológica e física e psicológica.
Gráfico 9- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: UTILIZAÇÃO DO DISQUE 180.

TIPO DE VIOLÊNCIA
FÍSICA
PSICOLÓGICA
FÍSICA E PSICOLÓGICA

33%
47%
20%

Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as Mulheres.

Dos sujeitos entrevistados, 47% informaram que sofreram violência física e
psicológica 33% informaram que sofreram somente violência física e 20 %
informaram que sofreram somente violência psicológica.

3.3- Se SOLICITOU MEDIDAS PROTETIVAS: SIM OU NÃO.
Gráfico 10- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: SOLICITOU MEDIDAS PROTETIVAS.

SOLICITOU MEDIDAS PROTETIVAS?
SIM
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NÃO
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Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as Mulheres.
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Em relação às medidas protetivas, 93% das vítimas solicitaram medidas
protetivas e, apenas 7 % afirmaram que não solicitaram as medidas de proteção.

3.4- Se OBTEVE ASSISTÊNCIA: SIM OU NÃO.
Gráfico 11- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: OBTEVE ASSISTÊNCIA.
21%

OBTEVE ASSISTÊNCIA?
SIM

NÃO
79%

Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as Mulheres.

Em relação à assistência, 79% disseram que não receberam nenhum tipo de
assistência, apenas 21% disseram que receberam assistência da delegacia e da
polícia quando realizaram o registro de ocorrência.
3.5- Em relação a questão SE VOLTOU A VIVER COM O COMPANHEIRO: SIM
OU NÃO.
Gráfico 12- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: VOLTOU A VIVER COM O COMPANHEIRO.

APÓS A OCORRÊNCIA, VOLTOU A VIVER COM O COMPANHEIRO?
SIM

18%

NÃO
82%

Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as Mulheres.

Nesse aspecto, constatou-se que 82% das mulheres entrevistas afirmaram que
não voltaram a conviver com os agressores, sendo que apenas 18% informaram que
voltaram a conviver.

3.6- Em relação se A QUEIXA TEVE SEQUÊNCIA: SIM OU NÃO.
Gráfico 13- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: A QUEIXA TEVE SEQUÊNCIA.
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Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as Mulheres.
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Em relação à queixa, 56% informaram que não retornaram a fazer queixas,
porém 47% informaram que tiveram que retornar a fazer queixas, desde 01 até 21
ocorrências contra o agressor.

3.7- Quanto a condenação, O AGRESSOR FOI CONDENADO: SIM OU NÃO.
Gráfico 14- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: O AGRESSOR FOI CONDENADO.
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Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as
Mulheres.

Quanto à condenação do agressor, 100% dos sujeitos entrevistados
informaram que os agressores não foram condenados.

3.8- Quanto a desistência da queixa, HOUVE DESISTÊNCIA DA QUEIXA: SIM
OU NÃO.
Gráfico 15- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: DESISTÊNCIA DA QUEIXA.
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Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as Mulheres.

Em relação à desistência da queixa, 62% dos sujeitos entrevistados
informaram que não desistiram da queixa e 38% informaram que desistiram da
queixa por motivos de ameaça, ameaça aos filhos e, também, pra evitar incômodos.
3.9- Em relação ao HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA NA FAMÍLIA: SIM OU NÃO.
Gráfico 16- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: VIOLÊNCIA NA FAMÍLIA.
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VIOLÊNCIA NA FAMÍLIA ?
SIM
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Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as Mulheres.

Dos sujeitos entrevistados, 57% informaram que não conheciam históricos
de violência na família e, 43% informaram que possuem conhecimento de violência
contra mãe, irmãs e mulheres da família, pelo uso de drogas e bebidas alcoólicas e,
também, quando o agressor proíbe a sua companheira de trabalhar fora.

3.10- Se houve CONSEQUÊNCIAS APÓS A VIOLÊNCIA: SIM OU NÃO.
Gráfico 17- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: CONSEQUÊNCIAS APÓS A VIOLÊNCIA.
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Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as Mulheres.

Em relação às consequências após a violência, 13% afirmaram que não tiveram
consequências, mas 87% afirmaram que tiveram consequências como, medo de
morrer, de andar sozinha, sentiram raiva, nojo do agressor, tristeza e depressão,
vergonha das pessoas, sentiram que os filhos ficaram traumatizados e até
mesmo, houve a afirmação de interrupção da faculdade e do estágio por causa
da violência.

3.11- Se houve POSSUIA CONHECIMENTO DA LEI MARIA DA PENHA: SIM
OU NÃO.
Gráfico 18- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: CONSEQUÊNCIAS APÓS A VIOLÊNCIA.
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Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as Mulheres.
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A maioria, no total de 94% dos sujeitos entrevistados afirmaram que tinham
conhecimento da Lei Maria da Penha, porém acreditam que não tão eficaz e não
traz retornos à vítima de violência e, 6% dos sujeitos entrevistados informaram que
não possuíam conhecimento da Lei Maria da Penha.

4- EM RELAÇÃO À PÓS-SEPARAÇÃO - (como o agressor está procedendo em
relação a você (possui contato?); se possui filhos, como é a relação familiar com o
agressor? O agressor realiza o pagamento de pensão alimentícia? O agressor convive
regularmente com os filhos?)
4.1- Se POSSUI CONTATO COM O AGRESSOR: SIM OU NÃO.
Gráfico 19- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: CONTATO COM O AGRESSOR.
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Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as Mulheres.

Nesse aspecto, 47% dos sujeitos entrevistados informaram que não possuem
mais contato com o agressor, 53% informaram que possuem contato com o
agressor, sendo os relatos de relações amigáveis para acertos de partilha de bens e
visitas aos filhos, outros relatos são que o agressor ainda continua fazendo ameaças
contra a vítima.

4.2- Se O AGRESSOR CONVIVE COM OS FILHOS: SIM OU NÃO.
Gráfico 20- A VEZ E A VOZ DAS MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUIZ
GONZAGA E REGIÂO: O AGRESSOR CONVIVE COM OS FILHOS.

O AGRESSOR CONVIVE COM OS FILHOS?
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Fonte: Formulário de Pesquisa Gênero e Violência: Direitos Humanos Também para as Mulheres.

Em relação aos filhos, dos sujeitos entrevistados, 36% informaram que o
agressor não procura os filhos e 64% informaram que o agressor possui contato
com os filhos, porém há relatos de ausência ou atraso no pagamento de pensão
alimentícia.
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4.3- Em relação a pergunta “SE POSSUI ATUAL COMPANHEIRO, COMO O
AGRESSOR ESTÁ PROCEDENDO COM O NOVO RELACIONAMENTO?
Dos sujeitos entrevistados que confirmaram novo relacionamento, há relatos que
o agressor realizava ameaças, mas que ao passar do tempo foi aceitando o novo
relacionamento, porém há outros relatos que o agressor não aceita o relacionamento
e ainda realiza ameaças contra a vítima.

4 Considerações Finais
Com os dados da pesquisa, verificou-se que o perfil da mulher agredida, é que
possuem idade entre 19 a 29 anos, são solteiras, brancas e possuem ensino superior,
realizando atividades do lar. Em relação com o agressor, as entrevistadas informaram
que o relacionamento durou de 2 a 5 anos, sendo que tiveram pelo menos 1 filho. Ao
quesito denúncia, constatou-se que não utilizaram o disque 180 e, afirmaram sofrer
violência física e psicológica, solicitando medidas protetivas, porém, afirmaram que
não tiveram nenhum tipo de assistência.
Quanto ao relacionamento a maioria não voltou a conviver com o agressor e não
retornaram a realizar queixas, por motivos de ameaças. Em relação a condenação,
100% das entrevistadas informaram que o agressor não foi condenado, e não
desistiram da queixa. Em relação ao quesito de histórico de violência na família, a
maioria informou que não tinham conhecimento de violência.
Ainda, informaram que tiveram consequências após a violência, como medo de
perder a vida. Disseram que possuem conhecimento da Lei Maria da Penha. A maioria
relatou que mantém contato com o agressor e que este possui contato com os filhos.
Com esses resultados a pesquisa amplia a presença da academia na escrita da
identidade feminina, contribuindo na redução da violência contra o gênero feminino,
fortalecendo a rede de proteção à mulher em nossa sociedade.
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PAMPA – REFLEXÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO E
PRESERVAÇÃO DO BIOMA SÍMBOLO DE UM POVO
Beverly Bassani64
Odair Andre Ferreira65
Carolina Menegon66
Resumo: O Bioma Pampa, vasto espaço geográfico a perder de vista, abriga um
verdadeiro “mosaico” constituído predominantemente por plantas rasteiras, arbustos,
pastagens e gramíneas, que contrastam com árvores que se distribuem no decorrer
dos cursos d’água ou aglomeradas às áreas de relevo mais acidentado, vegetação
nativa perfeitamente adaptada às condições de clima e solo da região, formando um
dos biossistemas com maior diversidade do planeta em espécies da fauna e da flora
(embora muitas espécies já em extinção). No entanto, este ambiente campestre que
se estende pelos territórios do RS (Brasil), Uruguai, Argentina e Paraguai, de grande
importância cultural e econômica para estes países, em contraste a toda esta
biodiversidade, também revela ser o meio ambiente mais degradado e menos
protegido do mundo, dado as suas características e condições favoráveis ao
estabelecimento humano, produtividade e alta capacidade de readaptação,
competindo com o neoextrativismo que põe em xeque a manutenção e a preservação
do bioma. Com isso, o intuito do presente trabalho é estabelecer reflexões acerca
deste tema, contribuindo com as pesquisas de modo a verificar a eficácia da legislação
vigente quanto à proteção e preservação do Bioma Pampa, símbolo da cultura e
identidade de um povo e garantia de um ambiente equilibrado às futuras gerações.
Palavras-chave: Bioma Pampa. Biodiversidade. Legislação.
PAMPA - REFLEXIONES SOBRE LA LEGISLACIÓN DE LA PROTECCIÓN Y
PRESERVACIÓN DEL SÍMBOLO DE UNA GENTE
Resumen: El Bioma Pampeano, vasto espacio geográfico perdiendo de vista, alberga
un verdadero "mosaico" que consiste predominantemente en plantas trepadoras,
arbustos, pastos y hierbas, que contrastan con los árboles que se distribuyen durante
los cursos de agua o agrupados en las áreas de relieve más acidentadas, vegetación
nativa perfectamente adaptada al clima y las condiciones del suelo de la región,
formando uno de los biosistemas más diversos del planeta en especies de fauna y
flora (aunque muchas especies en peligro de extinción). Sin embargo, este medio
ambiente paisano que abarca los territórios de RS (Brasil), Uruguay, Argentina y
Paraguay, de gran importancia cultural y económica para estos países, en contraste
con toda esta biodiversidad, también revela ser el ambiente más degradado y menos
protegido del mundo, dadas sus características y condiciones favorables para el
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establecimiento humano, productividad y alta legibilidad, compitiendo con el neoextractivismo que desafía el mantenimiento y la preservación del bioma. Por lo tanto,
el propósito de este artículo es establecer reflexiones sobre este tema, contribuyendo
a la investigación para verificar la efectividad de la legislación vigente en materia de
protección y preservación del Bioma Pampeano, símbolo de la cultura e identidad de
un pueblo y garantía de un entorno equilibrado para las generaciones futuras.
Palabras-clave: Bioma Pampeano. Biodiversidad Legislación.
1 Introdução
O Pampa Gaúcho – considerado uma das áreas de campos temperados mais
importantes do mundo, revela um importante bioma do ecossistema brasileiro, de
singulares reservas de recursos naturais e apresenta significativa relevância cultural
e econômica para o Estado do Rio Grande do Sul.
Ecossistema campestre do continente sul-americano, o Pampa – denominado
Pastizales del Río de la Plata ou, simplesmente, Pampas, Campos Sulinos, Campos
do Sul e Campanha Gaúcha, se confunde em simbiose com a própria formação do
povo gaúcho e a construção da identidade do homem do campo – o “campeiro”,
símbolo da cultura e tradição que traduzem um sentimento de pertencimento e
transcendem fronteiras geográficas.
O território abriga rica biodiversidade e extensões remanescentes de mato
nativo. Aclimatado pela superfície da “Pátria das Quatro Bandeiras” – Brasil (RS),
Argentina, Uruguai e Paraguai, as pradarias do pampa ostentam ainda, banco
genético dos gados bovino, equino e ovino que traduz apurada seleção genética de
melhoramento das raças feita por criadores ao longo dos tempos, colocando o
rebanho pampeano em destacada posição no cenário nacional e internacional.
Etimologicamente, o próprio vocábulo “pampa”, resgata as origens do povo
gaúcho. A tradução do termo vem da língua “quíchua” dos ancestrais primitivos da
América do Sul e significa “planície, planura, campo aberto”. Ressalta-se também,
dentro desse contexto histórico-cultural, que na região do Pampa situam-se cidades
históricas, como a cidade de Piratini/RS, primeira Capital Farroupilha. Contudo, a
cultura campeira dos pampas confere ao Rio Grande do Sul uma riqueza também em
diversidade cultural.
No entanto, o Pampa é um dos biomas mais devastado e menos protegido do
planeta. Por ser um dos espaços terrenos mais favoráveis ao estabelecimento
humano, vem resistindo a sérias ameaças neoextrativistas – entre as quais, a
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silvicultura e suas “florestas plantadas”; o cultivo da soja e a extração do solo e
mineração. E embora o Pampa revele um dos meios mais produtivos com alta
capacidade de readaptação, os campos sulinos correm grandes riscos de
desaparecimento.
Frente a isso, evidente se torna a necessidade de uma maior efetividade da
legislação de proteção e preservação da biodiversidade do Pampa. Reconhecido pelo
Ministério do Meio Ambiente como um dos seis biomas oficiais do Brasil somente em
2004, a inserção do Bioma Pampa no rol dos biossistemas patrimônios declarados e
protegidos pelo ordenamento jurídico do país e do Estado é recente e vem sendo
construída gradualmente, ainda enfrentando diversas barreiras de ordem econômica
e social. Tais reflexões, até aqui abordadas que constituem o objeto de estudo
proposto pelo presente trabalho.

2 Referencial teórico
Entre as múltiplas definições a respeito do que seja o Pampa, parece razoável
mesclar o conceito trazido pela professora e geógrafa Dirce Maria A. Suertegaray “ao
sul das paisagens tropicais da América do Sul, há um vasto espaço geográfico onde
as árvores se limitam a formar uma moldura ao longo dos cursos d’água ou estão
confinadas às áreas de relevo mais acidentado” (SUERTEGARAY, 2015, p. 44), à
definição de Glayson Ariel Bencke que aduz que “todo o resto constitui o domínio
privativo das ervas: gramíneas e outras plantas rasteiras perfeitamente adaptadas às
condições climáticas e aos solos da região, formando um complexo sistema de
campos naturais” (BENCKE, 2016, p. 17).
O Pampa, como é conhecido esse território, é um dos seis biomas terrestres
ou grandes regiões naturais do Brasil. É o único que se estende por um só
estado, ocupando uma superfície de 178 mil Km², que representa 63% do
território gaúcho e 2,1% do território nacional. Mas o bioma não é
exclusivamente brasileiro. O Pampa Gaúcho faz parte de uma extensa região
natural com mais de 750 mil Km² que abrange todo o Uruguai, o centro-leste
da Argentina e o extremo sudeste do Paraguai. Essa região, denominada
“Pastizales del Río de la Plata”, ou simplesmente, Campos e Pampas,
constitui a maior extensão de ecossistemas campestres de clima temperado
do continente sul-americano. (BENCKE; CHOMENKO; SANT’ANNA, 2016,
p.17).

De acordo com Soriano (1992, p. 367-407), “esse conjunto de formações
ambientais e pastagens na zona sul da Bacia do Rio da Prata, chamados Bioma
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Pampa corresponde a uma das regiões de mais extensas pastagens temperadas do
planeta” (apud FERNANDES, 2017, p. 10).
Seguindo no mesmo raciocínio, o autor aponta que:
[...] em nível global, o Bioma Pampa compreende 2,5% das terras agrícolas
do mundo, com 0,45% da população mundial. Por isso esse bioma é uma
área estratégica da Bacia do Rio da Prata, uma vez que corresponde aos
territórios da bacia inferior ocupando 40% das terras agrícolas e 35% da
população desse local (FERNANDES, 2017, p.10).

Sob a ótica da importância desse bioma para a cultura do povo sulriograndense, o Pampa Gaúcho revela inspiração para inúmeros artistas,
compositores e poetas, assim como para o fotógrafo de sensibilidade artística, Leonid
Streliaev, que se refere ao Pampa como “o lugar onde se enxerga longe”, fazendo
alusão também à característica do gaúcho. Para o payador e compositor missioneiro
Jayme Caetano Braun, o Pampa, ambiente natural que forjou o gaúcho é:
“[...] a planície sem fim que vai do Rio Grande do Sul aos contrafortes dos
Andes na taiga da Cordilheira. É o campo imenso – a pradeira, dos centauros
campesinos, rio-grandenses e platinos, titãs da raça campeira. Vem do
quíchua – e quer dizer, “o campo aberto” – a planura, o descampado – a
lonjura, a várzea que se destampa. Nele a liberdade acampa e o civismo não
estanca” (BENCKE; CHOMENKO; SANT’ANNA, 2016, p.19).

Além de Jayme Caetano Braun, o poeta Ruy Ramos – político, advogado e
tradicionalista, retrata a integração do gaúcho com o seu meio em seus versos:
“Tronco e gaúcho nasceram no mesmo pampa deserto, pelearam de peito aberto,
enfrentando vendavais: um no lombo dos baguais, outro na fúria do vento, sempre
livres, ao relento, como centauros iguais” (BENCKE, 2016).
Pois bem, justamente a esta alusão do gaúcho que enxerga longe e que tem
intrínseca relação com o meio em que vive, é que o Pampa Sulino revela importância
substancial para a economia do Estado. Seus verdes campos de pastagens são
riqueza nutricional e singular habitat favorável à criação de gado, atividade econômica
mais antiga do “gaudério” (FERNANDES, 2017).
Mas

este

acervo

campestre também

apresenta solo fértil

para

o

desenvolvimento de monoculturas, como o cultivo da soja – em campo aberto de
vastas coxilhas e a atividade econômica emergente de “florestas plantadas” da
silvicultura, com extensas áreas destinadas ao plantio de espécies destinadas à
produção da madeira e celulose, ambas produções em larga escala de exportação,
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devastando grande parte da biota nativa do Pampa, segundo o IBGE (2012), 54% da
área original, causando riscos iminentes de desequilíbrio ambiental.
O Bioma Pampa já apresenta passivos ambientais que, pela difícil
reversibilidade, são considerados graves, tais como a arenização de extensas
áreas, a alteração da fauna e flora nativas pela invasão de espécies exóticas
e a supressão de extensas áreas com ecossistemas nativos (campos,
banhados e matas) para o uso agropecuário (IBAMA, 2017).

As áreas do Pampa passaram a sofrer mudanças desde a época da
colonização, especialmente com as demarcações de fronteiras, com a introdução da
pecuária e o estabelecimento da estrutura fundiária de médias e grandes propriedades
conhecida até hoje. O Pampa apresenta um papel significativo na conservação da
biodiversidade, pois apresenta riqueza de flora e fauna ainda pouco pesquisadas
(BINKOWSKI, 2009).
Segundo Boldrini et al. (2010) existem mais de 2.200 espécies campestres,
constituindo um patrimônio genético notável até então negligenciado. Centenas
destas espécies têm valor forrageiro que permite o desenvolvimento de uma pecuária
ecológica, baseada na conservação do campo nativo, ao contrário de outros sistemas
baseados na produção com espécies forrageiras exóticas e dependentes de insumos.
Este Bioma era, basicamente, pecuarista até a introdução da soja a partir dos anos
1960 no norte do Estado, cuja expansão se deu para o Sul, inserindo no pampa
gaúcho as atividades ligadas à agricultura, essencialmente, monoculturas de trigo e
soja (VERDUM, 2006). Além disso, o Bioma Pampa tem sido local para investimentos
estrangeiros no plantio de monoculturas de espécies exóticas, com uma ilusória
“solução para os problemas ambientais por tratar-se de plantio de árvores” (FIGUEIRÓ
e SELL, 2010). Das políticas de incentivo do Governo Estadual, a partir de 2004, o
setor de base florestal passou a ser priorizado a fim de converter o Estado em um pólo
florestal. A região da “Metade Sul” tem sido prioritária para esses investimentos devido
a sua caracterização pelo baixo e histórico nível de desenvolvimento econômico e
social (BINKOWSKI, 2009).
Contudo, estas estratégias políticas para a promoção de um desenvolvimento
regional voltado para atividades e setores produtivos subordinados à demanda do
mercado internacional, principalmente, também estão gerando um processo de
desenvolvimento desequilibrado no Pampa, tal como tem ocorrido no Bioma
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Amazônia e outros, com a presença de projetos intensivos em capital que se pautaram
por um modelo de desenvolvimento desequilibrado (BACURY DE LIRA et al., 2009).
Atualmente, a vegetação campestre original já foi descaracterizada em torno
de 51% (ou um pouco mais de 64.000km²) a partir da ação humana para urbanização
e atividades econômicas (HASENACK et al;. 2007). Outro fator importante é que a
vegetação, solos e a própria riqueza de condições geológicas e geomorfológicas,
aspectos hidrológicos e a ordem climática tornam o território não homogêneo
(BOLDRINI et al., 2010). Assim, é de suma importância a realização de um estudo
que possa compreender as atividades econômicas que poderiam ser compatíveis com
o bioma local. A falta de conhecimento básico sobre a biodiversidade dos campos
nativos e o baixo número de áreas efetivamente protegidas em Unidades de
Conservação torna o bioma pampa negligenciado de acordo com diversos autores
(OVERBECK et al. 2007 apud SANTOS e TREVISAN, 2009), inclusive ao compará-lo
a outros biomas.
Ao reflexionar os ensinamentos de José Lutzemberger - agrônomo, escritor,
filósofo e ambientalista gaúcho que participou ativamente na luta pela preservação
ambiental que leciona que “a criação de uma área protegida é uma confissão de
suicídio. Uma sociedade que precisa proteger a natureza de si mesma não pode estar
certa”, depara-se com uma contundente e séria realidade, no que diz respeito a
recente consciência legislativa acerca da proteção ambiental.
Reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente como um dos seis biomas
oficiais do Brasil somente em 2004, não consta como patrimônio nacional declarado
no art. 225, §4º da Magna Carta de 1988, razão pela qual se defende a aprovação da
PEC nº 05/2009 – a “PEC do Bioma Pampa”, como popularmente é chamada,
garantindo a esse ambiente, as mesmas medidas de proteção e preservação que
envolvem os demais biomas brasileiros (FERNANDES, 2017).
Já no cenário estadual, “a EC 48 trouxe a lei maior do Estado o reconhecimento
de valorização e preservação do Pampa gaúcho em todos os seus aspectos”
(FERNANDES, 2017, p.81) que acrescenta o inciso XVI ao art. 251. Chama atenção
o próprio Código Estadual do Meio Ambiente – Lei 11.520/2000, normativa legal
atualizada pela Lei 13.914 no ano de 2012, que traz no capítulo X – da proteção do
solo agrícola em detrimento a proteção e valorização do bioma Pampa.

3 Considerações Finais
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Assim, conclui-se que valorização dos campos sulinos é um aspecto
imprescindível para repensar o atual sistema de produção regional, repensar as
atividades econômicas que são realmente favoráveis para a população. É também
uma forma de reverter ou ao menos não facilitar que o Pampa seja degradado,
perdendo suas riquezas imensuráveis por um modelo de resultados de curto prazo,
mas com consequências irreparáveis em termos de ambiente, economia e sociedade.
Dessa forma, pode-se dizer que a legislação tanto em âmbito estadual quanto
em âmbito nacional, são insuficientes ao regulamentar ou mesmo ao não reconhecer
o Bioma Pampa como um dos biossistemas mais relevantes do Brasil. Enfim, essa
pesquisa traz uma breve análise e revela crítica ao panorama hodierno do Bioma
Pampa, em torno de uma problemática complexa de diversas variáveis envolvidas,
onde se pretende aprofundar o presente estudo que não tem o objetivo de se revelar
conclusivo.
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1.5 Saúde
1.6 Saúde e movimento humano
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RESPOSTA HIPOTENSORA PÓS-EXERCÍCIO AERÓBICO CONTINUO E
INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE DE MESMO VOLUME EM INDIVÍDUOS
SEDENTÁRIOS
Thales Moreira67
Francesco Boeno68
Bruno Costa Teixeira69
Resumo: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um fator de risco para doenças
cardíacas. Dentre os benefícios do exercício físico, a hipotensão pós-exercício (HPE)
é um ponto chave na prescrição do exercício nessa condição. Objetivo: Investigar e
comparar a HPE em resposta ao exercício aeróbico contínuo (CONT) e ao exercício
intervalado de alta intensidade (HIIE). Método: Estudo randomizado cruzado,
composto por jovens sedentários, saudáveis, do sexo masculino, submetidos a dois
protocolos de exercício físico agudo pareados por volume, HIIE e CONT. As medidas
hemodinâmicas, para avaliação da HPE, foram realizadas pré, imediatamente após o
exercício e sucessivamente a cada cinco minutos, até finalizar uma hora de
recuperação. Foi utilizada a ANOVA de duas vias com medidas repetidas para
comparações entre grupos e momentos com post hoc de Bonferroni. O valor de
p<0,05 foi considerado como significativo. Resultados: Ambos os protocolos de
exercícios foram capazes de promover HPE, com redução da pressão arterial sistólica
(PAS) e pressão arterial média (PAM). O HIIE promoveu redução da PAS e PAM a
partir do 15º minuto, no entanto o CONT gerou semelhante redução iniciando no 30º
minuto. Conclusão: Ambos protocolos de exercício, HIIE e CONT, quando pareados
por volume produzem HPE de maneira similar.
Palavras chaves: Pressão arterial. Exercício. Hipotensão pós-exercício. Exercício
intervalado de alta intensidade.
HYPOTENSIVE RESPONSE TO CONTINUOUS AND HIGH-INTENSITY INTERVAL
EXERCISE MATCHED BY VOLUME IN SEDENTARY SUBJECTS
Background: Systemic arterial hypertension (SAH) is one of the risk factors for heart
disease. Among the benefits linked to different modalities of physical exercise, postexercise hypotension (PEH) is a key point for exercise prescription in this condition.
Objective: To investigate and compare PEH in response to continuous aerobic
exercise (CONT) and high intensity interval exercise (HIIE), matched by volume, in
sedentary individuals. Methods: A randomized cross-over study, composed of
sedentary, healthy male subjects submitted to two acute physical exercise protocols
matched by volume, HIIE and CONT, in a treadmill. Hemodynamic measures for the
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evaluation of PEH were performed pre, immediately after exercise and successively
every five minutes, until the end of one hour of recovery. Two-way ANOVA was used
with repeated measurements for comparisons between groups and Bonferroni post
hoc moments when necessary. The value of p <0.05 was considered significant.
Results: Both exercise protocols were able to promote significant HPE, with reduction
of systolic blood pressure (SBP) and mean arterial pressure (MAP). HIIE promoted a
reduction of SBP and MAP from the 15th minute, however the CONT generated a
similar reduction starting at the 30th minute. Conclusion: Both exercise protocols, HIIE
and CONT, produce HPE in a similar way.
Keywords: Blood Pressure. Exercise. Post-exercise hypotension. High itensity
interval exercise.
Introdução
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica multifatorial
atrelada a disfunções metabólicas, hormonais, hipertrofia do miocárdio e ao estilo de
vida1. Nesse sentido, há um aumento exponencial no risco de evento cardiovascular
quando níveis pressóricos são encontrados acima de 115 e 75 mmHg de pressão
arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), respectivamente. Desta forma, incrementos
de 20 mmHg na PAS ou de 10 mmHg na PAD induzem 100% de aumento no risco de
evento cardiovascular 2.
Estratégias não farmacológicas e de baixo custo para prevenção e tratamento
da HAS incluem a prática regular de exercícios físicos, intervenção suportada pelas
diretrizes nacionais e internacionais como medida primária para o tratamento da
HAS3,4. Dentre as adaptações fisiológicas provocadas pelo exercício físico, a
hipotensão pós-exercício (HPE) representa um mecanismo efetivo na atenuação da
sobrecarga imposta ao miocárdio na HAS5.
Tem sido demonstrado que a HPE ocorre em resposta ao exercício aeróbico
contínuo (CONT)5, ao exercício de força6, e mais recentemente, ao exercício
intervalado de alta intensidade (HIIE – do inglês, high-intensity interval exercise)7. De
fato, tanto exercícios aeróbicos quanto os de força, promovem efeitos similares na
HPE, com efeitos ligeiramente superiores quando o exercício aeróbico continuo de
alto volume é realizado8. Paralelamente, protocolos de exercícios intervalados têm
despertado o interesse da comunidade científica, visto que acarretam aumento do
consumo de oxigênio de pico, da sensibilidade insulínica e da atividade de enzimas
mitocondriais na mesma proporção que exercícios contínuos tradicionais em
indivíduos sedentários, embora a prática destes últimos demande o quíntuplo do
volume de treinamento do que o HIIE9.
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Independentemente do tipo de exercício, o volume parece ser determinante
para a magnitude das respostas cardiovasculares, repercutindo assim sobre a HPE.
Nesse contexto, os efeitos de sessões de CONT e HIIE equiparadas por volume sobre
variáveis hemodinâmicas são desconhecidos.
Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo investigar e comparar a HPE
em resposta ao HIIE e ao exercício aeróbico contínuo, pareados por volume, em
indivíduos jovens sedentários.

Métodos
Amostra
Treze indivíduos foram recrutados por conveniência, através de mídia impressa
e redes sociais, com idade entre 20 e 30 anos do sexo masculino, sedentários há pelo
menos seis meses10 e sem histórico de doenças. Foram aplicados os seguintes
critérios de exclusão: (1) indivíduos com alguma restrição física ou psicológica que
incapacitasse a realização do exercício e, (2) indivíduos que usassem recursos
ergogênicos ou tabaco. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética local sob o
número de registro 2.202.349, estando de acordo com a Declaração de Helsinque.

Desenho Experimental
Este estudo randomizado cruzado foi composto por três dias de avaliações
separados por 72 horas entre si. Inicialmente (dia 1), os voluntários foram submetidos
a avaliações para caracterização da amostra, seguidas de duas condições (dias 2 e
3) experimentais de exercício: exercício intervalado de alta intensidade (HIIE) e
exercício aeróbico contínuo (CON). Todas as avaliações foram realizadas no período
da manhã. Na primeira visita, foram realizadas as medidas de pressão arterial (PA) e
frequência cardíaca (FC) de repouso, teste ergométrico para determinação da
frequência cardíaca máxima (FCmax) e avaliação do índice de massa corporal (IMC)
com uso de balança e estadiômetro. Para aleatorização das condições experimentais
foi utilizado randomização eletrônica através do site randomizer.org.

Medidas Hemodinâmicas
Todas as medidas da PA foram realizadas com o uso de um esfigmomanômetro
digital (Omron, HEM-907, Japão) previamente validado11, sendo que ao longo de
todas as mensurações, os indivíduos permaneceram na posição sentada em repouso.
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A PA de repouso foi mensurada no primeiro dia de avalições de acordo a VII diretriz
da Sociedade Brasileira de Cardiologia4. As medidas da PA nas sessões
experimentais de exercício foram realizadas antes, imediatamente após o término das
sessões e sucessivamente a cada cinco minutos, compreendendo um período total de
recuperação

de

uma

hora.

Para

mensuração

da

FC

foi

utilizado

um

cardiofrequencímetro (Polar Electro Oy, V800, Finlândia), paralelamente a
mensuração da PA em todas os momentos. A obtenção do duplo produto (DP) foi
realizada a partir da fórmula DP= PAS x FC nos momentos previamente descritos.

Teste Ergométrico e Consumo de Oxigênio de pico (VO2pico)
O teste ergométrico de esforço máximo foi realizado em uma esteira rolante
(Imbramed, ATL 10200, Brasil), seguindo-se o protocolo proposto por Conconi 12. A
velocidade inicial foi estabelecida em 5 km/h e os incrementos progressivos foram de
1 km/h a cada minuto. Os testes foram interrompidos quando dois dos seguintes
critérios eram alcançados: FC superior à predita pela idade (220-idade), percepção
subjetiva de esforço igual ou superior a 20 na Escala de Borg13 ou exaustão
voluntária. Para predição do consumo de oxigênio de pico, foi utilizada uma fórmula
validada para brasileiros14. Ressalta-se que os voluntários foram estimulados
verbalmente a atingirem o esforço máximo durante os testes.

Protocolos de Exercício
Os protocolos de exercício foram realizados em esteira rolante (Imbramed, ATL
10200, Brasil), equalizados em volume pela distância total percorrida, ou seja, ambos
os protocolos foram compostos por cinco quilômetros (5 km) de distância15.

Exercício Aeróbico Contínuo (CONT)
Após 5 minutos de aquecimento, a velocidade da esteira era ajustada para
corresponder a 70% da FCmax alcançada no teste ergométrico. Tal velocidade era
mantida até que os voluntários percorressem os 5 km de distância total15.

Exercício Intervalado de Alta intensidade (HIIE)
Após 5 minutos de aquecimento, os voluntários completavam os 5 km de forma
intervalada, ou seja, corriam por períodos de um minuto na velocidade correspondente
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à 90% da FCmax, intercalados com períodos de um minuto de recuperação na
velocidade correspondente à 60% da FCmax15.

Análise estatística
A distribuição dos dados foi avaliada através do teste de Shapiro-Wilk. Foi
utilizada a análise de variância (ANOVA) de duas vias (condições vs. momentos) com
medidas repetidas para comparações intra e entre grupos com post hoc de Bonferroni
quando necessário. O valor de p<0,05 foi considerado como significativo. Todos os
dados foram analisados pelo programa estatístico Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) 20. Os dados estão apresentados como média ± desvio padrão da
média.

Resultados
A tabela 1 apresenta variáveis de caracterização da amostra. Não foram
encontradas diferenças significativas nas variáveis PAS, PAD, pressão arterial média
(PAM) e FC entre as diferentes condições no momento pré-exercício. Imediatamente
após o exercício, foi encontrada uma maior FC na condição HIIE, quando em
comparação com CONT (p=0,02). A duração da sessão de exercício foi menor na
condição HIIE em relação a condição CONT (p=0,04). As demais variáveis descritivas
em cada condição estão presentes na tabela 1.
Ambas as condições promoveram hipotensão significativa após as sessões de
exercício. Foi observada uma redução significativa da PAS (p=0,01) e da PAM
(p<0,01) a partir do 15° minuto após o fim do HIIE, persistindo ao longo de uma hora.
Por outro lado, a condição CONT apresentou redução significativa da PAS (p=0,04) e
PAM (p=0,01) somente a partir do 35° e 30° minuto, respectivamente, ou seja, o efeito
benéfico da HPE foi postergado quando em comparação com o HIIE. Não houve
modulações significativas na PAD ao longo das condições. Também não foram
encontradas diferenças na PAS, PAM e PAD entre as situações. As modificações da
PA frente às diferentes condições de exercício estão demonstradas na figura1.
Não foram encontradas diferenças sobre o DP longo do período avaliado,
exceto, imediatamente após o exercício, no qual o DP foi maior na condição HIIE em
relação à condição CONT (p=0,03) (Figura 2).

DISCUSSÃO
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O presente estudo analisou o comportamento da pressão arterial após duas
condições de exercício pareadas pelo volume: exercício aeróbico contínuo (CONT) e
exercício intervalado de alta intensidade (HIIE). Os principais achados foram: 1)
ambas as condições de exercício foram capazes de promover hipotensão pósexercício; 2) A condição HIIE promoveu HPE no 15° minuto em diante, enquanto a
condição CONT apresentou HPE somente após o 30° minuto.
A HPE vem sendo sistematicamente investigada, demonstrando efeitos
importantes que auxiliam na prevenção e tratamento da HAS 5,7,8,16. O somatório
do efeito hipotensor agudo em resposta a cada sessão de exercício confere, em longo
prazo, efeito protetor sobre o sistema cardiovascular, atenuando os riscos de
desfechos negativos17,18. Desta forma, a manipulação das variáveis volume e
intensidade e o manejo de diferentes tipos de exercício são importantes para a seleção
de estratégias eficientes e aplicáveis no cenário clínico.
Estudos prévios sugerem efeitos ligeiramente superiores na HPE em resposta
ao HIIE em comparação com o CONT. Angadi et al., (2015) demonstraram que a HPE
ocorre em ambas as condições de exercício (HIIE e CONT não pareados por volume)
durante a primeira hora após a sessão em indivíduos normotensos, entretanto, a HPE
persistiu ao longo de três horas apenas na condição HIIE7. Já no estudo de Dantas et
al., (2017), através do uso da monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA)
em indivíduos normotensos, o HIIE foi capaz de promover redução significativa da
PAS ao longo de cinco horas após a sessão, não persistindo esse efeito no período
de sono19. Contudo, tal estudo não inclui uma condição com exercício aeróbico para
eventuais comparações19. Carvalho et al., (2014) encontraram uma HPE significativa
após HIIE e CONT em indivíduos idosos hipertensos ao longo 24 horas, sendo que os
níveis pressóricos foram significativamente menores na condição HIIE. Os autores
ressaltam que tais achados podem ser atribuídos aos níveis pressóricos basais
elevados da amostra, e a massa muscular envolvida no exercício, uma vez que
protocolos realizados em esteira parecem promover maior efeito sobre a HPE20,21.
É importante ressaltar que os protocolos utilizados nos estudos supracitados
não foram pareados por volume.
Utilizando uma amostra de indivíduos pré-hipertensos, Lacombe et al., (2011)
compararam a HPE frente a protocolos isoenergéticos de HIIE e CONT, embora não
pareados pelo volume22. Os autores encontraram redução da PA ao longo de uma
hora após as sessões, sem diferenças entre elas22. Esses resultados corroboram os
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achados do presente estudo, já que ao equalizar-se as sessões por volume (distância
total percorrida) ou gasto calórico, a HPE ocorre em magnitude similar. Além disso,
ambas condições do estudo supracitado dispenderam duração semelhante (~20 vs.
~21 min)22, enquanto os resultados deste trabalho, levando em consideração as
diferenças de volume entre os exercícios, demonstram uma relação tempo-eficiência
superior no protocolo HIIE em comparação ao CONT, demandando uma menor
duração de prática (~35 vs. ~44 min).
A partir dos níveis iniciais de PA, os resultados do presente trabalho
apresentam uma redução absoluta na PAS de 17,9 mmHg após a realização do HIIE
e de 13,4 mmHg após o CONT, sendo que reduções desta magnitude possuem
elevada relevância clínica e repercutem diretamente na redução do risco
cardiovascular2. Efeito semelhante é encontrado quando a amostra é composta por
hipertensos20,23,24, estando associado a elevados níveis de PA de repouso. Nesse
sentido, HPE é resultado da diminuição da resistência vascular periférica, através da
diminuição da atividade simpática17 e da sobreposição de fatores vasodilatadores
sobre os vasoconstritores18,25. Em normotensos, a magnitude da HPE tem se
demonstrado menor do que em hipertensos7,19. Contudo, os protocolos de exercício
comumente utilizados possuem duração de 20 minutos, compreendendo um baixo
volume e curta duração frente ao utilizado neste estudo. Desta forma, o elevado
volume presente em ambas as condições pode estar associado a uma maior retirada
simpática e vasodilatação pós exercício.
Adicionalmente, não foram encontradas modulações significativas na PAD em
relação ao tempo ou entre as diferentes condições de exercício. Estes achados vão
ao encontro da literatura22, uma vez que a resposta fisiológica da PAD ao exercício
dinâmico é a manutenção dos níveis iniciais, tendo em vista a normalidade da PAD
inicial da amostra, tais resultados eram esperados.
Como esperado, o índice de trabalho do miocárdio, estimado através do duplo
produto (DP), mostrou-se significativamente maior imediatamente após o HIIE em
relação ao CONT. Tal achado está atrelado à elevação característica da FC em
situações de exercício de alta intensidade, não possuindo maiores repercussões
clínicas nesta população. Nesse sentido, tem sido demonstrado que estratégias de
exercício de alta intensidade, os quais utilizam FC elevada, apresentam reduções
importantes na pressão arterial, inclusive em indivíduos hipertensos1, 16.
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Paralelamente, a HPE encontrada a partir do 15º minuto no HIIE e a partir do
30º no CONT, pode estar relacionada à elevação do DP neste primeiro, levando ao
aumento no débito cardíaco, consequentemente aumentando o shear stress e a
vasodilatação através da liberação do óxido nítrico26. Uma vez que, em resposta ao
exercício aeróbico, a vasodilatação parece apresentar uma relação intensidade
dependente27, neste cenário, a alta intensidade do protocolo HIIE poderia ser
responsável pela HPE ocorrer mais cedo na condição HIIE.
Entre as limitações do estudo, podemos citar o pequeno tamanho amostral ausência
de uma condição controle.

Considerações finais
Conclui-se que, tanto o HIIE, quando o CONT pareados por volume da sessão,
são capazes de promover HPE com magnitude similar, embora na condição HIIE, a
HPE manifesta-se mais cedo, indicando um benefício aditivo desta modalidade sobre
o sistema cardiovascular, além de demandar um menor tempo para sua execução.
Estudos futuros utilizando a MAPA são necessários para compreender o
comportamento da PA de forma mais longa e precisa em resposta ao HIIE e ao CONT
equalizados por volume. Adicionalmente, é de iminente importância, a investigação e
diferenciação dos mecanismos bioquímicos e fisiológicos pelos quais o HIIE e CONT
promovem a HPE.
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EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA NO FLUXO SANGUÍNEO E
PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO EM MULHERES PÓS- MENOPÁUSICAS.
Gabriel Santos70
Francesco Boeno71
Jerri Luiz Ribeiro72
Bruno Costa Teixeira73
Resumo: Com o decorrer dos anos, a capacidade cardiovascular diminui
conforme os tecidos cardíacos envelhecem. Estes, entre outras problemáticas,
se acentuam em mulheres pós-menopáusicas. Entretanto, o treinamento de
força pode amenizar estes efeitos do envelhecimento. Os objetivos do estudo
foram comparar alterações no fluxo sanguíneo (FSA),produção de óxido Nítrico
(NO) em repouso e pós-exercícios, num período de 16 semanas, em treinamento
de força em mulheres pós-menopáusicas.Participaram do estudo mulheres que
tiveram sua última menstruação há mais de um ano, com idade entre 51 a 69
anos e responderam ao questionário PAR-Q.As voluntárias foram divididas em
dois grupos aleatórios, grupo treinamento (GT) e grupo controle (GC). Foram
avaliadas 17 mulheres, 11 no GT e 6 no GC.O GT apresentou um aumento
significativo na massa muscular, bem como melhor desempenho nos exercícios
propostos. O treinamento de força foi eficiente no aumento de massa muscular
e de força no GT, diferentemente do GC.As alterações no fluxo sanguíneo
aumentaram somente após o exercício no GT.Sugere-se que, em estudos
posteriores, sejam analisados outras substâncias vasodilatadoras e
vasoconstritoras que possam influenciar na diminuição da produção de NO.
Palavras-chave: treinamento de força, mulheres pós-menopáusica, fluxo
sanguíneo.

EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN EL FLUJO SANGUÍNEO
Y PRODUCCIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO EN MUJERES POSTMENOPÁUSICAS.
Resumen: mujeres, 11 en el GT y 6 en el GC, el GT presentó un aumento
significativo en la masa muscular, así como el desempeño en los ejercicios
propuestos. El entrenamiento de fuerza fue eficiente en el aumento de masa
muscular y de fuerza en el GT, a diferencia del GC, a cambios en el flujo
sanguíneo aumentó solamente después del ejercicio en el GT, se sugiere que
en estudios posteriores se analizan otras sustancias vasodilatadoras y
vasoconstrictoras que puedan influir en la disminución de la producción de NO.
Palabras-clave: entrenamiento de fuerza, mujeres postmenopáusicas, flujo
sanguíneo.
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1 Introdução
O endotélio é composto por células que formam uma camada que cobre a
superfície luminal dos vasos sanguíneos e protege a musculatura lisa dos
mesmos. A função endotelial depende dos mecanismos responsáveis pela
transmissão e transdução das informações hemodinâmicas para a parede dos
vasos. [4]. As células endoteliais são capazes de alterar a sua estrutura e suas
propriedades mecânicas se alinhando à mesma direção da força resultante do
fluxo e, estas alterações, resultam na geração de um estresse intracelular. De
acordo com este estresse, o endotélio vascular produz respostas, participando
de forma ativa da regulação do tônus arterial e do fluxo sanguíneo. [5]
A atividade regulatória do endotélio vascular é bastante complexa, já que ele
é responsável pela secreção de diversas substâncias, com diferentes funções
no controle da função vascular. Além de agir sobre as células musculares lisas
(modulando o tônus vascular) e sobre os leucócitos (no início e na progressão
de

processos

inflamatórios),

o

endotélio

secreta

importantes

fatores

hemostáticos. A regulação do tônus vascular dependente do endotélio é feita,
principalmente, através da liberação de óxido nítrico (NO).
O treinamento de força de alta intensidade melhora o perfil lipídico, reduz a
concentração de insulina plasmática induzida por glicose, e reduz a pressão
arterial diastólica em indivíduos de meia idade o que resulta em melhorias na
função endotelial e diminuição nos riscos de eventos cardiovasculares. [9].
Tendo em vista a necessidade de se estudar os efeitos do treinamento de
força sobre o sistema cardiovascular em mulheres pós-menopáusicas, este
estudo tem como objetivo comparar alterações no fluxo sanguíneo (FSA),
produção de NO, em repouso e pós-exercício, composição corporal e força
máxima antes e depois de um período de 16 semanas de treinamento de força,
em mulheres pós-menopáusicas.
3 Métodos
Sujeitos
Mulheres pós-menopáusicas sedentárias e com idades entre 51 a 69 anos,
foram convidadas a participar do estudo por meio de mídia impressa. As
voluntárias interessadas em participar do estudo assistiram a uma palestra
explicativa sobre o projeto e responderam a uma anamnese e ao questionário
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PAR-Q. Todas as participantes assinaram um termo de consentimento livre e
esclarecido, e o trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do
Hospital

de

Clínicas

de

Porto

Alegre

(HCPA)

sob

o

número

34581314.0.000.5347.
Procedimentos
As voluntárias foram divididas, aleatoriamente, em dois grupos, contendo 10
integrantes em cada grupo. O primeiro grupo denominado Grupo Treinado (GT),
realizou treinamento de força três vezes por semana, durante 16 semanas; e o
segundo, chamado Grupo Controle (GC), não realizou atividade física
sistematizada.

Treinamento de força
As voluntárias do GT realizaram 16 semanas de treinamento de força, com
uma frequência de 3 sessões semanais e duração de aproximadamente 1 hora.
O treinamento envolveu grandes massas musculares, através dos exercícios
supino (adução horizontal), puxada pela frente (abdução horizontal), bíceps
(flexão de cotovelo), tríceps (extensão de cotovelo), adução e abdução de
pernas, extensão e flexão de pernas, sempre trabalhando as musculaturas
agonista e antagonista, de forma equilibrada.
Na 1a semana de treinamento, foi realizada uma familiarização aos
exercícios e os testes de 1 RM para verificação da força máxima. Na 1a, 2a e 3a
semanas realizou-se um treino de adaptação com cargas de 30%, 40% e 50%
de 1 RM, respectivamente. A partir da 4a semana, iniciaram o treinamento de
hipertrofia muscular com cargas de 60 a 75% de 1 RM, que se estendeu até a
15a semana, consistindo na fase mais longa e intensa, uma vez que configura o
treinamento alvo. Na 4a, 8a, 12a e 16a semanas foram realizadas reavaliações
das cargas através da repetição dos testes de 1 RM.
Pletismografia de Oclusão venosa
Para realização do exame, as voluntárias foram instruídas a não consumir
cafeína 24h antes dos testes. Os testes foram realizados no Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, sempre no período da manhã e com as voluntárias em jejum de 8h. A
temperatura da sala foi mantida em torno de 24o e 27o C.
Os testes iniciavam com a voluntária em decúbito dorsal, por 20 minutos, em
repouso absoluto. A voluntária tinha seu braço não dominante estendido e erguido a
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uma altura acima do tórax, com auxílio de equipamento para apoio do membro.
Para realização da pletismografia de repouso, o manguito pneumático
automático foi posicionado no braço (manguito de medida), o manguito manual foi
posicionado no pulso (manguito de exclusão) e o straingauge de mercúrio, no ponto
de maior circunferência do antebraço. O manguito de exclusão foi insuflado a 200
mmHg a fim de impedir o fluxo sangüíneo e o retorno venoso da mão e o manguito de
medida foi insuflado a 60 mmHg impedindo apenas o retorno venoso do antebraço
para o braço. À medida que o influxo arterial continuava para o antebraço, o membro
se dilatava distendendo o straingauge, diminuindo seu diâmetro e aumentando a
resistência à corrente elétrica que passa pelo filete de mercúrio, descrevendo uma
curva no sistema de aquisição de dados. Este procedimento foi repetido três vezes,
durante dez segundos cada, obtendo três curvas.
Para

a

realização

da

pletismografia,

imediatamente

pós-exercício,

primeiramente foi medida a força máxima de preensão manual do braço não
dominante, através do dinamômetro de preensão manual. A partir da obtenção da
força máxima, foi realizado um exercício dinâmico durante 2 minutos, consistindo em
contrações isométricas de 5 segundos de duração com 5 segundos de intervalo a 30%
da força máxima. Após, foi adotado o mesmo procedimento da pletismografia em
repouso para a obtenção das três curvas de fluxo pós-exercício. Para os testes após
o treinamento de força foi realizado um novo teste de força máxima de preensão
manual do braço não dominante e um novo cálculo de 30% para a realização do
exercício [10].
Avaliação Antropométrica
Foram realizadas avaliações antropométricas antes e depois do período de
treinamento de força, com a finalidade de verificar alterações na composição
corporal em resposta ao treinamento de força. Para tal, foram realizadas
medidas de estatura (estadiômetro), massa corporal total (balança Filizola
aferida), perimetria (Fita métrica antropométrica), diâmetros ósseos (paquímetro)
e dobras cutâneas (compasso de dobras cutâneas Lange). Todas as avaliações
foram realizadas pelo mesmo avaliador, cego em relação aos grupos.
A partir dos dados coletados nas avaliações antropométrica, o percentual
de gordura (% G) corporal foi calculado através da equação de JACKSON,
POLLOCK E WARD, (1980) para mulheres[11].
Produção de NO (NO2- e NO3-)
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A coleta de sangue foi realizada por uma técnica em enfermagem
experiente. Foram coletadas amostras sanguíneas (8 ml) antes da pletismografia
de repouso e imediatamente após a pletismografia pós-exercício. Antes e depois
do treinamento de força.
As amostras sanguíneas foram analisadas pelo método ELISA (enzymelinkedimmunosorbentassay)[12]. As amostras do plasma foram analisadas em
duplicata após a redução de NO3- para NO2- usando nitrato redutase
(aspergillusspecies) através de um método colorimétrico baseado na reação de
Griess. A partir disto, foi medido o NO2- pela observação do pigmento de AZO
magenta formado quando o NO2- reagiu com os reagentes de Griess (0.1% N[1-Naftil] etilenodiaminadihidrocloreto, (NED) e 1% sulfanilamida em 5% de ácido
fosfórico). Foi registrada a absorbância a 543 nm em comparação com o branco
que conterá somente o reagente de Griess. A concentração de NO2- foi
determinada utilizando uma curva padrão gerada com concentrações
conhecidas de Nitrato de Sódio (NaNO2). As análises bioquímicas também foram
realizadas por um avaliador cego, ou seja, que não teve conhecimento a qual
grupo pertenciam as voluntárias.
Estatística
Para verificação da normalidade dos dados, foi realizado um teste de
normalidade de Shapiro-Wilk. Para o efeito do treinamento na composição
corporal e na força, foi utilizado o teste t de Student pareado, para comparar os
grupos teste t deStudentindependente e para a comparação das alterações no
FSA e na produção de NO (através dos níveis plasmáticos de NO2- e NO3-)
intragrupos foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon. Para avaliar as
diferenças entre os grupos utilizou-se o teste não paramétrico Kruskall-Wallis
seguido do procedimento de Dunn. Os valores foram apresentados como média
± desvio padrão (DP) e foram considerados estatisticamente significativos os
valores de p < 0,05. Dados foram organizados e analisados utilizando o pacote
estatístico SPSS versão 10.0 para Windows.
Resultados
Quanto a composição corporal, houve diferença significativa somente em
relação à massa muscular em ambos os grupos (tabela 1). O GT apresentou um
aumento significativo na massa muscular, enquanto o GC apresentou uma
diminuição significativa na massa muscular. Não houve, porém, diferenças
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significativas entre os grupos.
Tabela 1 –

Composição corporal dos grupos, antes e depois do período de

treinamento.
GC Pré

GC Pós

GT Pré

GT Pós

Idade (anos)

55,8 ± 3,97

56 ± 4,54

Estatura (cm)

159 ± 0,09

159 ± 0,09

157 ± 0,07

157 ± 0,07

Massa corporal (kg)

72,5 ± 8,56

71,92 ± 8,81

66,27 ± 8,25

67,3 ± 9,72

Massa muscular (kg)

21,24 ± 1,68

20,6 ± 1,83 *

20,48 ± 2,52

21 ± 2,66 *

% G (%)

35,11 ± 4,43

36,36 ± 5,3

32,77 ± 4,3

32,52 ± 5,8

* diferença significativa, intragrupo, nos períodos pré- e pós-treinamento, p < 0,05.

Quanto aos testes de carga máxima (1RM), o GT obteve aumento
significativo em todos os exercícios, enquanto o GC não apresentou diferença
significativa em nenhum dos exercícios realizados. Houve diferença significativa
entre os grupos em todos os exercícios testados após o período de 16 semanas.
Os resultados estão apresentados na tabela 2.
Tabela 2–

Resultados dos testes de carga máxima dos grupos, antes e

depois do período de treinamento.
Supino (kg)

GC Pré

GC Pós

GT Pré

GT Pós

18,00 + 2,19

19,00 + 3,29

19,27 + 5,41

33,82 + 6,23*
#

Puxada (kg)

27,08 + 2,46

27,08 + 3,32

29,55 + 6,21

36,32 + 5,62*
#

Bíceps (kg)

5,50 + 1,22

5,17 + 1,33

5,64 +1,21

10,00 + 2,57*
#

Tríceps (kg)

21,67 + 2,58

20,00 + 2,24

19,55 + 4,30

24,82 + 4,23*
#

Adução (kg)

23,33 + 5,16

22,50 + 5,24

25,91 + 5,84

32,68 + 6,31*
#

Abdução (kg)

33,75 + 8,91

30,42 + 8,13

35,00 + 6,98

41,18 + 7,93*
#

Extensão (kg)

20,00 + 7,07

19,17 + 6,26

23,18 + 6,43

34,27 + 9,30*
#

Flexão (kg)

11,25 + 2,09

8,75 + 2,62

11,05 + 2,40

15,73 + 2,78*
#



Diferença significativa, intragrupo, nos períodos pré- e pós-treinamento, p < 0,05.

#

diferença

significativa, intergrupo, após 16 semanas de treinamento, p < 0,01.

No GT, houve aumento significativo no FSA após o exercício, no período
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pós-treinamento quando comparado com valores pré-treinamento em repouso e
pós-exercício.
FSA - Grupo Treinadas
5
4,5

*
Pré-treinamento
Pós-treinamento

#

-1

. min )

4
3,5

FSA (ml . kg

-1

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Repouso

Exercício

Figura 4. FSA - Grupo Treinadas: antes e após o exercício nos períodos pré- e
pós-treinamento de força. * p < 0,05 pós-treinamento, antes e após o exercício
(2,37 + 1,03 vs. 3,98 + 1,81 ml . 100ml-1 . min-1). # p < 0,01 pré- e póstreinamento, pós exercício (2,74 + 0,61 vs. 3,98 + 1,81ml . 100ml-1 . min-1).
No grupo controle houve um aumento significativo do FSA em repouso após 16
semanas.

FSA - Grupo Controle
4

Pré-treinamento
Pós-treinamento

#

3

2,5

-1

-1

FSA (ml . kg . min )

3,5

2

1,5

1

0,5

0

Repouso

Exercício

Figura 5. FSA – Grupo Controle: antes e após o exercício, pré- e pós- o período
16 semanas. # p < 0,01 pré- e pós-treinamento nos valores de repouso (1,90 +
0,44 vs. 2,68 + 1,10 ml . 100ml-1 . min-).
Quanto à força máxima de preensão manual (medida no braço nãodominante, que realizou o protocolo de exercício) não foi encontrada diferença
significativa nos períodos pré e pós-treinamento em nenhum dos grupos.
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Força Máxima de Preensão Manual
Pré-treinamento
Pós-treinamento

26

Força de preensão manual (kgf)

25

24

23

22

21

20

19

Treinadas

Controle

Figura 6. Força Máxima de Preensão Manual: antes e após o período de
treinamento para ambos os grupos.
Calculando o efeito do exercício no FSA, ou seja, FSA de exercício
menos o FSA repouso, obtivemos diferença significativa após o treinamento no
grupo treinado.
3,5

*
Pré-treinamento
Pós-treinamento

3

Efeito do exercício no FSA
-1
-1
(ml . kg . min )

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Treinadas

Controle

-0,5
-1
-1,5

Figura 7.Efeito do Exercício no FSA: antes e após o treinamento em ambos
os grupos. * p < 0,05 efeito do exercício pré- e pós-treinamento no grupo
treinadas (0,23 + 0,81 vs1,62 +1,57 ml . 100ml-1 . min-).
Calculando o efeito do treinamento no FSA, ou seja, FSA de repouso
após o treinamento menos o FSA em repouso antes do treinamento; FSA em
exercício depois do treinamento menos FSA em exercício antes do treinamento,
obtivemos um aumento significativo no FSA em exercício no grupo treinadas.
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4

*

Repouso
Exercício

Efeito do treinamento no FSA
(ml . kg-1 . min-1)

3

2

1

0
Treinadas

Controle

-1

-2

-3

Figura 8. Efeito do Treinamento no FSA: em repouso e em exercício, em
ambos os grupos. * p < 0,05. efeito do treinamento repouso vs exercício no grupo
treinadas (-0,14 + 1,30vs 1,25 +1,88 ml . 100ml-1 . min-).
No período pré-treinamento houve um acréscimo significativo nos níveis
plasmáticos de nitritos e nitratos após o exercício. Após o período de 16 semanas
de treinamento, houve uma diminuição significativa na concentração plasmática
de NO2- + NO3- em repouso e após o exercício em comparação aos valores prétreinamento.
NO2- + NO3- - Grupo Treinadas
2,5

*

#

Pré-treinamento
Pós-treinamento

2

-1

NO2 + NO3 (mmol . l )

#

-

1,5

-

1

0,5

0

Repouso

Exercício

Figura 9.Concentração Plasmática de Nitritos e Nitratos - Grupo Treinadas:
antes e após o exercício nos períodos pré- e pós-treinamento. * p<0,05 repouso
vs pós-exercício pré-treinamento (1,65  0,21 vs 2,02  0,21), # p<0,01 póstreinamento comparado com valores pré-treinamento em repouso (1,65  0,21
vs1,29  0,1) e pós-exercício (2,02  0,21 vs 1,55  0,14).
No grupo controle, no período pré-treinamento houve um acréscimo
significativo nos níveis de nitritos e nitratos plasmáticos após o exercício, assim
como no grupo treinado, mas não houve diferenças significativas após o
treinamento.
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NO2- + NO3- - Grupo Controle
2,5

#

Pré-treinamento
Pós-treinamento

NO 2 - + NO3 - (mmol . l-1)

2

1,5

1

0,5

0

Repouso

Exercício

Figura 10.Concentração Plasmática de Nitritos e Nitratos - Grupo
Controle:# p<0,01 (1,61 + 0,13 vs 1,46 + 0,1) antes e após o exercício no
período pré-treinamento.
Discussão
O GT obteve aumento significativo na massa muscular e força, em todos
os exercícios, enquanto o GC apresentou redução de massa muscular e não
mostrou ganho de força. Vários autores acreditam que esse ganho de força está
relacionado com adaptações neuromusculares, aumento da ativação neural
voluntária dos músculos agonistas e redução da mesma nos músculos
antagonistas [13, 14].
O presente estudo mostrou que, com o envelhecimento, apresentamos
uma perda na massa muscular e, consequentemente, da força. Mas que o
treinamento de força é capaz de cessar tais perdas e promover ganhos
significativos, mesmo quando trabalhando em intensidades moderadas.
O GT mostrou um aumento no FSA após o treinamento, concordando com
outros autores que também encontraram resultados semelhantes. É possível que
esse aumento no FSA ocorra devido a alterações fisiológicas apontadas pelos
demais estudos. Tanto a redução na resposta simpática reflexa local, quanto o
aumento do estresse de cisalhamento devido ao incremento do fluxo sanguíneo,
pode ter ocasionado uma melhora na vasoreatividade pelos estímulos dados à
musculatura vascular [17, 18].
Estudos que utilizam intensidades maiores, acima de 90% de 1 RM não
encontram aumento na FSA, descordando dos resultados do presente
estudo.Somente se encontra aumento na FSA em estudos que utilizam
intensidade moderada 75% de 1 RM, mostrando que as alterações são
dependentes da intensidade do exercício aplicado [17, 19].
Como esperado, obtivemos aumentos na concentração plasmática de
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nitritos e nitratos (NO2- + NO3-), em ambos os grupos, após o protocolo de
exercício antes do treinamento. Porém, surpreendentemente, após o
treinamento observamos uma redução na concentração destes produtos finais
do NO, comparando pré e pós-treinamento, tanto no repouso quanto no exercício
somente no grupo treinado.
Alguns autores entendem que no início do exercício ocorre um bloqueio
da vasoconstrição simpática, permitindo que o déficit de fluxo sanguíneo, nesse
momento, seja compensado através da liberação local de substâncias no
músculo em contração. Apesar de não estar claro, este bloqueio provavelmente
ocorre através de fatores locais liberados no músculo em atividade [20].
Como sugerem nossos dados, existem estudos que mostram que o NO
não é obrigatório para a vasodilatação muscular normal envolvendo pequenos
grupos musculares, indicando a existência de outros mecanismos neste sistema
[23, 24]. Alguns fatores que poderiam facilitar a vasodilatação em face da inibição
da Oxido Nítrico Sintase (NOS) incluem adenosina, potássio, prostaglandinas
(PG) e fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio (EDHF), embora seja
conhecido que a integração de alguns destes fatores determina o fluxo [23, 24].
Estudos in vitro têm demonstrado que produtos da enzima citocromo
P450 (CYP 2C8 e 2C9) regulam as respostas mediadas pelo EDHF em artérias
no músculo esquelético de Hamsters. Assim, os produtos do citocromo P450 são
candidatos potenciais da regulação da hiperemia em exercício em humanos [26].
Conclusão
O treinamento de força foi eficiente no aumento da massa muscular e de
força no GT, enquanto o GC apresentou uma redução de massa e não mostrou
aumento de força. O FSA aumentou somente após o exercício no GT, apesar de
a força no antebraço (força de preensão manual) não ter sido alterada. Além
disso houve uma redução na produção de NO após o treinamento.
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A EQUOTERAPIA NA REABILITAÇÃO
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Daíse Miranda dos Reis74
Lizandra Andrade Nascimento75
Resumo: Introdução: A equoterapia é um método terapêutico e educacional que
utiliza o cavalo em uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar nas áreas de
Saúde, Educação e Equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de
pessoas portadoras de deficiência física e/ou mental ou que têm necessidades
especiais. Diante disso, constatamos que esse método traz o cavalo como agente
promotor de ganhos a nível físico e psíquico. Porém, a atividade exige a participação
do corpo inteiro do praticante, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da força
muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da
coordenação motora e do equilíbrio. Objetivo: Ampliar os conhecimentos a respeito
da equoterapia e seu benefícios para a reabilitação biopsicossocial de pessoas com
deficiência. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, pautada na leitura
e interpretação de artigos, teses e dissertações a respeito da temática. Resultados
esperados: A partir da presente pesquisa, buscamos atingir resultados como a
ampliação de conhecimentos a respeito da equoterapia, salientando os seus
resultados nos aspectos psicomotores, afetivos e socioculturais, compreensão dos
benefícios da equoterapia para a reabilitação biopsicossocial de pessoas com
deficiência, identificando as repercussões dessa prática na melhoria da qualidade de
vida e na redução dos impactos das deficiências no cotidiano dos indivíduos.
Considerações Transitórias A partir dos estudos empreendidos, constatamos que
a equoterapia pode ser benéfica e eficaz para a reabilitação de pessoas com
deficiência, produzindo resultados satisfatórios no que se refere aos aspectos afetivos,
motores e sociais. Esta prática pode cooperar para a inclusão efetiva dos indivíduos,
permitindo-lhes a convivência saudável e a superação de algumas de suas
dificuldades psicomotoras.
Palavras-chave: Equoterapia, Pessoas com deficiência, Reabilitação.

LA EQUOTERAPIA EN LA REHABILITACIÓN
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Resumen: Introducción: La hipoterapia es un método terapéutico y educativo que
utiliza el caballo en un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario en las áreas de
Salud, Educación y Equitación, buscando el desarrollo biopsicosocial de personas con
discapacidad física o mental o que tienen necesidades especiales. Por eso,
constatamos que ese método trae al caballo como agente promotor de ganancias a
nivel físico y psíquico. Sin embargo, la actividad exige la participación del cuerpo
entero del practicante, contribuyendo así al desarrollo de la fuerza muscular,
relajación, concientización del propio cuerpo y perfeccionamiento de la coordinación
motora y del equilibrio. Objetivo: Ampliar los conocimientos acerca de la hipoterapia y
sus beneficios para la rehabilitación biopsicosocial de las personas con discapacidad.
Metodología: Se trata de una investigación bibliográfica, pautada en la lectura e
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interpretación de artículos, tesis y disertaciones acerca de la temática. Resultados
esperados: A partir de la presente investigación, buscamos alcanzar resultados como
la ampliación de conocimientos acerca de la hipoterapia, resaltando sus resultados en
los aspectos psicomotores, afectivos y socioculturales, comprensión de los beneficios
de la hipoterapia para la rehabilitación biopsicosocial de personas con discapacidad,
identificando las ventajas repercusiones de esa práctica en la mejora de la calidad de
vida y en la reducción de los impactos de las deficiencias en el cotidiano de los
individuos. Consideraciones transitorias A partir de los estudios emprendidos,
constatamos que la hipoterapia puede ser benéfica y eficaz para la rehabilitación de
personas con discapacidad, produciendo resultados satisfactorios en lo que se refiere
a los aspectos afectivos, motores y sociales. Esta práctica puede cooperar para la
inclusión efectiva de los individuos, permitiéndoles la convivencia sana y la superación
de algunas de sus dificultades psicomotoras.
1 Introdução
A equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo
dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar nas áreas de Saúde,
Educação e Equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas
portadoras de deficiência física e/ou mental ou que têm necessidades especiais
(GREVE; CASALIS; BARROS FILHO, 2001).
Diante disso, constatamos que esse método traz o cavalo como agente
promotor de ganhos a nível físico e psíquico. Porém, a atividade exige a participação
do corpo inteiro do praticante, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da força
muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da
coordenação motora e do equilíbrio.
Conforme Freire (1999), Hipócrates, pai da Medicina, fez referência à equitação
como fator regenerador da saúde, demarcando a inserção do cavalo em processos
terapêuticos desde de 458-370 a.C. Em especial, no que concerne ao emprego da
equitação terapêutica com pessoas com deficiência, a primeira experiência foi
realizada pela fisioterapeuta Eilset Bodtker, na Noruega. Em 1967, foi fundado o
primeiro centro de equitação para pessoas com deficiências nos Estados Unidos
(KAGUE, 2004).
No que concerne ao Brasil, como explica Alves (2014), a partir de 1989, a
equoterapia começou a ter seu reconhecimento com a Associação Nacional de
Equoterapia, ANDE/Brasil, situada na Granja do Torto, em Brasília, com o apoio dos
profissionais do Hospital do Aparelho Locomotor – Rede SARAH.
Também em 1989, foi constituída a Associação Nacional de Equoterapia, cuja
sigla oficial é ANDE-BRASIL. Trata-se de uma entidade civil sem fins lucrativos, de
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caráter filantrópico, assistencial e terapêutico. Tendo sede em Brasília – DF, atua em
todo o Território Nacional. A missão da Associação é oferecer a Equoterapia como
meio de reabilitação, de educação e de inserção social para melhorar a qualidade de
vida de pessoas com deficiência ou necessidades especiais e a sua missão é
consolidar-se como referência em ensino, pesquisa, desenvolvimento e aplicação das
atividades de Equoterapia no Brasil e no exterior.
Na década de 90, o movimento de valorização da equitação com fins
terapêuticos ganhou mais força. Em 1991, iniciou, no Rio de Janeiro, a equipe da
Escola de Equitação do Exército, sendo quatro anos depois realizados cursos de
equitação terapêutica/equoterapia (ALVES, 2014).
A partir do Parecer N.º 06/1997, o Conselho Federal de Medicina reconheceu
os benefícios da equoterapia. Em conformidade com este parecer são inquestionáveis
os efeitos benéficos da equitação terapêutica adequada a portadores de deficiências
neurológicas.
A prática da equoterapia no Brasil foi reconhecida como método terapêutico
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), através do parecer número 6/97ANDEBRASIL, aprovado em sessão plenária de 9 de abril de 1997. Estima-se que
atualmente, cerca de mais de 30 países adotam esta modalidade de terapia (CIRILLO,
2001).
A partir de 2000, inúmeros encontros, simpósios, congressos nacionais e
internacionais sobre equoterapia começaram a ser realizados no país, resultando em
publicações de artigos que trazem experiências de pesquisadores e profissionais
desta área (DIAS et al., 2005; MARCELINO et al., 2006; CAMPOS, 2007; COPETTI
et al., 2007; BEINOTTI et al., 2010; BREIA, 2012).
Diante do avanço da equoterapia no Brasil, ações têm sido realizadas para que
sua prática seja normatizada, de forma a estabelecer a sua padronização e a sua
natureza científica, garantindo que os praticantes sejam atendidos de forma
profissional, ética e benéfica às necessidades que apresentem. Tramita no Senado
Federal o projeto de lei Nº 264, de 2010 do senador Flávio Arns que regula a prática
da equoterapia, como todo método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo
dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas da saúde, educação e equitação,
buscando o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. Além dessa
normativa, tramita também no Congresso o PLS nº 456, de 2003, que acrescenta
dispositivos à legislação vigente que dispõe sobre o apoio à pessoa com deficiência,
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para tornar disponível a equoterapia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
(PROJETO DE LEI DO SENADO 264, 2012).
Com base nesse percurso, percebemos que a Equoterapia, como recurso
terapêutico, não é recente. Por meio do tratamento com o método da Equoterapia, o
indivíduo beneficia-se da utilização

do

cavalo enquanto

uma

abordagem

interdisciplinar, objetivando à reabilitação física e mental de pessoas com deficiências
físicas, mentais e psicológicas.
O praticante de Equoterapia, durante a atividade equoterápica, recebe os
estímulos pelo movimento do cavalo, que atuam no desenvolvimento motor, psíquico,
cognitivo e social. Ao longo da prática, o indivíduo relaciona-se com o cavalo,
reabilitando-se (MONTEIRO, 2014).
Dessa maneira, o referido método proporciona aos praticantes um melhor
desenvolvimento biopsicossocial, atuando por meio do movimento tridimensional do
dorso do cavalo, nos aspectos motores, na relação sujeito–cavalo–terapeuta, em que
o animal, funcionando como elemento de ligação, facilita ao terapeuta abordar as
questões psicológicas e cognitivas. Na relação praticante–equipe–outros praticantes
se processam o desenvolvimento das relações sociais e a inserção do praticante em
um novo ambiente (SILVA, GRUBITS, 2004).

2 EQUOTERAPIA – Benefícios para a Reabilitação de Pessoas com Deficiência

A equoterapia é um método de tratamento recente no Brasil, atribuindo a
atender pessoas deficientes por meio de uma perspectiva biopsicossocial. Segundo a
Ande/BRASIL, seria um método complementar que utiliza o cavalo como facilitador e
mediador dos processos terapêuticos e educacionais dentro da reabilitação e
socialização. A terapia é realizada de forma interdisciplinar nas áreas da saúde e da
educação, utilizando os fundamentos da equitação (Associação Nacional de
Equoterapia, 2016).
Para Cruz (2010), esse método visa organizar as funções cognitivas mais
complexas, como a linguagem, memória e a atenção, por meio sensorial estimulado
pelo movimento do cavalo, pelo contato com o animal, sua linguagem não verbal e
docilidade, assim estabelecendo com quem monta uma relação afetiva na qual as
possibilidades de desenvolvimento pessoal crescem. Por se tratar de uma equipe
multidisciplinar no Brasil, o papel do psicólogo em todos os programas,
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independentemente do foco, tem sido valorizado.
Medeiros e Dias (2002) consideram que a alimentação e limpeza do cavalo é
fundamental para o desenvolvimento durante a terapia. Um dos objetivos da
equoterapia é auxiliar na aquisição e no desenvolvimento das funções psicomotoras
em pessoas com transtornos de humor, da atenção e de ansiedade (SCHULTZ,
REMICK-BARLOW, e ROBBINS, 2007).
Além disso, a atividade exige do praticante o planejamento e a criação de
estratégias a fim de superar os obstáculos impostos pelo próprio cavalo ou desafios e
tarefas propostos pela equipe interdisciplinar durante as intervenções (MEDEIROS, e
DIAS, 2002).
Para Barros e Azevedo (2006, p.172), a equoterapia consiste na harmonia do
movimento proporcionado por dois seres vivos, sendo eles, o praticante e o cavalo.
Toda essa intervenção faz com que o cavalo produza os mais variados efeitos no
praticante.
Há mais de quinze anos a prática da equoterapia foi estabelecida como uma
estratégia terapêutica seguindo à legislação brasileira das áreas da Saúde. É um
método técnico e científico com excelentes benefícios para o praticante. (ANDE, 1999,
apud EQUOTERAPIA, 2008).
Têm sido realizados estudos principalmente com crianças, que demonstram
que a Equoterapia, tem proporcionado vários benefícios para os praticantes, utilizando
o cavalo como um agente promotor de ganhos de ordem física, psicológica e
educacional (GRAUP et al. 2006).
De acordo com Medeiros (2002):
Cavalgar se constitui em um processo de controle postural, além de
proporcionar a sensação de independência e aumento da autoconfiança. Na
equoterapia há participação do corpo inteiro do praticante, contribuindo em
seu desenvolvimento global (MEDEIROS, 2002, p.17).

As terapias utilizando o cavalo podem ser consideradas como um conjunto de
técnicas reeducativas que atuam para superar danos sensoriais, motores, cognitivos
e comportamentais, através de uma atividade que se torna lúdico-desportiva para o
praticante, que tem como meio de recurso o cavalo (FREIRE, 1999).
Medeiros e Dias (2003) afirmam que o cavalo possui três andaduras naturais,
sendo eles o passo, trote e o galope. O trote e o galope são andaduras saltadas, ou
seja, o cavalo não toca com seus membros no solo. Em consequência disso, exige do
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praticante mais força para poder acompanhar os movimentos do animal, fazendo com
que haja uma interação e uma exigência maior do praticante.
Segundo Cirillo (1999), um centro de equoterapia deve ser composto
minimamente, além de ter instalações físicas e cavalos, deve ser constituído também
por uma equipe que contenha um profissional da saúde capacitado, podendo ser um
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador físico, psicólogo, ou pedagogo, um condutor,
ou um equitador.
Conforme o mesmo autor, afirma que o atendimento fisioterápico é planejado
das necessidades e as características de cada praticante, onde é incluído o
estabelecimento de objetivos a serem atingidos e consequentemente a ênfase na área
de aplicação. Para o desenvolvimento da equoterapia, faz-se indispensável o
conhecimento do cavalo acerca de sua constituição anatômica, sua biomecânica e o
manejo adequado (MEDEIROS & DIAS, 2002).
A literatura em relação a equoterapia assegura seus benefícios para a
integração social, pois proporciona ao praticante um contato próximo com a equipe, o
cavalo e os demais praticantes que se favorecem dos recursos equoterápicos, ou seja,
faz com que o praticante consiga se sentir integrado e seguro ao seu contexto social.
Esta terapia utilizando o cavalo como recurso, constitui em uma estratégia que busca
habilitar ou reabilitar os indivíduos com comprometimentos físicos, mentais e/ou com
necessidades especiais, visando ao desenvolvimento global do ser humano
(TORTUGA, 2007).
Sendo assim, no momento em que o praticante relaciona-se com o cavalo, ele
participa de sua reabilitação (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA, 2012).
A fisioterapia tem como objetivo geral estimular o desenvolvimento neuropsicomotor
do praticante, levando em conta padrões de desenvolvimento normal, e assim,
proporcionando a autoconfiança, independência e interação com o meio ambiente,
tendo como os objetivos específicos modular o tônus, inibir padrões patológicos,
facilitar os movimentos normais, o desenvolvimento de reações de proteção e
equilíbrio, percepção corporal, a coordenação motora , além de exigir concentração,
compreensão e atenção do praticante (VENTRELLA e PRUDENCIATTI, 2006).
Barbosa (2013) verifica a influência da equoterapia no desenvolvimento
psicomotor de pessoas com deficiência e constataram que os efeitos proporcionados
pela equoterapia são decorrentes da combinação de vários fatores, incluindo ajustes
tônicos e posturais que auxiliam respostas adaptativas, a contração e relaxamento da
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musculatura, resultando na melhora da psicomotricidade do praticante.
A equoterapia torna o praticante dependente, trazendo benefícios para o corpo
e para a mente, melhorando o equilíbrio estático e dinâmico além de aprimorar a
coordenação motora. Os efeitos psicológicos decorrentes desse método exaltam a
terapia (ANDE, 2000).
De acordo com a Ande (2000), dentre muitos benefícios trazidos pela
equoterapia estão destacados, a melhora do equilíbrio e da postura, através da
estimulação de reações de endireitamento e de proteção, desenvolve a coordenação
de movimentos entre tronco, membros e visão, estimula a sensibilidade tátil, visual,
auditiva e olfativa pelo ambiente e pela atividade com o cavalo oferece sensações de
ritmo, desenvolve a modulação do tônus muscular e estimula a força muscular e
desenvolve a coordenação motora fina.
Hubert (apud Marins, 1996) afirma que a equoterapia é uma terapia corporal
que interessa ao indivíduo em todo o seu ser, objetivando beneficiar os praticantes
com uma autonomia motora e psicológica, permitindo-lhes adaptarem-se sozinhos às
circunstâncias e ao ambiente, descobrindo que o viver pode ser pelo prazer de estar
praticando a equoterapia.
Walter e Vendramini (2000), acreditam que a equoterapia utiliza as atividades
equestres e as técnicas de equitação para trazer benéficos físicos, psicológicos e
educacionais ao praticante, sendo que o movimento proporcionado pelo cavalo,
desenvolve o tônus muscular, relaxamento, promove força muscular, atenção e
autoestima.
Gavarini (1995, apud FREIRE, 1999) denominou a equoterapia de reabilitação
equestre, descrevendo que é utilizada na reeducação funcional das alterações sendo
elas físicas ou psíquicas, intervindas desde a infância, adolescência ou até mesmo da
idade adulta.
Estes pressupostos corroboram a importância da equoterapia, em especial
para a reabilitação de pessoas com deficiência. Isso porque a prática pode cooperar
para a saúde de forma ampla, produzindo efeitos benéficos nos aspectos
psicomotores, dentre os quais a melhora do equilíbrio, alinhamento corporal, ajuste
tônico, consciência corporal, força muscular e coordenação motora.

4 Considerações Transitórias
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A realização desse estudo permitiu analisar que a equoterapia apresenta-se
como uma alternativa relevante no tratamento de pessoas com deficiência,
oportunizando vários benefícios aos aspectos psicomotores dos indivíduos. Os artigos
analisados demonstram ganhos significativos para os praticantes, em especial a partir
de programas estruturados para a educação/reeducação de crianças com
deficiências.
Os pesquisadores do tema afirmam que a equoterapia auxilia, por exemplo, na
evolução da idade motora geral – IMG. Os efeitos constatados relacionam-se a
múltiplos fatores, favorecendo respostas adaptativas, contribuindo para a vivência e
expressão de afetos, adaptação a diferentes contextos, melhora da postura e demais
benefícios psicomotores, em consequência da integração de estímulos aferentes e
eferentes.
Sendo assim, podemos verificar que a equoterapia consiste em uma
intervenção saudável, capaz de contribuir de forma ampla, abrangendo aspectos
como a melhora do equilíbrio, alinhamento corporal, ajuste tônico, consciência
corporal, força muscular e coordenação motora. Diante desses benefícios, cabe
incentivar esta prática no contexto local, promovendo a inclusão da pessoa com
deficiência.
Ao longo da pesquisa, constatamos, também, que é importante constituir
equipes multi ou interdisciplinares. Isso porque, articular os saberes das diferentes
áreas constitui-se como um fator relevante para a reabilitação dos indivíduos, unindo
profissionais das áreas da saúde e da educação, formando um ambiente
equoterapêutico favorável à promoção da aprendizagem e da autonomia dos
indivíduos.
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ACESSIBILIDADE ATITUDINAL E INCLUSÃO POR MEIO
DE CONTOS DE FADAS INCLUSIVOS

José Konzen76;
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Tânia Regina Warpechowski 79
Resumo: O presente texto aborda a relevância dos contos de fadas no processo de
aprendizagem, com ênfase para a questão da educação inclusiva. O objetivo do
estudo é propor uma reflexão sobre a importância dos contos de literatura infantil para
trabalhar temas relativos à acessibilidade e à inclusão da pessoa com deficiência, por
meio da ludicidade e da criatividade. A metodologia utilizada foi a pesquisa
bibliográfica, buscando respaldo em autores que se dedicam à literatura infantil e à
contação de histórias, bem como recorrendo a estudiosos do processo inclusivo.
Como resultados obtidos, apontamos a convicção de que a utilização de contos de
fadas por ser uma estratégia viável, especialmente na Educação Infantil e nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, para sensibilizar as crianças diante das diferenças e
para incentivar o desenvolvimento de relações interpessoais pautadas no respeito
mútuo, na aceitação e na solidariedade. Não são apresentadas conclusões, uma vez
que o propósito primordial deste trabalho é provocar questionamentos sobre a
acessibilidade atitudinal, ou seja, sobre a necessidade de desenvolvermos atitudes de
acolhimento e de respeito a si, aos outros e ao ambiente, com vistas à superação da
exclusão, dos preconceitos e das distintas formas de discriminação.
Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão. Contos de Fadas. Sensibilização.
ATTITUDINAL ACCESSIBILITY AND INCLUSION BY
INCLUSIVE FAIRY TALES
Abstract: The present text addresses the relevance of fairy tales in the learning
process, with an emphasis on the issue of inclusive education. The purpose of the
study is to propose a reflection on the importance of stories in children 's literature to
work on themes related to the accessibility and inclusion of people with disabilities
through playfulness and creativity. The methodology used was the bibliographical
research, seeking support in authors who dedicate themselves to children's literature
and storytelling, as well as resorting to scholars of the inclusive process. As a result,
we are convinced that the use of fairy tales as a viable strategy, especially in Early
Childhood Education and Early Years of Elementary School, to raise children's
awareness of differences and to encourage the development of interpersonal
relationships based on mutual respect, acceptance and solidarity. Conclusions are not
presented, since the main purpose of this work is to raise questions about attitudinal
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accessibility, that is, about the need to develop welcoming attitudes and respect for
oneself, others and the environment, with a view to overcoming exclusion , prejudices
and different forms of discrimination.
Keywords: Accessibility. Inclusion. Fairy tale. Awareness.
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este estudo tem como propósito principal a reflexão a respeito da importância
dos contos de fadas como recursos significativos para abordar questões relacionadas
com a inclusão e a acessibilidade junto a estudantes da Educação Infantil e dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental. A construção de um ambiente inclusivo exige a
transformação das atitudes dos indivíduos. O que não ocorre por decreto. Ou seja,
mudar posicionamentos implica na reflexão, no diálogo e na sensibilização dos
indivíduos. Uma das estratégias viáveis para tal propósito é a utilização do lúdico.
Por iniciativa do Núcleo de Acessibilidade da URI-SLG, está sendo
operacionalizado o projeto Acessibilidade Atitudinal – Sensibilizando Educandos por
Meio de Contos de Fadas Inclusivos. O referido projeto contempla sessões da ‘hora
do conto’ realizadas em várias escolas, da rede pública municipal e estadual e, da
rede privada, envolvendo estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental. Na etapa inicial do projeto foram utilizados os contos de fadas
inclusivos, elaborados por Cristiano Refosco. As histórias clássicas infantis adaptadas
pelo autor configuram-se como excelentes instrumentos para o trabalho voltado à
acessibilidade. Portanto, a implementação do presente projeto oportuniza momentos
de ludicidade para os educandos, a partir dos quais as crianças refletem e debatem
sobre a inclusão da pessoa com deficiência.
Como afirma Freire (1996), a educação sozinha não transforma o mundo. No
entanto, sem ela – a educação – tampouco o mundo transforma-se. Isso porque, a
inclusão depende da mudança de postura de toda a sociedade, sendo a escola um
dos locais privilegiados para a reflexão e o debate a respeito da necessidade de
acolhimento do outro, sem exclusão ou discriminação.
Tal constatação reforça a convicção que embasa o presente projeto, de que,
para dar conta da inclusão, as instituições educativas, desde a Educação Infantil até
o Ensino Superior necessitam de uma série de medidas que incluem os aparatos
tecnológicos e a infraestrutura, bem como a formação e a capacitação dos
profissionais, destacando-se nesse ínterim, a almejada constituição de equipes
interdisciplinares.
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Atuar na educação inclusiva, constitui-se como um desafio considerável,
envolvendo a mudança de paradigmas e a busca de conhecimentos que propiciem
uma atuação competente, tendo como aspecto norteador a educação como direito de
todos. Posto que, a partir disso, todos os esforços devem convergir para um processo
educativo que propicie, a todos, oportunidades de desenvolvimento de habilidades e
competências e à construção de conhecimentos, respeitadas as peculiaridades de
cada indivíduo. Ou seja, não se trata de padronizar, de esperar que todos aprendam
no mesmo ritmo e na mesma profundidade; mas, de oportunizar a todos experiências
de ensino e aprendizagem que tragam aos sujeitos muito mais do que informações,
lhes possibilite compreender o mundo, aos outros e a si mesmos, realizando-se como
seres humanos, inseridos em uma comunidade efetivamente acolhedora.
Assim sendo, o processo de inclusão supõe muito mais do que a adequação
física e arquitetônica, implicando na ressignificação das posturas e atitudes frente às
diferenças e na transformação das práticas educacionais, possibilitando o exercício
pleno da cidadania, o combate à exclusão e ao estabelecimento de relações
equitativas. Isso demanda o envolvimento das distintas esferas sociais, pautando-se
em legislações que fundamentem políticas públicas de acessibilidade e garantam
direitos a todos.

2 ACESSIBILIDADE ATITUDINAL E INCLUSÃO POR MEIO DOS CONTOS DE
FADAS
2.1 Ponderações sobre a Inclusão

Para Ferreira (2007), inclusão não significa inserir a pessoa com limitações ou
dificuldades dentro do sistema de ensino, mas sim preparar esse ambiente para
recebê-la. Nessa perspectiva, [...] incluir significa organizar e implementar respostas
educativas que facultem a apropriação do saber, do saber fazer e da capacidade
crítica e reflexiva; envolve a remoção de barreiras arquitetônicas sim, mas sobretudo
das barreiras atitudinais - aquelas referentes ao “olhar” das pessoas normais e
desinformadas – para que se promova a adequação do espaço psicológico que será
compartilhado por pessoas muito diferentes entre si. (CARVALHO, 1999 apud
FERREIRA, 2007, p. 44).
Sassaki (1997) considera que a efetivação da inclusão social e educacional
vincula-se a princípios como: a aceitação das diferenças individuais, a valorização de
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cada pessoa, a convivência com diferentes grupos sociais e a aprendizagem através
da cooperação. Trata-se, pois, da construção de um novo tipo de sociedade por meio
de transformações, pequenas e grandes, nos ambientes físico (espaços internos e
externos, equipamentos, aparelhos e utensílios, mobiliário e meios de transporte), nos
procedimentos técnicos e principalmente na mentalidade de todas as pessoas, como
também das pessoas com necessidades especiais. Inclusão e exclusão são facetas
de uma mesma realidade: discutir mecanismos para viabilizar a inclusão social,
econômica, digital, cultural ou escolar significa admitir a lógica intrinsecamente
excludente presente nos atuais modos de organização e produção social que se quer
modificar (MATISKEI, 2004).
Neste texto procuramos analisar a experiencia do projeto Acessibilidade
Atitudinal – Sensibilizando Educandos por Meio de Contos de Fadas Inclusivos, em
que foram desenvolvidas as sessões de hora do conto, explorando as histórias da
coleção ‘Era uma vez um conto de fadas inclusivo’, de Cristiano Refosco, dentre as
quais “Chapeuzinho da Cadeirinha de Rodas Vermelha”, “O segredo de Rapunzel”,
“Aladown”, “Pinóquio de Muletas”, “Cinderela sem Pé”. Estas histórias foram
elaboradas por Cristiano Refosco, a partir dos contos de fadas clássicos –
Chapeuzinho Vermelho e Rapunzel. Segundo a autor, a coleção de contos infantis
está alinhada com a maior luta do movimento das pessoas com deficiência nos últimos
vinte anos, que é garantir visibilidade nas políticas públicas e na sociedade. Para
Refosco, a narração dos contos de fadas contribui para amenizar a dor dos pacientes
com os quais trabalha, como fisioterapeuta.
Ao serem trabalhados na sala de aula, observamos que os contos oportunizam
a reflexão sobre o processo inclusivo. Na etapa ora relatada, enfocamos a questão da
deficiência física e a visual, pois a Rapunzel nasceu sem as pernas, o príncipe não
enxergava e a Chapeuzinho Vermelho era cadeirante.
Após a narração das histórias, foi realizada uma roda de conversa, dialogando
com as professoras e com os alunos sobre a mensagem de cada conto. Estes foram
momentos muito ricos, em que debateu-se sobre as deficiências, sobre as dificuldades
vivenciadas pelas pessoas, sobre a importância da amizade para superar problemas
e sobre a necessidade de colaboração e respeito mútuo. Um dos aspectos mais
significativos, nesse contexto, foi o intenso envolvimento das crianças, posto que
prestaram atenção aos contos e expressaram suas ideias e emoções. Para encerrar
os encontros, propôs-se às turmas, a expressão por meio de mímicas, dramatizações
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e ilustrações. Os educandos demonstraram a compreensão das histórias, e,
principalmente, a sensibilização diante das deficiências, posicionando-se frente à
inclusão.
Verificamos a validade das ações concretizadas, uma vez que obtivemos
avanços em questões como as discussões sobre a relevância das relações de respeito
e acolhimento nas escolas e demais espaços sociais; a desconstrução de
preconceitos com relação às pessoas com deficiência, combatendo discriminações.
Também constatamos o êxito do projeto ao incentivar a leitura e a criatividade,
explorando a ludicidade da literatura infantil nas sessões de hora do conto.

2.2 O Lúdico e a Contação de Histórias
A leitura perpassa a existência humana. Como argumentava Freire (2005), a
leitura de mundo antecede à da palavra. Desde que nascemos, somos leitores do
mundo, à medida que observamos e analisamos as vivências nos grupos em que nos
inserimos. Nesse interim, partilhamos sentimentos, valores, condutas e percepções
sobre a realidade.
Conforme Bamberger (1995, p. 13): a “leitura é um dos meios mais eficazes de
desenvolvimento sistemático da linguagem e da personalidade. Trabalhar com a
linguagem é trabalhar com o homem”. Dessa maneira, o ato de ler propicia o
desenvolvimento das habilidades linguísticas, bem como a ampliação da capacidade
de imaginação, de criatividade e de mobilização da sensibilidade.
Nesse sentido, os contos de fadas podem ser instrumentos significativos para
a exploração das competências dos educandos. A arte de contar histórias contribui
para dinamizar as aulas e possibilitar que aos alunos a oportunidade de revelar-se,
inventar-se e refletir criticamente sobre os acontecimentos.
Os contos de fadas oportunizam a ampliação da capacidade de imaginar e de
inovar, posto que trabalham com o simbólico, envolvendo aspectos artísticos,
histórico-culturais e emocionais nas narrativas. Ao entrar em contato com tais
histórias, os estudantes podem refletir sobre questões da vida cotidiana e expressar
seus anseios, sentimentos e emoções.
Para Pondé (1996), o ser humano comunica-se de diversas maneiras, seja por
meio corpo ou dos gestos, seja utilizando linguagens como oral/verbal, pictórica,
dentre outras. A linguagem predominante é oral/verbal. Porém, esta se faz
acompanhar por outra modalidades de expressão. Uma pessoa ao falar, utiliza a
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linguagem oral e, mesmo que inconscientemente, se apropria dos gestos que auxiliam
no falar. Expressa seus sentimentos não só em palavras, mas também em expressões
corporais, assim, sabe-se se está triste, feliz, empolgado, entre outros, não apenas
em sua fala, mas também nas expressões em sua face, em seu corpo.
A ludicidade que permeia os contos de fadas refere-se à fantasia e ao uso de
alegorias para tratar de temas significativos. Exatamente por esta razão, os contos
são úteis para o desenvolvimento infantil. Como defende Bettelleim (2002), para
encontrar significado na vida, ou dotar a vida, em geral, de mais significados. Com
respeito a esta tarefa, nada é mais importante que o impacto dos pais e outros que
cuidam da criança; em segundo lugar vem nossa herança cultural, quando transmitida
à criança da maneira correta. Quando as crianças são novas, é a literatura que
canaliza melhor este tipo de informação.
Bettelheim (2002) alerta para a necessidade de uma seleção coerente das
histórias a serem contadas para as crianças. Isso porque, conforme o autor, para que
uma estória realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-la e despertar sua
curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve estimular-lhe a imaginação: ajudá-la
a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas emoções; estar harmonizada com
suas ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao
mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas que a perturbam.
[...] os contos de fadas ensinam pouco sobre as condições específicas da
vida na moderna sociedade de massa; estes contos foram inventados muito
antes que ela existisse. Mas através deles pode-se aprender mais sobre os
problemas interiores dos seres humanos, e sobre as soluções corretas para
seus predicamentos em qualquer sociedade, do que com qualquer outro tipo
de estória dentro de uma compreensão infantil. Como a criança em cada
momento de sua vida está exposta à sociedade em que vive, certamente
aprenderá a enfrentar as condições que lhe são próprias, desde que seus
recursos interiores o permitam (BETTELHEIM, 2002, p. 12).

O cotidiano é complexo, apresentando inúmeros desafios para a criança,
demandando que ela compreenda o mundo em que se insere e aprenda a lidar com
este espaço-tempo. Bettelheim (2002) destaca a necessidade de que a criança seja
ajudada para que consiga ser bem-sucedida na atribuição de sentidos a suas
experiências e na lida com seu turbilhão de sentimentos. Sendo assim, o infante pode
colocar ordem na sua casa interior, e com base nisso ser capaz de criar ordem na sua
vida.
Os contos de fadas cooperam para a educação moral, por meio da qual
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construa seu comportamento moral. Isso precisa ocorrer através do concreto e do
tangível, o que pode ser encontrado nos contos de fadas, com mensagens
transmitidas ao inconsciente. Consequentemente, a imaginação e a fantasia
experimentadas por meio das histórias permitem um processo de enriquecimento da
vida interior da criança, propiciando que a mesma lide de forma eficiente com questões
psicológicas e emocionais.
Nas histórias, as soluções encontradas pelas personagens para seus dramas
oferecem subsídios e/ou exemplos, para que as crianças encontrem saídas para seus
próprios dilemas. Assim, a criança compreende que a vida vai lhe apresentar desafios,
mas que é possível fazer frente às dificuldades, não sendo necessário intimidar-se ou
desistir.
Outro fator relevante, destacado por Bettelheim (2002), é o fato de que os
contos de fadas confrontarem a criança honestamente com os predicamentos
humanos básicos. O autor exemplifica, citando estórias de fadas que começam com
a morte da mãe ou do pai; nestes contos a morte do progenitor cria os problemas mais
angustiantes, como isto (ou o medo disto) ocorre na vida real.
Outros contos tratam do envelhecimento, apresentando um progenitor idoso
que decide que é tempo da nova geração assumir. Mas antes que isto possa ocorrer
o sucessor tem que provar-se capaz e valoroso. A estória dos Irmãos Grimm "As Três
Plumas" começa: "Era uma vez um rei que tinha três filhos... Quando o rei ficou velho
e fraco, e estava pensando no seu fim, não sabia qual de seus filhos deveria herdar o
reinado depois dele". De modo a decidir, o rei estabelece para todos os seus filhos
uma difícil tarefa; o filho que a enfrentasse melhor seria rei depois de sua morte
(BETTELHEIM, 2002).
O autor menciona outros exemplos, enfatizando que os contos de fadas
simplificam as situações vivenciadas. Tratam sobre o bem e o mal como propensões
humanas, como dualidade a ser resolvida. Além disso, ao abordar a questão moral,
os contos deixam claro que não compensa optar pelo mal, posto que as personagens
que praticam atos maus sempre perdem. Torna-se possível à criança identificar-se
com o herói, que enfrenta dificuldades, porém, vence, comprovando que a virtude
compensa.
Pondé (1996) compreende que, contar e ouvir estórias não são apenas
promover o prazer com o intuito de educar, mas vai além, esta ação possibilita também
o resgate de memória cultural de uma sociedade/comunidade. Com o advento da
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tecnologia, as estórias se encontram em arquivos virtuais, nos quais podem ser lidas,
vistas e ouvidas e, para as crianças, a forma mais prazerosa, ainda, é ouvir as estórias
sendo contadas.
Coelho (2000), Pondé (1985), et al., apontam para a importância da literatura
desde a infância, pois ela agrada e auxilia no seu crescimento afetivo e intelectual,
além de despertar na criança todo um potencial criativo. A fantasia dos contos é
fundamental para o desenvolvimento da criança.
A contação de histórias possibilita, portanto, explorar a criatividade, a
imaginação e a sensibilidade, abordando temas complexos. Dessa forma,
corroboramos a convicção deste estudo, de que a inclusão e a acessibilidade podem
ser trabalhadas junto às crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais, por meio dos
contos, tratando do acolhimento às diferenças e das relações de respeito e
solidariedade a partir de histórias que apelam para o imaginário e propõem uma
reflexão lúdica e dinâmica.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos referenciais teóricos acerca da importância dos contos de fadas
para abordar temas como a acessibilidade e a inclusão, bem como o
acompanhamento do projeto de contação de histórias, permitem constatar que, de
fato, as atividades de ‘hora do conto’, utilizando as obras da coleção Contos de Fadas
Inclusivos, promovem a sensibilização de crianças da Educação Infantil e dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental. Tais atividades contribuem para o enriquecimento do
currículo escolar e ampliam as possibilidades de debate criativo de temas como o
respeito às diferenças.
O trabalho com os Contos de Fadas Inclusivos, de Cristiano Refosco, está
sendo muito significativo e produtivo. A possibilidade de imaginar a experiência das
personagens tradicionais, acrescidas da situação de deficiência, desafia as crianças
a pensar sobre as limitações e os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência.
Esse exercício é fundamental para uma compreensão ampla e humanizada dos
indivíduos, desenvolvendo a empatia. As sessões de hora do conto constituíram
espaço para diálogo sobre a inclusão das pessoas com deficiência, desmistificando
preconceitos e combatendo discriminações, especialmente porque, após as narrativas
dos contos, houve amplo debate com as turmas, acompanhadas por seus
professores. Os comentários dos educandos demonstraram interesse pelas histórias
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e posicionamentos de respeito e acolhida dos outros. Nesse aspecto, percebemos
que as novas gerações apresentam maior facilidade para conviver com as diferenças
que os adultos.
Merece destaque a variedade de temas suscitados pelas histórias narradas,
dentre os quais as dificuldades vivenciadas pelas pessoas com deficiência,
especialmente quando não são acolhidas e/ou respeitadas; a importância de respeitar
os idosos, como a vovó da Chapeuzinho; - a relevância da amizade para amenizar os
obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiências; dentre outros.

Também é

digno de nota o fato de que os participantes, a partir da análise reflexiva dos contos,
perceberam que as deficiências não são fatores totalmente incapacitantes. Ou seja, a
pessoa com deficiência não é incapaz em todos os sentidos. Portanto, apresenta
potencialidades significativas e que precisam ser valorizadas e incentivadas.
A ludicidade acrescenta diversão e dinamicidade aos encontros de contação
de histórias, cooperando para a assimilação das mensagens relacionadas aos contos.
Estas mensagens relacionam-se, sobretudo, com o respeito e a solidariedade nas
relações interpessoais, bem como, com a sensibilização para a convivência respeitosa
com as pessoas com deficiência.
Com base nessas ponderações, consideramos que os contos inclusivos, de
fato, constituem-se como instrumentos significativos para o enfoque da educação
inclusiva, uma vez que propiciam a abordagem criativa e lúdica das relações humanas
e da acessibilidade. Portanto, o projeto Acessibilidade Atitudinal – Sensibilizando
Educandos por Meio de Contos de Fadas Inclusivos configura-se como uma iniciativa
relevante e que promove uma formação humanizada, buscando erradicar a exclusão.
Para Mantoan (2007), incluir significa:
[...] a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o
privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A
educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o
estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental,
para os superdotados, para todas as minorias e para a criança que é
discriminada por qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar junto é se
aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que não
conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir com o outro.

Defender a educação inclusiva implica em buscar a acessibilidade plena, o que
requer a mudança das atitudes. É necessário partir da percepção da educação como
direito de todos e propor estratégias para a sensibilização dos educandos. Torna-se
imprescindível articular a construção do conhecimento com a formação humana. As
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relações interpessoais são tema do currículo escolar, devendo-se primar pelo respeito
mútuo, pela solidariedade e pela equidade em sala de aula e nos demais espaços
sociais.
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O IMPACTO DA MATERNIDADE NA VIDA ACADÊMICA:
Os Desafios de Conciliar Estudos, Vida Pessoal e Profissional
Katia Marques80
Lizandra Andrade Nascimento81
Resumo: Introdução: O presente estudo versa sobre os impactos da maternidade na
vida acadêmica de estudantes do Ensino Superior na URI – São Luiz Gonzaga. O
desejo de pesquisar este tema fundamenta-se nas indagações: O que é ser mãe? O
que é ser mãe e universitária? Objetivo: Refletir sobre as consequências e os
desafios enfrentados pelas estudantes que tentam conciliar as tarefas de mãe com os
compromissos acadêmicos. Metodologia: Revisão de literatura, a partir da leitura
exploratória de artigos referentes ao tema. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica,
com propósito de ampliação de conhecimentos e construção de posicionamentos mais
esclarecidos a respeito dos desafios da conciliação da maternidade com as
responsabilidades inerentes à vida acadêmica. Resultados Esperados: Ampliação
do espaço para a reflexão e o debate sobre a situação das universitárias que tornamse mães durante a realização do Curso Superior. Compreensão dos impactos da
maternidade na vida acadêmica de estudantes do Ensino Superior. Considerações
Transitórias: Almejamos que esta pesquisa possa cooperar para a humanização dos
processos formativos, oportunizando condições adequadas para que as acadêmicasmães possam concluir seus cursos de graduação, em paralelo ao cuidado com a
família. Trata-se de uma possibilidade concreta, uma vez que instituições da como a
UFRGS desenvolvem projetos como o Parent in Science em que dialoga-se sobre a
necessidade de respaldo para as mulheres que, em meio à trajetória acadêmica,
dedicam-se à maternidade.
Palavras-chave: Maternidade. Ensino Superior. Humanização. Formação.

EL IMPACTO DE LA MATERNIDAD EN LA VIDA ACADÉMICA:
Los Desafíos de Conciliar Estudios, Vida Personal y Profesional
Resumen: Introducción: El presente estudio versa sobre los impactos de la
maternidad en la vida académica de estudiantes de la Enseñanza Superior en la URI
- São Luiz Gonzaga. El deseo de investigar este tema se fundamenta en las
indagaciones: ¿Qué es ser madre? ¿Qué es ser madre y universitaria? Objetivo:
Reflexionar sobre las consecuencias y los desafíos enfrentados por las estudiantes
que intentan conciliar las tareas de madre con los compromisos académicos.
Metodología: Revisión de literatura, a partir de la lectura exploratoria de artículos
referentes al tema. Se trata de una investigación bibliográfica, con propósito de
ampliación de conocimientos y construcción de posicionamientos más esclarecidos
acerca de los desafíos de la conciliación de la maternidad con las responsabilidades
inherentes a la vida académica. Resultados esperados: Ampliación del espacio para
la reflexión y el debate sobre la situación de las universitarias que se convierten en
madres durante la realización del Curso Superior. Comprensión de los impactos de la
maternidad en la vida académica de estudiantes de la Enseñanza Superior.
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Consideraciones Transitorias: Anhelamos que esta investigación pueda cooperar
para la humanización de los procesos formativos, garantiendo condiciones adecuadas
para que las académicas madres puedan concluir sus cursos de graduación, en
paralelo al cuidado con la familia. Se trata de una posibilidad concreta, ya que
instituciones como la UFRGS desarrollan proyectos como el Parent in Science en que
se dialoga sobre la necesidad de respaldo para las mujeres que, en medio de la
trayectoria académica, se dedican a la maternidad.
Palabras clave: Maternidad. Enseñanza superior. La humanización. Entrenamiento.
1 Introdução
Este trabalho aborda os impactos da maternidade na vida acadêmica de
estudantes do Ensino Superior na URI – São Luiz Gonzaga, propondo uma reflexão a
respeito das consequências para as estudantes que tentam conciliar as tarefas de
mãe com os compromissos acadêmicos. Nesse percurso, indagamos sobre os
desafios por elas enfrentados para dar conta de ambas as tarefas.
A motivação para a realização desse estudo parte da análise do projeto Parent
in Science, desenvolvido pela UFRGS, que avalia as consequências da maternidade
na carreira cientifica de mulheres brasileiras. Esta temática foi amplamente debatida
ao longo do XI Colóquio Internacional, Inovação Conhecimento e Tecnologias,
despertando nosso interesse, porque demonstrou que a produção científica das
mulheres que optam por ser mães tem um declínio significativo durante os cuidados
com os bebês.
A partir de tais reflexões, fomos em busca de produções bibliográficas
dedicadas ao tema. Nos deparamos com uma vasta gama de artigos, teses e
dissertações sobre a relação entre maternidade e estudos. A leitura interpretativa
desse material permite constatar a necessidade de ampliarmos os debates sobre a
temática, discutindo com os diferentes segmentos da comunidade acadêmica
maneiras de humanizar o processo formativo, viabilizando o equilíbrio entre as tarefas
da universidade e os compromissos com a família.
Urpia e Sampaio (2011) escrevem sobre a experiência das mães universitárias,
a partir do Observatório da Vida Estudantil, com base nos resultados da pesquisa de
mestrado em Psicologia, denominado Tornar-se mãe no contexto acadêmico:
narrativas de um self participante apresenta neste capítulo a experiência das jovens
universitárias que, no percurso da formação superior, tornam-se mães, sendo
confrontadas com a desafiadora tarefa de conciliar maternidade e vida acadêmica.
Estas narrativas demonstram a realidade de jovens mães-universitárias que, a
despeito das incontáveis dificuldades, permanecem lutando pela conclusão e sucesso
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de seus estudos, num contexto marcado por uma histórica tradição androcêntrica, que
não cessa de colocar barreiras para a mulher que pretende avançar na carreira
acadêmica.
Sampaio (2008) destaca que a literatura nacional e internacional sobre a
experiência da parentalidade (tornar-se pai ou mãe), no contexto das Universidades,
indica que a chegada de um(a) filho(a) na vida de mulheres que fazem carreira no
contexto acadêmico traz uma série de dificuldades, especialmente aquelas
relacionadas ao preconceito de gênero e ao processo de conciliação entre
maternidade e vida acadêmica, o que já não ocorre entre os homens, que tendem a
ascender mais rapidamente, quando “casados e com filhos”.
A temática ganha sentido num contexto em que as mulheres assumem cada
vez mais tarefas. Menezes, et al (2012) consideram que a mulher da atualidade parece
querer abraçar o mundo, estando cheia de obrigações e muitas das vezes cobrando
de si mesma a perfeição. Quer que tudo em casa esteja na mais perfeita ordem e que
seus filhos sejam bem cuidados enquanto ela trabalha. Passa o dia todo no trabalho,
mas com os pensamentos em todas essas coisas. Desse modo, verificamos que o
papel da mulher transforma-se rapidamente, implicando na assunção de múltiplas
atividades, dentre as quais a de estudante, de profissional, de esposa e de mãe.

2 Marcas da Violência no Desenvolvimento Humano
A imagem feminina, por muito tempo foi inteiramente relacionada às funções
de mãe e esposa dona de casa, imagem essa que as mulheres notavam como sendo
distante da sua realização pessoal. No entanto, o compromisso dessas mulheres
passou também a ser com o setor profissional, no sentido de corresponder a uma
preocupação pessoal e aos desejos de expressão e realização íntima. Um novo
modelo orienta o lugar e o destino social das mulheres, caracterizado por sua
autonomia em relação à influência tradicional masculina e pelas redefinições e
significações imaginário-sociais da mulher (LIPOVETSKY, 2000).
Beltrame e Donelli (2012) explicam que o panorama de crescimento e
consolidação da participação da mulher no mercado de trabalho, juntamente com os
hábitos de vida dos grandes centros metropolitanos, têm transformado rotinas e
trazido mudanças internas nos papéis familiares, especialmente naquele exercido
pela mãe. A complexidade da posição feminina no cenário contemporâneo trouxe
consequências decorrentes das suas próprias escolhas.
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Para as autoras, a emancipação feminina significou uma soma de
responsabilidades, conjugando o ser mãe e o ser profissional. Porém, não se pode
pensar vida pessoal e profissional de maneira dicotômica. Para o indivíduo construir
sua carreira, as metas da vida pessoal e profissional têm que ser pensadas e
planejadas em consonância (BELTRAME; DONELLI, 2012). Conciliar o cuidado com
a família com os propósitos profissionais torna-se um desafio relevante na sociedade
atual.
Em conformidade com Lima (2007), em pesquisa realizada com universitárias
que tiveram filhos durante o período acadêmico, os relatos das entrevistadas revelam
que a maioria paralisa o curso com a intenção de voltarem depois, apoiando-se
principalmente na (possível) ajuda que teriam de um familiar para os cuidados com o
filho enquanto elas estudariam.
Na sociedade contemporânea, o papel da mãe é visto como fundamental para
que o bebe nasça e cresça com saúde física e mental. O ser humano nasce totalmente
dependente do outro para sobreviver: "Pelo fato de os seres humanos serem
notavelmente vulneráveis e de crescimento lento, eles exigem um período longo de
apoio físico e emocional" (BEE, 1997, p. 425).
Segundo Tourinho (2006), a sociedade em que vivemos se acostumou a impor
sobre as mulheres um papel maternal, que elas têm que ter a obrigação de assumir
seus filhos e ser boa mãe, por isso muitas mulheres sofrem de certa culpa caso não
consigam dar conta de ser excelentes mães. O autor até destaca: “há uma nova
identidade da mulher agora: ser mãe.”
Lima (2007) reuniu em seu artigo relatos de universitárias que tiveram filhos
durante o período acadêmico, nestes aparecem alguns dos problemas que estas
mães tiveram quando nasceu a criança e como lidou para conciliar essa nova fase
com os estudos. Os relatos, que acometem diferentes aspectos, mostram que as
mães entrevistadas, em sua maioria, trancavam o curso com a intenção de voltar
depois, acreditando principalmente na (possível) ajuda que teriam de um familiar para
cuidar dos seus filhos enquanto as mesmas estivessem estudando.
Costa (2008) declara que as mães universitárias sofrem por sua maternidade
durante a graduação e muitas vezes acabam atrasando ou até mesmo trancando o
curso para poderem cuidar de seus filhos, principalmente pelo fato de não terem onde
deixá-los, que é uma das maiores dificuldades que essas mães encontram pela frente;
não ter onde deixar seus filhos.
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Algumas mulheres ao desejar realizar um curso superior não querem atrapalhar
sua vida profissional nem tirar o tempo que tem em família e com os filhos por isso
acabam optando por realizar um curso de ensino superior a distância, que acaba
sendo assim uma solução para este problema. Sant'Anna (2006).
Na concepção de Raupp (2004), na década de 1970 surgiram muitos
movimentos sociais que, em alguns lugares, apelaram para a creche como um direito
das mulheres trabalhadoras em razão de elas terem aumentado admiravelmente sua
participação no mercado de trabalho após mudanças que ocorreram com a ampliação
industrial, com o crescimento das cidades e as mudanças na organização e estrutura
das famílias. A autora destacou o acontecimento de centros de cuidados de crianças
nos campus universitários norte-americanos como escolha para os acadêmicos que
tem filhos, assegurando que encontrou dificuldades para encontrar informações sobre
creches universitárias no Brasil.
Utilizando como exemplo a sociedade europeia, existe uma crescente
preocupação com o amparo a estudantes com responsabilidades familiares, um
exemplo é a Lei nº90/2001, de Portugal, que tem medidas de apoio social às mães e
pais estudantes. Alterações demográficas deste continente aparecem como um
enorme desafio aos Estados que o compõem, chegando a se afirmar a necessidade
da criação de condições a nível social, econômico e do ensino para que os jovens
europeus tenham os filhos que desejam sem ter de sofrer as consequências negativas
nas suas carreiras ou de ter que interromper seus estudos (Parlamento Europeu,
2007).
Contudo, hoje, em função das várias mudanças que marcaram os últimos anos
a entrada da mulher no mercado de trabalho e nas Universidades, ampliação dos
processos de escolarização, aumento nos métodos contraceptivos e a possibilidade
do exercício da sexualidade não subordinado à reprodução – o fenômeno da gravidez
entre jovens, principalmente entre adolescentes, passou a significar um atraso e uma
ameaça à concretização dos ideais contemporâneos associados à juventude
(Brandão, 2006).
Para Cowan (1991) e Zittoun (2003, 2004), no entanto, é importante considerar
que as mudanças inevitavelmente envolvem uma experiência de desequilíbrio e
instabilidade, um período de crise ou de conflito intrapsíquico em função das novas
exigências e tarefas desenvolvimentais que a pessoa enfrenta quando está em
mudança. Conquistar uma nova segurança exige o uso de competências tanto para
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resolver problemas e regular os seus próprios sentimentos, quanto requer mudanças
comportamentais.
Por outro lado, a parentalidade é também ávida e, dada a dinâmica da dupla
jornada, particularmente exigente para a mulher. O que acontece, então, quando a
maternidade e a vida acadêmica se cruzam? De acordo com os autores, para
mulheres que estão iniciando a profissão acadêmica, a combinação de trabalho e
família pode significar um acúmulo de desvantagens (Wolf-Wendel & Ward, 2005).
A literatura é clara no que se refere ao fato de que “a chegada de um filho” tem
efeitos diferentes na vida acadêmica de homens e mulheres, com maior probabilidade
de limitar a carreira destas últimas (MANSON & GOULDEN, 2002). Além disso,
mulheres que são casadas, quando iniciam a carreira acadêmica, têm muito mais
probabilidade que homens na mesma posição para divorciar-se ou separar-se de seus
companheiros. Por estes motivos, os autores destacam: mulheres não podem ter tudo:
estabilidade na carreira e família, o que já não é verdadeiro para os homens
(MANSON & GOULDEN, 2002).
Para Ogido (2011). As jovens mães lidam todos os dias com certas escolhas:
pagar faculdade ou fornecer melhores recursos materiais para o filho, estudar e
investir no futuro ou ter mais tempo de convivência e cuidado com os filhos. Para
umas, a maternidade “obstrui um pouco os sonhos”, pode até atrasar projetos de vida,
mas não impede que eles sejam concretizados. Para o autor, todas as jovens do seu
presente estudo pretendiam continuar estudando e trabalhando, mas nenhuma no
momento teria seguido essa vontade depois do nascimento dos seus filhos, a maioria
não teria ingressado na faculdade por não ter com quem deixar seu filho e outra
questão é o tempo, as mesmas relatam que ficaria mais fácil conciliar o estudo a longa
distância com a maternidade e a casa.
Em 2012, um estudo realizado nos Estados Unidos, com uma amostra de
mulheres jovens afro-americanas, os pesquisadores avaliaram o grau em que a
maternidade na adolescência comprometeu seus sonhos de cursarem uma faculdade,
como também suas esperanças em relação ao futuro profissional. Os resultados
advertiam que, em geral, as aspirações de cursar a faculdade de jovens mães são
semelhantes às daquelas que não são mães, no entanto essas aspirações
acadêmicas parecem ser repelidas pelas suas expectativas diminuídas de continuar
os estudos, perante os novos compromissos com a família (BARR e SIMONS, 2012).
Autores como Hoffnung (2004), têm mostrado que as mulheres das gerações
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mais modernas têm feito outras escolhas, adiando o envolvimento com a carreira até
seus filhos entrarem na escola ou descartando o casamento e a maternidade para se
estabelecer em suas carreiras. No entanto, as pesquisas concluem que a carreira e a
maternidade semelham existir em esferas separadas, e, uma vez que as mulheres
tenham um(a) filho(a), elas analisam que devem priorizar as questões da família em
detrimento das questões da carreira.
É importante lembrar, não oponente, que, se meio século atrás, quando a
grande maioria das mulheres ficava afastada do trabalho pago e das Universidades
para cuidar das crianças e o status de provedor do homem era inquestionável, trabalho
e vida familiar eram entendidos como duas “esferas separadas”. Nos dias de hoje,
entretanto, em que um significativo aumento número de mulheres passa a integrar os
quadros discentes e docentes das Universidades, é crucial agregar gênero nas
pesquisas e análises sobre trabalho e família, academia e maternidade, de modo a
considerar as conexões entre essas esferas e prover uma estrutura para o
desenvolvimento de políticas que possam ajudar nesses dilemas (GERSON, 2004)
que ainda afetam, muito, as mulheres.
A realização de um curso universitário é um período de muito esforço e
dedicação, isso ninguém dúvida. Agora, para as mulheres que se aventuram a
conciliar a rotina de estudos e a maternidade, esta fase costuma exigir ainda mais
empenho e força de vontade para que o sonho de ter uma profissão evolua com o
crescimento dos filhos. A necessidade de organizar a agenda para conseguir realizar
todas as atividades do curso e dos cuidados com as crianças é apenas um dos itens
que costumam tirar o sono das mamães. Por outro lado, contar com o apoio da família,
amigos e até dos professores é fundamental para que o equilíbrio entre estes
diferentes papéis possa ser alcançado e a graduação concluída com êxito (ABDALLA,
2017).
Em entrevista a mãe acadêmica Milena Tupi relata que: “A maternidade me deu
uma força a mais para levar o curso até o final, pois eu não queria que meu filho
tivesse uma mãe frustrada. Mas, se não fosse a ajuda dos professores, dos colegas
e da minha mãe, eu não teria conseguido”, reconhece. Milena tupi.
Frente a estas questões, consideramos pertinente debater, na Universidade,
sobre a situação vivenciada pelas estudantes que conjugam os estudos com o cuidado
com a família, buscando formas de minimizar os impactos negativos no que se refere
ao acompanhamento das aulas, produtividade acadêmica e cumprimente de tarefas.
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Cumpre aos gestores das IES, pensar e propor estratégias para viabilizar a conclusão
dos cursos de graduação, sem prejuízos para as estudantes que engravidam neste
período. Dessa maneira, é necessário construir alternativas que permitam conciliar os
cuidados com a família e as responsabilidades pertinentes à formação universitária.

4 Considerações Finais
Ao procurar dar maior visibilidade ao tema da parentalidade e dos desafios da
conciliação dos cuidados com a família e as responsabilidades da formação
universitária, expressamos nossa convicção de que é preciso humanizar o processo
formativo. Isso implica na implantação de ações voltadas ao acolhimento das
universitárias mães, propiciando condições favoráveis à continuidade dos estudos em
paralelo com a vivência da maternidade.
Por meio das leituras e análises demandadas por este estudo, verificamos que
é preciso dedicação, comprometimento e persistência para dar conta desse duplo
desafio – ou triplo, no caso das profissionais inseridas no mundo do trabalho. Por um
lado, a rigidez dos calendários e das burocracias institucionais dificultam o
cumprimento das tarefas. Por outro, a complexidade da função materna abarca quase
que a totalidade do tempo das mulheres nos anos iniciais das crianças. Trata-se,
portanto, de um momento complexo, em que são necessárias escolhas e decisões
que envolvem aspectos físicos, psíquicos, socioculturais e econômicos.
Formar-se uma profissional competente e ser uma mãe presente e amorosa
parecem missões incongruentes. Todavia, há possibilidade de conciliar dessas tarefas
com coerência, parcimônia e equilíbrio.
Para tanto, de um lado, a Universidade precisa encontrar estratégias para
flexibilizar o acompanhamento das aulas e a realização dos trabalhos típicos do
processo formativo. Por parte da estudante mãe, é indispensável a decisão de
distribuir seu tempo de forma racional, conciliando a aprendizagem técnico-científica
com o exercício da maternidade responsável.
Vale salientar, ainda, que com coerência e bom senso é possível encontrar uma
saída viável, sem que as universitárias mães precisem abandonar seus cursos. Mais
do que isso, pode ser uma fase rica e proveitosa, pois a experiência de ser mãe
contribui para o amadurecimento e para a humanização das mulheres, fatores
fundamentais para a formação de profissionais competentes e comprometidos.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA
E OS DESAFIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA
Érika Nunes da Silva82
Lizandra Andrade Nascimento83
Resumo: Este estudo enfatiza a temática Transtorno do Espectro Autista - TEA, com
o objetivo primordial de investigar as especificidades deste transtorno e compreender
suas principais características, assim como, suas consequências na qualidade de vida
dos indivíduos diagnosticados com TEA. A pesquisa envolve diferentes etapas,
iniciando pela investigação bibliográfica, com vistas ao aprofundamento teórico a
respeito do transtorno. A seguir, serão selecionados indivíduos, de seis a doze anos,
matriculados na rede pública de ensino de São Luiz Gonzaga, diagnosticados com
TEA. A partir da assinatura dos termos de consentimento e de assentimento, será
realizada uma averiguação de suas habilidades motoras, por meio da Escala de
Desenvolvimento Motor (EDM), analisando-se as alterações no desenvolvimento
motor dos mesmos. Com base nestas constatações, serão elaborados planos
personalizados de intervenção fisioterapêutica, objetivando a melhora do quadro
observado. Após a intervenção, será aplicado um questionário de qualidade de vida
WHOQOL – Abreviado, para comprovar os benefícios do atendimento prestado. Ao
longo desse processo, esperamos dialogar permanentemente com as famílias e com
a escola, ressaltando a importância da estimulação e do acompanhamento destes
indivíduos, a fim de que tenham as condições necessárias para se desenvolverem.
Com esta abordagem, almejamos contribuir com a qualidade de vida dos indivíduos,
bem como demonstrar que a Fisioterapia, juntamente com as demais áreas da saúde
e da educação, tem o compromisso de aplicar seus saberes e suas práticas em
benefício das pessoas com deficiência, ampliando as possibilidades de
desenvolvimento psicomotor. Além disso, buscamos fortalecer as discussões sobre o
Transtorno do Espectro Autista – TEA, posto que há lacunas na literatura referente ao
tema, especialmente no que tange ao papel do fisioterapeuta diante de tal transtorno.
Palavras-Chave: Transtorno
Desenvolvimento Psicomotor.
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-
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TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA - TEA
Y DESAFÍOS PARA PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA
Resumen: Este estudio enfatiza el tema Trastorno del espectro autista - TEA, con el
objetivo principal de investigar las especificidades de este trastorno y comprender sus
características principales, así como sus consecuencias sobre la calidad de vida de
las personas diagnosticadas con TEA. La investigación involucra diferentes etapas,
comenzando con la investigación bibliográfica, apuntando a la profundización teórica
sobre el trastorno. Luego, se seleccionarán individuos de seis a doce años, inscritos
en el sistema de escuelas públicas de São Luiz Gonzaga, diagnosticados con TEA. A
partir de la firma del consentimiento y los términos de consentimiento, se realizará una
evaluación de sus habilidades motoras a través de la Escala de Desarrollo Motor
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(EDM), analizando los cambios en su desarrollo motor. En base a estos hallazgos, se
elaborarán planes personalizados de intervención de fisioterapia, con el objetivo de
mejorar la situación observada. Después de la intervención, se aplicará un
cuestionario de calidad de vida abreviada de WHOQOL para probar los beneficios de
la atención brindada. A lo largo de este proceso, esperamos dialogar
permanentemente con las familias y la escuela, destacando la importancia de
estimular y acompañar a estas personas, para que tengan las condiciones necesarias
para desarrollarse. Con este enfoque, nuestro objetivo es contribuir a la calidad de
vida de las personas, así como demostrar que la fisioterapia, junto con otras áreas de
salud y educación, se compromete a aplicar sus conocimientos y prácticas en
beneficio de las personas con discapacidad, expandiéndose Las posibilidades del
desarrollo psicomotor. Además, buscamos fortalecer las discusiones sobre el
trastorno del espectro autista - TEA, ya que hay lagunas en la literatura sobre el tema,
especialmente en relación con el papel del fisioterapeuta frente a dicho trastorno.
Palabras Clave: Trastorno del espectro autista - TEA, fisioterapia, desarrollo
psicomotor.
1 Introdução
Este estudo aborda a questão do autismo, tendo como propósito contribuir
com o aprofundamento teórico e prático a respeito desta temática, enfatizando o
papel do fisioterapeuta no atendimento aos pacientes com este transtorno. O autismo
é classificado como um transtorno global do desenvolvimento sendo inicialmente
descrito nos anos 40 por Leo Kanner e Hans Asperger, atualmente designado por
“Transtorno do Espectro Autista – TEA” o autismo possui uma alta prevalência e
incidência que veio aumentando com o passar dos anos (OLIVEIRA, A. M. B. C,
2009).
Por ser um transtorno comportamental, compromete principalmente como na
maioria dos casos a interação social, a comunicação, apresenta comportamentos
repetitivos e estereotipados e também um restrito interesse por realizar atividades
gerais. Porém, o autismo manifesta-se de forma diferenciada em cada caso, e
apresenta seus sinais já nos primeiros anos de vida da criança, por conta disto, o seu
diagnóstico pode ser dificultado (ZAUZA, C. M. F.; BARROS, A. L.; SENRA, L. X.,
2015).
O autismo afeta diversas funções no indivíduo, portanto, é essencial que ele
receba um tratamento multidisciplinar, salientando que nem todas as condutas de
tratamento serão idênticas, pois cada um terá suas particularidades e irá apresentar
diferentes sinais de desordem. No contexto desta equipe destacamos a Fisioterapia,
que trabalha com técnicas de aproximação e comunicação, e técnicas que auxiliam
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na forma de interação social do paciente, entre outras condutas que intervêm com
eficácia em vários aspectos anormais no desenvolvimento do autista (SOARES, T.;
BRAGA, S. E. M. 2014)
A abordagem da Fisioterapia no paciente com Transtorno do Espectro Autista,
possui como foco atuar nos comprometimentos motores que ocasionam limitações
funcionais e dificuldades no aprendizado cognitivo de tarefas práticas, pois, através
de estímulos para a realização de atividades o sistema nervoso central sofre um
processo de auto-organização e adaptação às condições naturais, da tarefa e do
indivíduo (TRINDADE, N. G.; PRESTES, E.; FARIAS, N. C., 2015).
A Fisioterapia possui um destaque no tratamento do TEA, tendo eficácia
principalmente nas anormalidades das quais possui mais especialidade de
intervenção, mas não deixa de garantir uma melhora no quadro geral do autista, pois
conduz um tratamento do qual leva grande evolução ao transtorno melhorando a
qualidade de vida da criança que sofre com as desordens características do autismo
(AZEVEDO, A.; GUSMÃO, M., 2016).
Devido a isto, salientamos que é importante a realização de mais estudos sobre
o tratamento fisioterápico no autismo, não apenas por ser uma forma de intervenção
bastante eficaz no quadro do espectro, mas principalmente para que a Fisioterapia
seja mais reconhecida neste campo de atuação e que nunca deixe de ser integrante
da equipe multidisciplinar atuante no tratamento do TEA, pois ela é citada como um
meio de tratamento em vários artigos e pesquisas, porém não possuem muitos
trabalhos apresentando sua forma de trabalhar com estas crianças e sua
especificidade nas condutas que são executadas (TRINDADE, N. G.; PRESTES, E.;
FARIAS, N. C., 2015).
Além disso, vale ressaltar a lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que
institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do
Espectro Autista. Esta lei determina os direitos da pessoa TEA, especialmente no que
se refere à vida digna, integridade física e moral, livre desenvolvimento da
personalidade, segurança e lazer, bem como busca proteger contra qualquer forma
de abuso ou exploração. Diante disso, o presente projeto adquire grande relevância
na defesa de que os profissionais das distintas áreas busquem prestar um
atendimento qualificado aos indivíduos com TEA (BRASIL, 2012).
Com base nesses pressupostos, destacamos a importância da análise
individualizada de cada indivíduo diagnosticado com TEA, a fim de elaborar planos
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personalizados de atendimento fisioterapêutico, tendo em vista a potencialização do
desenvolvimento motor dos mesmos. Assim, procuramos evidenciar a necessidade
de compreensão dos impactos do TEA no desenvolvimento, para um atendimento
eficiente voltado à superação de dificuldades e à melhoria da qualidade de vida do
autista.

2 Fisioterapia diante do Transtorno do Espectro Autista - TEA
O termo autismo foi usado pela primeira vez por Bleuler em 1911, para definir
a ausência do contato com o que é real, o que ocasionava uma maior dificuldade ou
impedimento de comunicação. Kanner, em 1943, utilizou o mesmo vocábulo para
representar 11 crianças que possuíam comportamento bem originário, e sugeriu que
tratava-se de uma incapacidade inerente para demonstrar contato afetivo e
interpessoal, e que era uma síndrome incomum, porém, certamente mais sucessiva
do que o esperado, pois os índices de casos diagnosticados eram baixos. Já em
1944, Asperger, especificou casos dos quais possuíam particularidades similares ao
autismo, correlacionadas as complexidades de comunicação social em crianças que
tinham uma inteligência considerada normal (GADIA, C. A.; TUCHMAN, R.; ROTTA,
N. T., 2004).
O Transtorno do Espectro Autista como é chamado, classifica-se como um
transtorno comportamental, portanto, o autista sofre diversas variações em sua forma
de ser e agir, ele apresenta maneirismos motores estereotipados, dos quais
desencadeiam complicações em seu desenvolvimento motor, linguístico, e em suas
atividades físicas, sociais, emocionais, cognitivas e educativas (BARROS, I. B. R.;
FONTE, R. F. L.), como por exemplo resistência a mudanças ou insistência na
monotonia, interesse restrito por atividades, maneiras especificas de se comunicar e
retardo na evolução da fala, complicação para saber iniciar um diálogo e mantê-lo,
falta de emoções no comportamento, imaginação insuficiente para brincadeiras
fictícias ou de imitação e, conseguinte confusão para distinguir a realidade do irreal,
além de comportamentos psicóticos, e tudo isso propicia o detrimento em seu contato
social (DAVID, A. P. B. et. al. 2016).
A maioria das particularidades do autismo apresentam-se nos primeiros anos
de vida, e o diagnóstico prévio pode facilitar no tratamento dessas crianças que será
precedente, podendo assim, obter melhores resultados. Para obter o diagnóstico do
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transtorno, deve-se analisar a existência de alguns fatores, que são os
comprometimentos, padrões de comportamento e atraso ou déficit cognitivo
(AZEVEDO, M. F. N, 2015). O indivíduo deve retratar pelo menos 6 dos 12 sintomas
descritos na lista, sendo dois destes relacionados a área social e um para cada uma
das classes de comunicação e das preferencias e ações. Em conformidade com a
Associação Americana de Psiquiatria, no mínimo um dos traços é expresso
previamente aos 3 anos de idade (OLIVEIRA, A. M. B. C, 2009).
O TEA ocupa o terceiro lugar dentre os distúrbios de desenvolvimento infantil,
e posiciona-se em frente da síndrome de Down e das malformações congênitas, sua
prevalência varia de 4 a 13 para cada 10.000 crianças, atingindo de maneira evidente
o gênero masculino, acerca de três meninos para uma menina, todavia quando em
meninas o comprometimento é mais severo, dispondo como o mais adequado
esclarecimento para este fato é que o autismo possui uma disposição genética
relacionada ao cromossomo x, consequentemente os meninos ficam mais suscetíveis
ao transtorno (AZEVEDO, A.; GUSMÃO, M., 2016). Embora exista concordância entre
os especialistas relacionadas ao aparecimento de viáveis mutações no sistema
nervoso central que induziria a algum desalinho no desenvolvimento natural da
criança, é improvável estabelecer algum aspecto biológico e/ou ambiental que
colabore efetivamente para a possibilidade do TEA (LIMA, S. M.; LAPLANE, A. L. F.,
2016).
No momento em que debatemos sobre a inclusão de crianças com deficiência,
assim como sobre os autistas, deixamos à parte o que é primordial, que não é apenas
a adequação destes ao meio físico, mas também das pessoas encontradas nesse
meio se adaptarem com as diferenças que elas apresentam, sendo essencial que
todos demonstrem o devido respeito e apoio que estas crianças merecem.
No âmbito escolar, é necessário que os professores, funcionários e
principalmente os alunos, recebam orientações e uma preparação adequada para
receber uma criança autista, utilizando o diálogo como uma forma para estimular a
aceitação e a solidariedade, impedindo desta forma qualquer discriminação que este
aluno possa sofrer. Em vista disso, ao virmos uma criança com TEA ou qualquer outra
necessidade especial, é primordial termos uma visão holística, ou seja, que tenhamos
consideração com todos os aspectos, e o mais importante, nos conscientizar de que
todos têm o direito de receber educação como qualquer outra criança e também de
aprender do seu próprio jeito (MACHADO, M. L. S, 2001).
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É fundamental debater sobre a inclusão escolar, pois o Estado tem o dever de
possibilitar a todos o privilégio à uma educação íntegra. Por isso, torna-se
imprescindível que os profissionais e também os pais, estejam qualificados para
encarar, dar a assistência necessária, e principalmente ceder o cuidado que as
crianças autistas necessitam, e, igualmente para com outras deficiências e/ou
transtornos. A causa da inclusão social tem muitos atos históricos, dos quais declaram
o direito da educação para todos independente dos empecilhos e particularidades que
apresentam. Enfatizam que a educação deve propiciar um pleno desenvolvimento
para a pessoa, o desempenho como cidadão e a capacidade para trabalhar. Destacam
que precisam haver professores com especialização adequada em níveis médio ou
superior, que disponham suporte qualificado, assim como, professores do ensino
regular que estejam capacitados para inclusão desses discentes nas classes comuns
(ALVES, M. M. C.; SOUZA, R. C. S.; NEVES, C. G. B.).
Nas ocorrências em que o autismo é mais grave, por motivo da falta de um
amplo conhecimento dos adultos, pais e profissionais da saúde e da educação, a
criança autista encontra-se submetida a vivenciar um mundo do qual não obtém
assimilação. Nestes casos, arriscam-se a crescerem deprimidas e contravir ao mundo
com ofensas e agressões, aonde, seguidamente se auto agridem e ferem-se para
aliviar sua insatisfação em não ser entendido, portanto é considerável que o
diagnóstico seja confirmado o mais cedo possível, para que a criança obtenha a
assistência necessária. Com base nesse diagnóstico são programadas as técnicas
educacionais que intervêm na redução das contrariedades da criança, de forma com
que ela possa se adaptar e progredir em conformidade com a sua capacidade.
(MONTEIRO, M. C. M., 2015).
O tratamento realizado pela equipe multidisciplinar nas adversidades do TEA
destaca-se por propiciar, substancialmente, uma melhor qualidade de vida para o
autista, compreendendo o grau de desenvolvimento e singularidades de cada criança
(LOCATELLI, P. B.; SANTOS, M. F. R. 2016). Destacamos, que é muito importante
que o profissional ligado à criança esteja bem instruído sobre a patologia e da mesma
maneira sobre suas técnicas terapêuticas, além disso, tudo em relação ao quotidiano
e o que está sucedendo nos estudos, igualmente tudo o que se averiguou
recentemente sobre estes indivíduos (SEGURA, D. C. A.; NASCIMENTO, F. C.;
KLEIN, D., 2011).
Dessa forma, a intervenção do fisioterapeuta frente ao transtorno, será
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importante no tratamento do déficit motor ocasionado, deste modo, atuando nas
alterações do desenvolvimento motor, e em todas as alterações musculares
envolvidas neste déficit. Assim, a Fisioterapia é significativa na melhora dos padrões
motores alterados, na dor, fadiga, e todas as complicações que prejudicam a
funcionalidade corporal, além disto, na melhora da qualidade de vida do autista
(PERERA, A. et. al. 2014).
A partir dessas premissas, torna-se fundamental ampliar as investigações
sobre o TEA, ampliando as compreensões acerca deste transtorno e verificando
quais as possibilidades de contribuição com a qualidade de vida dos indivíduos
diagnosticados com este transtorno, especialmente no que se refere aos
profissionais da Fisioterapia.

Considerações Finais

A realidade atual demanda que os profissionais da saúde atuem de forma
articulada, buscando estratégias de atendimento aos indivíduos, que sejam
qualificadas e eficazes. Sendo assim, torna-se imprescindível superar a
fragmentação e buscar o necessário aprofundamento teórico-prático em distintas
áreas.
Nesse sentido, temas como o autismo, antes restritos aos profissionais da
Neurologia e da Psicologia, precisam ser investigados pelos demais profissionais,
apropriando-se dessas temáticas, a fim de prestar um atendimento interdisciplinar.
Tal postura é fundamental e beneficia o paciente, que passa a ser visto em sua
complexidade.
Em especial no que se refere ao Transtorno do Espectro Autista – TEA, cabe
buscar uma compreensão mais ampla, compreendendo os impactos desse espectro
no desenvolvimento dos indivíduos e no desempenho das atividades cotidianas.
Martins e Góes (2013) consideram que o Transtorno do Espectro Autista – TEA
caracteriza-se como um transtorno invasivo do desenvolvimento que pode ser
identificado

antes

dos

três

anos

de

idade.

Destacam-se

fatores

como

comportamentos repetitivos, estereotipados, limitações de atividades e interesses,
comprometimento no desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal, déficit
quantitativo na interação social e comunicação.
Diante de tais características, observamos que os profissionais da saúde
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possuem relevante papel na garantia da qualidade de vida desses indivíduos, em
especial no que concerne à autonomia para o desempenho das atividades cotidianas
Em se tratando dos fisioterapeutas, enfatizamos as contribuições a nível do
desenvolvimento psicomotor. Ferreira et al (2016) salientam que a Fisioterapia
demonstra eficácia no tratamento de crianças com autismo, pois, mesmo aquelas
classificadas com grau de autismo grave, obtiveram aumento na pontuação da MIF
e

tornaram-se

menos

dependentes

de

cuidadores,

após

o

tratamento

fisioterapêutico. Além disso, observa-se que a gravidade do autismo pode influenciar
diretamente na capacidade de independência funcional das crianças.
A partir das análises esboçadas nesse estudo, ressaltamos a necessidade de
que sejam ampliadas as pesquisas sobre esta temática, a fim de que os profissionais
da Fisioterapia e das demais áreas possam apropriar-se do assunto, construindo
técnicas e estratégias de tratamento consistentes e eficazes. Dessa forma,
poderemos aprimorar o atendimento aos indivíduos diagnosticados com TEA.
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EFEITOS DO TREINAMENTO COM OCLUSÃO NA FORÇA E POTÊNCIA
MUSCULAR DE JOVENS SAUDÁVEIS NÃO TREINADOS
Christon Dornelles¹
Federico Ramon²
Bruno Teixeira³

Resumo: Introdução: O treinamento com oclusão vascular vem se popularizando
tanto em clinicas de reabilitações quanto em centros de treinamentos de participantes.
No qual acredita-se que treinamento com oclusão vascular pode ser um modelo usado
para ganhos de potência e força muscular. Objetivo: Investigar e verificar o efeito de
dois modelos de treinamento com/ sem oclusão no ganho de potência muscular em
participantes fisicamente não ativos. Métodos: Caracterizado por um ensaio clínico
randomizado e controlado, com a população sendo composta por 18 participantes do
sexo masculino, com idade entre 18 e 35 anos. Foram divididos randomicamente em
2 grupos: grupo oclusão (GO) e grupo controle (GC). Com isso, durantes 4 semanas,
foram executados 3 protocolos. Protocolo I: 1RM, e protocolo II: treino de pliometria
(método tradicional e método com treinamento com oclusão vascular). Resultados:
O Grupo Oclusão, teve como resultados no salto vertical (Squat Jump) a potência, a
altura do salto, potência relativa e 1 RM, aumentados sobre o Grupo Controle e
também a diminuição de Dobras Cutâneas e aumento de Perímetro das coxas.
Discussão: O treinamento com oclusão vascular leva um ambiente hipóxico e ácido,
pois assim tem um acumulo de ácido lático, que inibe a contração e recrutamento de
motor adicional de contração rápida unidades para manter a produção de força.
Conclusão: Conclui-se nesse estudo que o treinamento de oclusão vascular com
baixa intensidade, tem melhoras significantes em jovens não treinados.
Palavras-chave: Oclusão Vascular, Hipertrofia, Potência, Força
Abstract: Introduction: Vascular occlusion training has become popular in both
rehabilitation clinics and participant training centers. In anti-training training with
vascular occlusion can be used for gains in power and muscle strength. Objective: To
investigate and effect two training models with / without occlusion without muscle
power gain in physically non-active participants. Methods: Characterized by a
randomized controlled trial with a crowd of 18 male participants, aged 18 to 35 years.
They were randomly divided into 2 groups: occlusion group (GO) and control group
(CG). Thus, during 4 weeks, 3 protocols were executed. Protocol I: 1RM, and protocol
II: plyometrics training (traditional method and vascular occlusion training method).
Results: The Occlusion Group, results on vertical gains (Squat Jump), increased
production capacity, increased production capacity and increased turnover.
Discussion: Training with vascular occlusion leads to a hypoxic and acidic
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environment, as well as a lactic acid accumulator, which inhibits contraction and
additional rapid contraction motor recruitment to maintain strength production.
Conclusion: It is concluded in this study that low intensity vascular strength training
has significant improvements in untrained youth.
Keywords: Vascular Occlusion, Hypertrophy, Power, Strength
Introdução
O treinamento com oclusão vascular vem se popularizando tanto em clinicas
de reabilitações quanto em centros de treinamentos de participantes. A literatura vem
demonstrando um crescente interesse neste método que se comprova pelo
incremento da quantidade de publicações nos últimos anos, segundo o PUB MED,
(2016) são 380 publicações. CHRISTOPHER et. al., (2012).
Com o crescente aumento nesse tipo de estudo, a oclusão vascular vem se
popularizando, assim participantes e pacientes de clinicas vem buscando esse
método de treinamento que com baixa intensidade provoca ganhos de força e
hipertrofia muscular, em um curto período de tempo. Assim MULLER (2014) relata
que o treinamento com oclusão vascular parcial vem se mostrando eficiente para os
ganhos de força e hipertrofia mesmo com baixa intensidade.
Assim, demonstrando em dados os números dos benefícios do treinamento
com oclusão YAMANAKA et al (2012) relatou que, “No final das quatro semanas
ocorreram ganhos significativos de força no exercício supino e agachamento (7% e
8% respectivamente) trazendo evidências que o exercício de força com oclusão
vascular promove ganhos de força e hipertrofia mesmo em intensidades baixas de
treinamento KUBO et al., (2006); SUMIDE et al., (2009); TAKARADA et al., (2000a).
Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo verificar o efeito de dois
modelos de treinamento com ou sem oclusão no ganho de potência muscular em
saltos verticais de indivíduos ativos e não treinados.

Oclusão Vascular
A oclusão vascular vem sendo utilizada em conjunto com o treinamento de
força, para aumento de massa muscular, ou seja, hipertrofia, porém, esse treinamento
exige um protocolo bem específico para sua aplicação. POTON, (2014), explica o
protocolo de oclusão consiste em restringir ou interromper por meio de um manguito
a circulação sanguínea destinada a um grupo muscular durante realização de um
exercício. Após término do exercício é liberado o manguito para que volte normal o
fluxo sanguíneo.
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Especificidades de treinos
Treino de força, Velocidade e Potência
Na concepção de THOMAS (2010). “A potência também pode ser calculada
como o produto da força sobre um objeto e a velocidade do objeto na direção em que
a força é exercida ou o produto da velocidade do objeto e a força sobre o objeto na
direção em que ele percorre”.
O treino de potência é importante para delimitar desempenho em participantes
de alto rendimento, e se torna mais significantes em esportes onde se delimita os
gestos, onde necessitam de muita força e velocidade, ainda podendo alternar a
intensidade onde essa potência está sendo aplicada, LOTURCO I (2015), “A maioria
das ações envolvidas em atividades locomotoras específicas e técnicas são
dependentes da capacidade para aplicar uma quantidade significativa de força a alta
velocidade”.
A potência pode ser treinável, treino simples, porém desgastante, pois exige
muito do participante, onde ele usará sua força máxima com velocidade máxima para
exercer o treino designado pelo preparador, a literatura traz muitos treinos, mas os
mais comuns entre eles são saltos, agachamentos, sprint’s, 1RM, treino de sprint’s
com troca de direção, entre outros. MARIA, 2009 “Parâmetro de carga X método
intervalado intenso de curta duração: duração do exercício 10 a 20 s; Duração das
pausas entre os exercícios 10 s a 1m; número de repetições na série 4 a 6; Distâncias
de 5 a 25m[...], Intensidade máxima e quase máxima 100% e 90%.”. Onde definem
como treino de potência.
Nesses métodos de treinamento os mais utilizados são os saltos e
agachamentos, quais são capazes de melhorar a capacidade de produção desses
participantes, geralmente são programados em exercícios e cargas de trabalho muito
específicas na realização do esporte em que está inserido, mas para, LOTURCO I
(2015) ele fala que deve haver uma, “uma estratégia de formação ‘misto-modelo’ para
aumentar a potência muscular, parece haver uma carga de trabalho-geral específica,
expressa em percentagem de uma repetição máxima (1RM) - no qual a produção de
energia é maximizada (elétrica ótimo), e, consequentemente, efeitos do treinamento
otimizado”.
Se falando em métodos, pesquisadores e estudiosos buscam zonas seguras
para o treino para traçarem lineares seguros, onde não ocorrem riscos de lesões e
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fadigas no treinamento de elite, LOTURCO I, (2015), “é possível determinar os
participantes' zonas de treinamento ideais, mesmo na ausência de dispositivos
cinemáticos (ou seja, transdutores lineares) usando a altura do salto”. A fim de garantir
uma melhor resolução de força-potência treinada.
Por ser pioneiro no modelo treinamento de oclusão vascular buscando
resultado na potência muscular, houve dificuldades de achar referências relacionadas
ao experimento em especial, portanto busca-se encontrar resultados significativos
para cada vez mais explorar esse mecanismo de treinamento.

Pliometria
Segundo OZBAR, (2015) o treinamento pliométrico TP ganhou popularidade no
futebol de formação e em categorias profissionais, sendo que usados em categorias
do futebol feminino e masculino, sua utilização por força e condicionamento
treinadores é crescente, porque eles podem ser aplicados sobre o campo. Decorrente
é possível notar que o TP é benéfico para aumentar a capacidade de utilizar explosiva
a força, ou seja, potência de forma eficaz em uma tarefa específica. Estes resultados
podem fornecer aos treinadores de força e condicionamento com um TP segura e
eficaz. Também deve se levar em conta que a TP deve ser combinada com o futebol,
ou futsal regular, formação para transferir os ganhos de força explosiva ao movimento
de retrocesso.
O programa de treinamento de pliometria pode render benefícios, como: reduzir
lesões nos membros inferiores nos esportes, entre eles futebol e futsal, melhorando a
capacidade de corrida (Sprint), altura do salto, agilidade e consequentemente a
performance de resistência em jogadores de futebol e futsal, melhorando a força
muscular devido à poderosa força excêntricas durante a desaceleração e aterragem,
LOTURCO, et al (2015).
Metodologia
Foram convidados a participar do estudo, jovens ativos com idade entre 18 e 30
anos que não tivesse realizado exercícios específicos para membros inferiores a pelo
menos 3 meses. Após, os participantes responderam a uma anamnese e também
foram instruídos a preencher um recordatórios de lesões. Logo após realizaram
também uma avaliação antropométrica, um teste de uma repetição máxima 1RM e
teste de salto vertical em tapete de contato. Assim, foi realizado um sorteio simples
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por meio de Sorteador Eletrônico, no qual o indivíduo foi selecionado para o seu
respectivo grupo: Grupo Oclusão (GO) ou grupo controle (GC). Antes do início do
treinamento nos grupos sorteados, todos os participantes foram submetidos a um
período controle, onde não realizaram nenhuma atividade física de membros
inferiores.
Após o sorteio do grupo os participantes deram início ao protocolo de
treinamento 2x na semana com duração de 4 semanas. Após a execução dos
protocolos de treinamento os participantes retornaram ao laboratório para repetir os
testes realizados no período pré-treinamento.
Este projeto foi enviado para a Pesquisa da Universidade Regional Integrada
do Alto Uruguai e das Missões – URI - Campus de São Luiz Gonzaga – RS e para o
Comitê de Ética, sendo aprovado pelo Centro de Pesquisa Universitário Metodista
IPA, sob o parecer de número: 878.731 e seguiu todas as recomendações da
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).
Os indivíduos receberam um termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE). O estudo está dividido em três fases: Testes pré-intervenção/ controle;
Período de Intervenção/ controle; Testes pós-intervenção/ controle.

Protocolos de Avaliação
Avaliação Antropométrica
A antropometria foi realizada para a caracterização da amostra e verificar
alterações pós-treinamento no qual é utilizado um plicômetro (Mitutoyo comprecisão
de 0,1 mm – Cescorf), balança com estadiômetro acoplado (Marca Welmy, com
capacidade para 200 kg com precisão de 0,1 kg e 0,005 m), e perímetros usando fita
métrica (Cescorf- Porto Alegre Brasil). Os cálculos da composição corporal são
realizados pela metodologia de cinco componentes MARFELL-JONES, (2006). As
marcações e as técnicas de avaliação seguiram os padrões da The international
Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). Os avaliadores são
devidamente certificados para a metodologia ISAK. Nessa metodologia são
verificadas as medidas dos seguintes pontos de referência, sendo utilizados para esse
trabalho as seguintes variáveis: 1) massa corporal; 2) estatura; 3) altura sentado 4)
dobras cutâneas (coxa medial); 5) perímetros (coxa máxima, coxa média).
Teste de 1RM
O teste de 1 RM de Leg Press foi executado em um equipamento de Leg Press
de carga variável (Taurus, Brasil), de modo bilateral. Todos os testes foram
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conduzidos pelo mesmo avaliador e utilizados os mesmos procedimentos antes do
treinamento, pré e pós 4 semanas de treinamento. Antes do teste, os participantes
realizaram um aquecimento geral de cinco minutos de duração a 5 km/h na esteira.
Após aquecimento geral, os participantes foram posicionados no equipamento Leg
Press (Taurus, Brasil). Em seguida, cada participante realizou um aquecimento
específico consistindo de duas séries de oito repetições com cargas em torno de 50%
e 70% da carga estimada para 1-RM. Durante o aquecimento os participantes
necessitam estender os joelhos completamente e a repetição apenas foi avaliada se
os participantes alcançaram o delimitador de amplitude posicionando a frente do
equipamento. Após o aquecimento específico foram dados 3 minutos de intervalo aos
participantes antes de iniciar o teste máximo.
O teste máximo constitui-se na obtenção da maior quantidade de peso que
pode ser levantada em um ciclo completo (flexão e extensão de joelhos). Quando os
participantes forem capazes de executar mais de uma repetição, o valor da carga será
ajustado baseada nos coeficientes de correção de LOMBARDI, (1989), e quando não
forem capazes de executar nenhuma repetição a carga será reduzida 5kg. Entre cada
tentativa os participantes terão 5 minutos de intervalo. Caso mais de quatro tentativas
forem necessárias para determinar o valor de 1-RM, o teste será interrompido e
realizado em outro dia. Antes do teste máximo cada participante foi familiarizado com
o teste por cerca de duas a três sessões de familiarização. A velocidade de execução
de cada repetição será controlada utilizando um metrônomo. Quando houver uma
variação na carga ≤5% entre sessões de familiarização o participante esteve
considerado familiarizado com o teste PHILLIPS et al., (2004) WALLERSTEIN et al.,
(2012).
Teste de Potência
Os participantes estiveram familiarizados com o movimento ao realizarem um
aquecimento prévio de 10 saltos verticais com altura variável, com um intervalo de
descanso de dois minutos antes do início do teste. O protocolo consistiu na realização
de três saltos verticais máximos (SV Max), O intervalo entre uma tentativa e outra foi
de 10 segundos respeitando sempre o comando verbal. A técnica aplicada foi a de
salto vertical com contra movimento Counter Movement Jump (CMJ), sem ajuda dos
membros superiores BOSCO, (1983). Para o protocolo supracitado o voluntário
manteve as mãos na cintura e tronco ereto. A flexão do joelho acontece
aproximadamente no ângulo de 120°, em seguida o executante faz a extensão do
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joelho, procurando impulsionar o corpo para o alto e na vertical, durante essa ação o
tronco deve continuar sem movimento para evitar influência nos resultados. Os saltos
foram realizados sobre tapete de contato (Jump System 1.0®, CEFISE, SP/Brasil) o
sistema que mensura variáveis relacionadas aos saltos como tempo de contato, tempo
de voo, altura atingida, e a Potência em apresentada W e W/kg.
Protocolo de Oclusão Vascular
Para determinar a oclusão parcial, os participantes chegaram ao Laboratório e
permaneceram na posição sentado em repouso absoluto por 20 minutos. Assim, a
pressão arterial de repouso aferida, e posteriormente utilizada no cálculo de fixação
do manguito para a oclusão parcial do membro. A pressão que será realizada no
membro foi referente a 20 mmHg de mercúrio acima da pressão arterial sistólica de
repouso, dessa maneira garantimos que a oclusão do membro seja parcial, impedindo
o repouso venoso. Realizados 3 exercícios com o membro ocluído no início do
protocolo e só será retirado no final do mesmo, mantendo ocluído durante os
intervalos.
Protocolo de Treino
Protocolo 1 Treino de Potência com Oclusão

Pré-teste, os participantes realizaram um aquecimento geral de cinco
minutos de duração a 5 km/h na esteira. Após aquecimento geral, os
participantes estão posicionados no equipamento de extensão de joelhos
(Taurus, Brasil) com os joelhos e quadris flexionados a 90º. Em seguida, cada
participantes irá realizar um aquecimento específico consistindo de duas séries
de oito repetições sem carga estimada para 1-RM.
Após os participantes foram ocluídos parcialmente: E começa a realização das
5 series de 20 % de 1 RM dos membros inferior, com o período de descanso de 5
minutos de cada série. O local onde que será parcialmente ocluída, em seguida para
a realização do extensor, a pressão a ser utilizada será de 40 mmHg acima do valor
utilizado para membro superior GOLDFARB et al., (2008). Para qualificar o teste e
para que a oclusão tenha dados fidedignos o pesquisador deve ter um oxímetro, em
seu estudo o pesquisador utilizou um oxímetro de dedo da marca New Tech modelo
PM 100C, após cada série. Afim que o avaliador tem que se preocupar que o fluxo
sanguíneo não seja interrompido por completo GOLDFARB et al., (2008). Caso o
oxímetro não detectasse o pulso no dedo do voluntário o manguito teria sua pressão
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reduzida de 5 a 10 mmHg até que o pulso seja detectado novamente.
Protocolo 2 Modelo Tradicional de Treino de Potência

Os participantes realizaram um treino tradicional de potência, usando um
protocolo de pliometria, após realizaram um aquecimento de 5 minutos, com uma
corrida leve, após realizaram os exercícios pliométricos descritos na tabela abaixo,
onde foram 5 séries de saltos sobre os plintos dispostos na quadra, terá intervalo de
5 minutos em cada série realizada, durante as 04 semanas os trabalhos, iniciados de
um ritmo leve para o moderado.

Protocolo de Pliometria
Os participantes participaram dos treinamentos pliométricos durante 4
semanas (2 vezes na semana). Cada sessão teve duração de aproximadamente 40
minutos.
1ªEtapa: Aquecimento
2ª Etapa: A realização da sessão de exercícios (Figura 3)
3ª Etapa: Volta a calma.
SEMANA / DIAS
(INTENCIDADE)
IS 1 / D 1-2
(Leve)

S 2 / D 3-4
(Leve para médio)

EXERCÍCIOS (REPETIÇÕES/ SÉRIES)
Squat junp(10/2)
Split squat junp (10/2)
Cycled Split squat junp (10/2)
Split squat junp (10/2)
Pike Jump (10/2)
Double leg tuck junp (10 /2)

S 3 / D 5-6
(Médio)

S 4 / D 7-8
(Intensivo)

Pike jump (10/3)
Double leg tuck jump (10/3)
Double leg zigzag hop (10/3)
Double leg hop (10/3)
Double leg zigzag hop (10/3)
Double leg hop (10/3)
In-depth jump (10/3)
Box jump (10/

Fonte: Elaborado pelo autor. (Adaptado de Wu et al 2010).
30 segundos de descanso entre as séries e 2 min entre os exercícios.
Resultados
Foram encontradas diferenças significativas entre os momentos pré e pós
treinamento para todas as variáveis em ambos os grupos, tanto do Squat Jump,
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quanto no Counter Moviment Jump (p<0,05), exceto na variável de 1RM que não
apresenta diferença entre os momentos no GC. Quando comparados os grupos
foram encontradas diferenças significativas para todas as variáveis no Squat Jump
(p<0,05), conforme demonstrado na figura 1 e não foram encontradas diferenças no
Counter Moviment Jump.
Squat Jump

Potência (Watts)

#

4000

Oclusão
Controle

*
*

3000
2000
1000
0
Pré

Pós

Potência Relativa (Watts/kg)

Squat Jump

5000

60

#

*
*

Oclusão
Controle

40

20

0
Pré

Pós

Squat Jump
#

*
*

30

500

Oclusão
Controle

20

#

*

400

1RM (kg)

Altura de Salto (cm)

40

10

*

Oclusão
Controle

300
200
100

0

0
Pré

Pós

Pré

Pós

Figura 1. Resultados de potência, potência relativa, altura de salto no protocolo de
Squat Jump e 1 repetição máxima (1RM). * Diferença significativa entre os momentos.
# Diferença significativa entre os grupos no mesmo momento.
Foram encontradas diferenças entre os momentos nas dobras cutâneas e nos
perímetros nos momentos pré e pós no GO (p<0,05). Quando comparados os grupos
foram encontradas diferenças entre os grupos (p<0,05), conforme demonstrado na
figura 2.
Oclusão
Controle

15
10

#

*

5
0
Pré

Pós

Oclusão
Controle

80

Perímetros (cm)

Dobras Cutâneas (mm)

20

#

60

*

40
20
0
Pré

Pós

Figura 2. Resultados de Dobras Cutâneas e Perímetros nos Grupos Oclusão e
Controle. * Diferenças entre momentos no mesmo grupo. # Diferenças entre grupos.
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Discussão
O presente artigo trouxe resultados significantes sobre o estudo feito com o
treinamento com oclusão vascular, conforme mostra as tabelas 1 e 2. Que o Grupo
Oclusão, teve como resultados no salto vertical (Squat Jump) a potência, a altura do
salto, potencia relativa e 1 RM, aumentados sobre o Grupo Controle.
O autor (Yasuda et al), fala que o treinamento com oclusão vascular (TOV) leva
um ambiente hipóxico e ácido, pois assim tem um acumulo de ácido lático, que inibe
a contração e recrutamento de motor adicional de contração rápida unidades para
manter a produção de força. A velocidade adicional o recrutamento de fibras de
contração muscular como resultado do treinamento de BFR seria um dos fatores que
poderiam induzir maior força muscular.
Outra ferramenta de análise do TOV com baixa intensidade, é por causa da
grande ativação das fibras do tipo II, assim consequentemente acumulando
metabolitos, estimulando a via simpática nervosa muscular, elevando o padrão de
recrutamento de uniformidades motoras compostas de fibras do tipo II, aumentando a
força muscular cronicamente. Então a oclusão gerada diminuiria a disponibilidade de
substratos energéticos e oxigênio, obrigatoriamente ocorrendo alterações no
recrutamento de unidades motoras para sustentação da produção de força
(TAKARADA et al., 2000; LAURENTINO et al., 2008).
Temos como resultados também a diferença entre as dobras cutâneas (DC) e
perímetros dos indivíduos analisados. Observar que não foram controlados a ingestão
nutricional e a hidratação do indivíduo, mas percebe-se que o GO teve diminuição das
DC e aumento do perímetro das coxas referente ao GC. O autor mostra que a atuação
da miostatina é uma proteína responsável pelo controle do crescimento muscular, que
tem como a ação de inibir a progressão do ciclo celular, com isso a diminuição da
proliferação de células satélites e acarretando

negativamente na síntese proteica,

assim tendo respostas hipertróficas.(ROTH e WALSH, 2004; LAURENTINO et al.,
2008; LAURENTINO, 2010)
Conclusão
Conclui-se nesse estudo que o treinamento de oclusão vascular com baixa
intensidade, tem melhoras significantes em jovens não treinados. Um aumento de
potência, hipertrofia muscular, potencia relativa, altura de salto vertical (Squat Jump)
e teste 1RM.
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ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO EXTRACELULAR DOS NUCLEOTIDEOS DA
ADENINA DE INDIVIDUOS SUBMETIDOS AO EXERCICIO DE FORÇA
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Resumo: Introdução: O sistema purinérgico é um sistema de sinalização extracelular
que influencia processos fisiológicos e patológicos. O exercício de força promove
adaptações sendo sugerido como recurso terapêutico em algumas patologias
crônicas. Objetivos: Verificar o efeito de uma sessão de exercício de força sobre a
hidrólise extracelular dos nucleotídeos da adenina no plasma sanguíneo de indivíduos
adultos jovens sedentários. Métodos: Indivíduos sem patologia prévia selecionados e
avaliados, responderam ao questionário e submetidos a 1RM. Sete dias após a
avaliação, realizaram o protocolo consistindo em 7 exercícios de força a 85% de seu
1RM. Amostras sanguínea foram coletadas pré e pós-exercício. O plasma sanguíneo
foi separado e a atividade enzimática foi avaliada pela liberação de fosfato inorgânico
(Pi). Resultados: Onze indivíduos com idade: 22,27±2,49 anos; estatura: 1,75±0,05 m;
IMC: 24,5±3,97 kg/m² e somatório de dobras: 135,63±47,24 mm. A hidrólise da
adenosina 5’-difosfato (ADP), adenosina 5’monofosfato (AMP) e p-nitrofenil 5’timinidina monofosfato (p-Nph-5’-TMP), mostraram-se diminuídas significativamente
pós protocolo de exercício e adenosina 5’-trifosfato (ATP) diminuiu pós exercício.
Conclusão: Resultados demonstram de forma inédita uma modificação do exercício
de força sobre a hidrólise de ATP, ADP, AMP e atividade enzimática de p-Nph-5’-TMP
após exercício de força.
Palavras-chave: Sinalização Purinérgica; Nucleotidases; Exercício Físico;
Sedentarismo.
ANALYSIS OF THE EXTRACELLULAR CONCENTRATION OF ADENINE
NUCLEOTIIDS FROM INDIVIDUALS SUBJECT TO FORCE EXERCISE

Abstract: Introduction: The purinergic system is an extracellular signaling system that
influences physiological and pathological processes. Strength exercise promotes
adaptations and is suggested as a therapeutic resource in some chronic pathologies.
Objectives: To verify the effect of a strength training session on extracellular hydrolysis
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of adenine nucleotides in the blood plasma of sedentary young adults. Methods:
Individuals without previous pathology selected and evaluated, answered the
questionnaire and underwent 1RM. Seven days after the evaluation, they performed
the protocol consisting of 7 strength exercises at 85% of their 1RM. Blood samples
were collected pre and post exercise. Blood plasma was separated and enzymatic
activity was evaluated by the release of inorganic phosphate (Pi). Results: Eleven
individuals aged 22.27 ± 2.49 years; stature: 1.75 ± 0.05 m; BMI: 24.5 ± 3.97 kg / m²
and sum of folds: 135.63 ± 47.24 mm. The hydrolysis of adenosine 5'-diphosphate
(ADP), adenosine 5'monophosphate (AMP) and p-nitrophenyl 5'-thiminidine
monophosphate (p-Nph-5'-TMP) were significantly decreased after exercise protocol
and adenosine. 5'-triphosphate (ATP) decreased after exercise. Conclusion: Results
demonstrate in a novel way a modification of the exercise of force on the hydrolysis of
ATP, ADP, AMP and enzymatic activity of p-Nph-5'-TMP after exercise of force.
Keywords: Purinergic Signaling; Nucleotidases; Physical exercise; Sedentary
lifestyle.

INTRODUÇÃO
Em 1929, foi publicado o primeiro trabalho demonstrando uma possível
modulação do ATP e da adenosina ADO na atividade cardíaca e vascular (DRURY &
SZENT-GYÖRGYIS, 1929) e em 1972, Geoffrey Burnstock, observou a ação do ATP
como um neurotrasmissor em nervos adrenérgicos e não colinérgicos (BURNSTOCK,
2009), desmistificando o papel de nucleotídeos e nucleosídeos exclusivamente como
um combustível intracelular.
Atualmente o conceito de nucleotídeos e nucleosídeos como sinalizadores no
meio extracelular e influenciando processos fisiológicos e patológicos é amplamente
aceito, definindo um sistema específico de sinalização celular (BURNSTOCK, 2009).
Denominado de sinalização purinérgica, o mesmo pode atuar modulando a
agregração plaquetária, inflamação, atividade cardíaca, tônus vasomotor, morte e
proliferação celular, entre outros efeitos já descritos na literatura (BURNSTOCK,
2002).
O comportamento sedentário, a exposição diária ao estresse e os maus hábitos
alimentares caracterizam o estilo de vida moderno que está intimamente ligado ao
desenvolvimento de doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes tipo 2,
síndrome metabólica, obesidade, cardiopatias, osteoporose, determinados tipos de
canceres, podendo até levar o indivíduo a morte prematura (MARTIN et al., 2015). O
Sedentarismo é um grave problema de saúde pública mundial, sendo o quarto
principal fator de risco para taxa de mortalidade, superado apenas pela obesidade e
sobrepeso, hiperglicemia, fumo e hipertensão (KRUK, 2014).
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As doenças supracitadas, são descritas na literatura ocasionando diversas
reações no nosso organismo, sendo prejudiciais à saúde, como aumento da
resistência à insulina, aumento da resistência vascular, atenuação de células
cancerígenas, aumento de percentual de gordura e também são capazes de modificar
concentrações dos componentes extracelulares e atividades enzimáticas de hidrólise
do sistema purinérgico, as quais influenciam nos processos fisiopatológicos
(CARDOSO, et al. 2015; MORITZ, et al. 2012).
As recomendações atuais de saúde pública reconhecem o exercício físico como
fundamental na prevenção, gerenciamento e tratamento de inúmeras condições
patológicas crônicas, incluindo hipertensão, doenças cardiovasculares, obesidade,
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), depressão, fibromialgia e perda muscular relacionado
à idade (sarcopenia) (HASKELL et al., 2007; COLBERG et al., 2010) caracterizando
o exercício físico como uma alternativa não farmacológica (PEDERSEN & BRANDT
C, 2010; , AMBROSE & GOLIGHTLY YM, 2015).
Posto isso, é recomendado para indivíduos com idade entre 18 a 64 anos, no
mínimo 150 minutos mensais de exercício com intensidade moderada ou a prática
regular de exercício de força, entre 3 a 5 vezes por semana com no mínimo uma série
de 8 a 12 repetições que condicionem grandes grupos musculares, objetivando o
desenvolvimento e manutenção da condição cardiorrespiratória, composição corporal
e força muscular em adultos saudáveis (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS
MEDICINE, 1998; WHO, 2010). O exercício de força tradicional, com intensidade de
60 a 85% de 1 RM, com 8 a 12 repetições e 3 séries com intervalos de 2 a 3 minutos,
promovem um significativo dispêndio metabólico, favorecendo uma maior cascata de
sinalização (PINTO, et al 2011).
As repetidas contrações musculares realizadas durante uma sessão de exercício
induzem alterações na contratilidade e tensão muscular, produção de ATP, maior
influxo de cálcio para dentro da célula, aumento da produção de espécies reativas de
oxigênio (ROS), assim ativando cascatas de sinalização celular que regulam
adaptações sistêmicas geradas pelo exercício (EGAN & ZIERATH, 2013). Os
benefícios do exercício de força são justificados pelas adaptações fisiológicas e
bioquímicas em nível metabólico, neuromusculares, cardiopulmonares, endoteliais e
gastrointestinais (TIPTON, 1991).
No entanto, a relação entre a prática de exercício de força e a sinalização
purinérgica configura um recente campo de pesquisa, necessitando ser melhor
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compreendido. Já é evidenciada a função da adenosina e ATP na regulação do fluxo
sanguíneo em resposta ao exercício. Em modelo experimental, o exercício já é
descrito como um possível modulador da atividade ectonucleotidásica alterando as
concentrações de ATP, ADP, AMP relatado na literatura por trabalhos preconizando
o exercício aeróbico, o que faz deste trabalho inédito na área. É necessário
identificarmos possíveis estratégias terapêuticas não farmacológicas para a
modulação dos compostos do sistema purinérgico visto que os mesmos influenciam
em processos fisiológicos e patológicos. (YEGUTKIN, et al. 2007; SIQUEIRA et al.
2010; MORITZ, et al. 2012).
Assim, o presente estudo visa compreender o funcionamento das enzimas que
controlam a concentração plasmática dos componentes do sistema purinérgico de
indivíduos adultos jovens sedentários, buscando um possível papel modulador do
exercício de força na atividade enzimática e nos níveis dos compostos purinérgicos,
admitindo a interação do exercício de força com o sistema purinérgico.
OBJETIVOS
Verificar o efeito de uma sessão de exercício de força sobre a concentração
extracelular dos nucleotídeos da adenina no plasma sanguíneo de indivíduos adultos
jovens sedentários. Analisar a concentração plasmática extracelular de: ATP; ADP;
AMP. Analisar a atividade da enzimática p-Nph-5’-TMP pré e pós uma sessão de
exercício de força.
MATERIAIS E MÉTODOS
Caracteriza-se como um estudo do tipo Ensaio clínico randomizado não
controlado. Este trabalho incluiu onze jovens adultos do sexo masculino entre 18 a 30
anos com IMC entre 20 a 30 kg/m², não envolvidos em nenhum programa de
exercícios, durante pelo menos 6 meses anteriores ao estudo, sem doenças prévias
e que não realizassem nenhum tratamento farmacológico pelo menos 60 dias e não
fumantes. Os indivíduos com história de abuso de álcool (2 ≥ doses por dia) foram
excluídos.
Os voluntários foram instruídos a abster-se da cafeína por ≥ 12h antes dos testes.
O termo de consentimento livre e esclarecido foi assinado por todos os participantes
incluídos no estudo. O estudo foi realizado após a aprovação do Comitê de Ética da
Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões – Campus Santiago
(71545017.6.0000.5353/ 2017).
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Foi realizado o teste de 1RM para os exercícios de Supino, LegPress, Puxada a
frente, extensão e flexão de joelhos, rosca bíceps, extensão tríceps na máquina
descritas na tabela 1. Após aquecimento geral de 5 minutos na esteira em uma
velocidade de 5km/h, os participantes foram posicionados nos equipamentos
supracitados. E, cada sujeito realizou um aquecimento específico consistindo de duas
séries de oito repetições com cargas em torno de 50% e 70% da carga estimada para
1-RM. Durante o aquecimento os sujeitos realizaram a amplitude de movimento
completa dos exercícios. Após o aquecimento específico foram 3 minutos de intervalo
aos sujeitos antes de iniciar o teste máximo. O teste máximo constitui-se na obtenção
da maior quantidade de peso que pode ser levantada em um ciclo completo.
Quando o sujeito era capaz de executar mais de uma repetição, o valor da carga
era ajustado baseado nos coeficientes de correção de LOMBARDI (1989), e quando
não eram capazes de executar nenhuma repetição a carga era reduzida em 5 kg.
Entre cada tentativa os sujeitos tiveram 5 minutos de intervalo. A velocidade de
execução de cada repetição era controlada utilizando um metrônomo (com tempos de
2 segundos para fase concêntrica, e 2 segundos para fase excêntrica). Quando houve
uma variação na carga ≤5% entre sessões de familiarização o sujeito era considerado
familiarizado com o teste PHILLIPS et al., (2004) WALLERSTEIN et al., (2012).
Para as avaliações, no segundo dia do protocolo experimental, os sujeitos
chegaram ao laboratório alimentados com a refeição padrão repassada anteriormente,
sem ingerir café por 12 horas anteriores ao protocolo. A refeição padrão constitui-se
de pão de centeio com uma fatia de queijo mussarela, uma fatia de presunto e
manteiga com um copo de 250ml de iogurte sabor morango.
Foram coletadas amostras de 10 ml de sangue no início e no término do exercício
para a determinação da atividade enzimática no plasma sanguíneo. O sangue foi
imediatamente centrifugado a 5.000 g durante 15 minutos e armazenado em freezer
a –80°C. Após a centrifugação, o coágulo foi descartado e as amostras de plasma
foram utilizadas para o ensaio enzimático.
A atividade de fosfodiesterase foi avaliada utilizando p-Nph-5'-TMP (um substrato
marcador artificial que é utilizado para o ensaio in vitro desta atividade) (SAKURA,
1998). A reação de atividade de NPP foi realizada num meio contendo Tris-HCl na
concentração final de 112 mM, pH 8,9. Aproximadamente 1 mg de proteína sérica foi
pré-incubada durante 10 minutos a 37ºC. A reação enzimática foi iniciada pela adição
de 0,5 mM (concentração final) de p-Nph-5'-TMP. Após 60 minutos de incubação,
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adicionou-se 200 uL de NaOH a 0,2 N ao meio para interromper a reação. A
quantidade de p-Nph-5'-TMP liberada a partir do substrato foi medida a 410 nm
utilizando um coeficiente de extinção molar de 18,8x10-3/M/cm. Os controles para
corrigir a hidrólise do substrato não enzimático foram realizados pela adição de soro
sanguíneo após a reação ter sido interrompida com NaOH. Todas as amostras foram
realizadas em quintuplicado. As atividades enzimáticas foram expressas como nmol
de p-nitrofenol liberado por minuto por miligrama de proteína.
Os resultados são expressos como média ± média de erro padrão. A
comparação dos valores pré e pós agudos do exercício foi feita pelo teste t studen’t
para amostras pareadas usando GraphPad Prism, versão 5.01, San Diego, CA, EUA.
As diferenças foram consideradas significativas para p<0,05.
Após o repouso, as amostras de sangue (10ml) pré-exercício foram
coletadas. Os indivíduos imediatamente após a primeira coleta foram submetidos a 8
exercícios de força: Supino, LegPress, Puxada a frente, extensão e flexão de joelhos,
rosca bíceps, extensão tríceps a 85% do seu 1RM por 3 repetições entre 10 a 12
repetições com tempo de descanso de 3 minutos por repetição. Foi coletado amostra
sanguínea (10ml) imediatamente após o final da sessão, consistindo em um estudo
de ensaio clínico.
RESULTADOS
O estudo foi realizado com 11 indivíduos com idade de 22,27 ± 2,49 anos; Massa
Corporal de 75,40±10,33 kg; Estatura: 1,75±0,05 e IMC: 24,5±3,97 Kg/m². O Os
valores obtidos através do teste de 1RM foram no Supino, Legg Puxada, Flexor,
Extensor, Rosca e Tríceps na máquina (50,72±9,22; 198,81±28,02; 48,27±9,68;
54,90±5,76; 61,09±7,10; 31,09±9,75; 35,45±9,34 respectivamente) e o Somatório de
dobras identificou 135,63±47,24 mm (Tabela 1).
O exercício de força há 85% do 1RM foi capaz de modificar a atividade de NPP
mensurada pela hidrólise de seu substrato específico artificial p-Nph-5'-TMP,
encontrando-se

diminuida

pós-exercício

(5,40±0,27

nmol

p-nitrofenol/min/mg

proteína) quando relacionada ao nível basal do pré-exercício (6,65±0,38) (Fig 1A). Em
relação ao pré-exercício (0,116±0,02nmol Pi/min/mg proteina) a hidrólise de ATP
diminuiu pós-exercício (0,08±0,009 nmol Pi/min/mg proteina) (Fig 1B). A Hidrólise
extracelular de ADP e AMP foram significativamente diminuidas pós-exercício
(0,09±0,01 nmol Pi/min/mg protein; 0,08±0,007 nmol Pi/min/mg proteina) (Fig. 1C; D)
quando comparadas aos níveis basais pré-exercício (0,14±0,02 nmol Pi/min/mg
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proteina;

0,12±0,01

nmol

Pi/min/mg

protei

na,
respectivamente).

Figura 1: Atividade enzimática de (A) p-Nph-5’-TMP e a Hidrólise dos
nucleotídeos da adenina (B) ATP; (C) ADP E (D) AMP em adultos jovens
sedentários do sexo masculino comparando pré e pós exercício de força. Os
dados são apresentados em média ± erro padrão médio. * Indica a diferença
significativa em relação ao pré-exercício (p <0,05).
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DISCUSSÃO
O comportamento sedentário é relacionado com saúde precária fazendo com que
o indivíduo fique suscetível para doenças crônicas, taxas de mortalidade e custa pelo
menos 90 bilhões de dólares em cuidados médicos nos Estados Unidos. A
modificação do estilo de vida, incluindo o exercício regular e a dieta saudável, está
relacionada à redução dos custos com a saúde, prevenção e tratamento de doenças
cardiovasculares, hipertensão, obesidade, diabetes tipo 2 e outros (MORITZ, 2016).
Em nosso estudo, identificamos que o protocolo de exercício de força a 85% de
1RM possibilitou a modificação da hidrólise dos nucleotídeos da adenina,
apresentando diminuição significativa pós-exercício na hidrólise de ADP e AMP e na
atividade enzimática NPP, e uma redução não significativa em ATP. Na literatura até
o momento, encontra-se obscura a relação do exercício de força com uma possível
modificação dos componentes do sistema purinérgico, sendo este trabalho o
precursor na temática. Não foram avaliados os mecanismos que geram tais
alterações, mas foi indagado à problemática que diferentes protocolos, intensidades
e tipos de exercício causam diferentes adaptações na hidrólise extracelular
(SIQUEIRA, 2010; CARDOSO, 2015; MORITZ, 2016).
Em um estudo de Moritz et al. (2016), foi analisado a hidrólise extracelular de ATP,
ADP, AMP e ADO no soro do sangue de jovens adultos, foi identificado que há
aumento na hidrólise extracelular dos nucleotídeos da adenina, quando submetidos a
uma sessão de exercício aeróbico de moderada intensidade, possivelmente criando
um ambiente citoprotetor. Enquanto que Langfort (1996), descreveu que a ecto-5
nucleotidase apresentou diminuição de atividade após a prática de exercício
anaeróbico agudo e, após semanas de exercício foi identificado o aumento dessa
atividade enzimática. Os autores questionam a ideia de que os exercícios agudos e
crônicos produzem diferentes adaptações na atividade enzimática, bem como a via
catabólica.
Quando analisadas 10 semanas de treinamento de resistência sobre a hidrólise
dos componentes do sistema purinérgico, Roque et al. (2011), evidenciaram
aumentos significativos após o protocolo. Ainda no mesmo estudo, identificaram que
o exercício por resistência levou a hipertrofia ventricular fisiológica, e adaptações
vasculares que podem melhorar o fornecimento de O² no miocárdio. Diferentemente
do estudo de Siqueira et al. (2010), que após 2 semanas de exercício aeróbico
moderado nas sinaptossomas dos ratos, houve a diminuição da hidrólise de ADP e
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tendência de diminuição de ATP. Relatando a possível influência do papel
neuroprotetivo com a atividade das nucleotidases (SIQUEIRA, 2010).
Há na literatura evidências que relatam diferentes protocolos, intensidades e
tempos de exercício, gerando diferentes adaptações enzimáticas. Corroborando com
o nosso estudo, Cardoso, et al. (2015), analisaram o comportamento das enzimas do
sistema purinérgico durante o exercício em ratos sedentários e submetidos a uma
sessão de exercício de natação, onde acarretou na diminuição da hidrólise e dos
níveis de ATP e ADP e da expressão E-NTPdase 1. Bem como, após seis semanas
de treinamento, a natação foi capaz de reverter altos níveis de hidrólise nos linfócitos
de ratos hipertensos, indicando que o exercício agudo é eficiente na prevenção do
aumento da hidrólise extracelular.
No entanto, sugere-se que diferentes adaptações sejam advindas de diferentes
protocolos utilizados, ocorrendo a aceleração da degradação dos nucleotídeos até a
adenosina, este que é considerado um clássico vasodilatador. Porém, não é explicito
na literatura quais os mecanismos desta enzima que geram modulação dos
componentes do sistema purinérgico sobre o exercício, pois identificamos a interação
da sinalização extracelular com o exercício de força.
Em nosso estudo, a atividade enzimática pós exercício encontrou-se diminuída,
indaga-se então que a atividade enzimática estudada tenha sido inibida devido ao
fator do exercício de força com intensidade elevada (85% 1RM) gerando acidose
metabólica e consequentemente fadiga (MASCENA, et al 1981), pois as 3 formas de
NPP que influenciam na sinalização extracelular possuem uma atividade ótima em pH
alcalino (SHIRLEY, et al 2009).
Identificamos diferentes adaptações e esse trabalho se justifica por ser o primeiro
há evidenciar a atividade enzimática neste método de exercício. E ao avaliarmos uma
sessão de exercício de força de intensidade máxima identificamos diferenças
significativas em nossos achados sobre a atividade enzimática dos nucleotídeos da
adenina.
O ATP e seus produtos de degradação (ADP e AMP) aumentam em ratos
submetidos ao exercício físico aeróbico moderado crônico (10 semanas), esse
aumento ocorre no soro e no sarcolema de células cardíacas, associado ao aumento
na hidrólise dos nucleotídeos da adenina foi observado o aumento na expressão da
E-NTPdase1/CD39 e da ecto-5’-nucleotidase/cd73 no tecido cardíaco (ROQUE,
2011).
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Acredita-se que a uma sessão de exercício dependa de várias variáveis como tipo
de exercício, intensidade, frequência, duração, no entanto, podemos relatar que em
diferentes variáveis há diferentes modificações na hidrólise do Sistema Purinérgico
em indivíduos adultos jovens sedentários pós-exercício de força.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O exercício de força é capaz de modificar a hidrólise extracelular dos nucleotídeos
da adenina resultando em diminuição significativa na hidrólise de ADP, AMP e pnitrofenil 5’-timinidina monofosfato (p-Nph-5’-TMP), e diminuição de ATP pós exercício
em indivíduos adultos jovens sedentários.
Através de nosso estudo, é relatada a interação entre uma sessão de exercício de
força e o sistema purinérgico em adultos jovens sedentários. São necessários mais
estudos acerca da temática, visto que não analisamos até o momento os mecanismos
que realizam tais modificações sobre o sistema purinérgico.
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ACESSIBILIDADE: UMA NOVA PERSPECTIVA DE INCLUSÃO
Sarah Ferreira Sides85
Tatiane Foleto Munareto86
Lizandra Andrade Nascimento87
Resumo: O texto trata das políticas de acessibilidade implantadas na educação
brasileira, voltadas à inclusão das pessoas com deficiências no contexto educacional,
com ênfase no Ensino Superior. O objetivo é refletir sobre a importância de tais
políticas para assegurar a igualdade nas condições de acesso e permanência na
Universidade. A metodologia utilizada foi a bibliográfica, com base nas legislações e
nos escritos de autores ligados à educação inclusiva. Os resultados apontam para as
conquistas obtidas e para os desafios a serem enfrentados, principalmente no cenário
atual, em que percebemos o encurtamento dos investimentos na área. O estudo não
aponta conclusões, mas pontos para reflexão e para o necessário aprofundamento
das discussões a respeito das ações a serem empreendidas para a construção da
efetiva inclusão, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior.
Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão. Ensino Superior. Aprendizagem.
ACCESSIBILITY: A NEW PERSPECTIVE OF INCLUSION
Abstract: The text deals with accessibility policies implemented in Brazilian education,
aimed at the inclusion of people with disabilities in the educational context, with
emphasis on Higher Education. The objective is to reflect on the importance of such
policies to ensure equality in the conditions of access and permanence in the
University. The methodology used was the bibliographical one, based on the
legislations and writings of authors related to inclusive education. The results point to
the achievements and challenges to be faced, especially in the current scenario, where
we perceive the shortening of investments in the area. The study does not point out
conclusions, but points for reflection and for the necessary deepening of the
discussions about the actions to be undertaken for the construction of effective
inclusion, from Early Childhood Education to Higher Education.
Keywords: Accessibility. Inclusion. Higher Education. Learning.
1 Introdução
O presente artigo tem como objetivo refletir a respeito da educação inclusiva, com
ênfase no Ensino Superior. Inicialmente, discute-se o conceito de inclusão e de
acessibilidade, enfocando a educação como direito de todos. A seguir, são debatidas
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as estratégias implementadas para assegurar o acesso e a permanência das pessoas
com deficiência na Universidade.
Além do embasamento legal, a partir da promulgação de Leis e Resoluções
voltadas à garantia da acessibilidade e da educação inclusiva, faz-se um
levantamento teórico a respeito da amplitude da inclusão, que envolve aspectos
arquitetônicos, metodológicos, de tecnologia, comunicacionais e de mobilidade.
Destacamos, ainda, a acessibilidade atitudinal, uma vez que esta representa um
desafio considerável ao processo inclusivo, posto que, observamos ser menos
complexo construir rampas de acesso e reservar vagas em estacionamento, do que
erradicar preconceitos e posturas excludentes.
Por meio desta abordagem, almejamos propor uma análise ampla da questão,
visando, em especial, contribuir para a superação de obstáculos para a inserção das
pessoas no contexto educacional. Dessa maneira, procuramos reconhecer os
inúmeros avanços obtidos nesse processo, e, salientar a necessidade de ampliarmos
os investimentos em acessibilidade, a fim de que possamos construir, efetivamente,
uma Universidade e uma sociedade, de modo geral, que sejam, de fato, inclusivas e
acolhedoras.

2 Perspectiva Histórica da Acessibilidade
As pessoas com deficiência são aquelas que possuem “impedimentos de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdades de condições com as demais pessoas” (BRASIL, 2015).
A década de 1990 foi marcada por mudanças importantes nas políticas públicas
educacionais no que se refere a escolarização de alunos com deficiência, causando
avanços importantes que propiciaram a efetivação de uma Escola para todos, onde
foi o princípio fundamental da inclusão.
Segundo Fonseca (1995), a escola passa a ter o compromisso de atender a
diversidade humana, tendo que se adaptar às necessidades individuais de seus
alunos e não mais excluir aqueles que não têm a facilidade de aprender, porque essa
atitude acaba por negar seu papel enquanto instituição social.
No ano de 1994 a Conferencia Mundial de Educação Especial, ocorrida em
Salamanca, na Espanha, salientou o direito de todos a uma educação de qualidade
assim como o atendimento necessário a suas especificidades, cabendo aos sistemas
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educacionais elaborarem métodos e programas educacionais inclusivos, que
favorecessem a aprendizagem e aprimorando a escola enquanto instituição que
propicia uma sociedade inclusiva. (UNESCO, 1994). Essa

proposta

feita

na

conferência, passa a valorizar a singularidade e não as dificuldades, repudiando o
termo deficiência e passando a utilizar uma nova terminologia: Necessidades
Educacionais Especiais.
Segundo Minto (2000), a lei propicia a oportunidade de acesso aos sistemas
de ensino, contudo a permanência do acadêmico está relacionada com seu
desempenho pessoal. Pois apesar dos avanços significativos, o sucesso e o fracasso
ainda depende do mesmo.
Com a inclusão, a necessidade de acessibilidade passou a ser cada vez mais
requerida nas IES. As primeiras modificações referentes à acessibilidade foram feitas
no processo classificatório de ingresso no Ensino Superior, sendo sugeridas
alterações no momento das provas, e na correção delas. Sendo assim, são exigidas
da comissão do vestibular mudanças no que se refere aos critérios de avaliação,
organização de salas e recursos adaptados necessários para que o candidato possa
realizar a prova, como, também, considerar as especificidades inerentes a cada
deficiência no momento da correção. (Brasil, 1996). Essa decisão atesta o quanto a
inclusão promoveu mudanças na sociedade como um todo, pois as pessoas
portadoras de deficiência passaram a conquistar seu espaço como cidadãos, e suas
reinvindicações apoio no poder público.
A portaria nº 1.679/1999 (1999) “Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de
pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de
reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições”. Onde são
estabelecidas as condições tanto em relação ao espaço físico (adaptações de
edificações, mobiliários, equipamentos urbanos e espaços) e aos recursos materiais
(adaptados a cada deficiência, por exemplo: máquina Braille, eliminação de barreiras
arquitetônicas, entre outros) quanto aos recursos humanos (exemplo: intérprete de
língua de sinais/língua portuguesa). Além da infraestrutura arquitetônica e recursos
materiais acessíveis é indispensável que se invista na formação dos profissionais para
que se ofereça um ensino de qualidade visando a completa aprendizagem do aluno.
As políticas públicas Brasileiras estão aperfeiçoando-se cada vez mais nas
demandas solicitadas pelas pessoas com necessidades especiais. Além disso, vale
destacar o Plano Nacional de Educação- PNE (Lei nº 10.172/2001, 2001), no qual
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apresenta a importância da preparação dos recursos humanos (técnicos, pessoal
administrativo, auxiliares e professores) no atendimento ao indivíduo portador de
necessidade especial.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada para a elaboração do estudo ora apresentado é a
pesquisa bibliográfica, buscando-se subsídios teóricos para a compreensão e análise
do tema. Foram selecionados artigos publicados em plataformas de pesquisas como
Lilacs, PubMed, Scielo, centrados na temática Acessibilidade em Instituições de
Ensino e seu contexto histórico.
A partir da leitura exploratória desses artigos, realizamos a organização dos
tópicos do estudo, procurando contemplar aspectos como a conceituação e o histórico
da inclusão no Ensino Superior, bem como o mapeamento dos avanços e dos desafios
a serem enfrentados para a concretização do processo inclusivo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Buscando-se dados a respeito da realidade atual do Ensino Superior no Brasil,
constatamos que, nos últimos anos houve um crescimento de 590,78% do número de
estudantes que ingressou na educação superior (INEP, 2017), nas universidades
privadas com bolsas concedidas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e
Programa Universidade para todos (PROUNI). Já nas universidades públicas
(estaduais e federais) esse número tende a crescer, tendo em vista as atuais políticas
concedidas pelas universidades.
De acordo com o Relatório do Censo da Educação Superior (INEP, 2017), o
Brasil tinha, em 2017, 296 Instituições de Educação Superior (IES) públicas e 2.152
privadas, o que representa 87,9% da rede. Dentre as públicas, 41,9% são estaduais;
36,8%, federais e 21,3%, municipais. Neste contexto, três quintos das IES federais
são universidades e 36,7% são Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
(IFs) e Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets).
No que concerne, especificamente à educação inclusiva, o Censo da Educação
Superior, de 2017, apresenta a representatividade do tipo de deficiência, transtorno
global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação declarados em relação
aos ingressantes de graduação. No gráfico a seguir, consta o número de matrículas
em cada tipo de deficiência.
293

Gráfico 1 - Representatividade do tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas
habilidades/superdotação.
Fonte: Censo da Educação Superior (INEP, 2017).

Conforme o documento, 12.290 ingressantes de graduação declararam-se
como

deficientes,

com

transtorno

global

do

desenvolvimento

ou

altas

habilidades/superdotação, o que corresponde a 0,4% do total de ingressantes. Um
mesmo vínculo discente, no caso, o de ingressante, pode apresentar mais de um tipo
de declaração. Entre as especificações mais comuns, 35,8% aparecem como
deficientes físicos, 29,8% registram baixa visão e 13,2%, deficiência auditiva.
Em se tratando da declaração de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou
altas habilidades/superdotação, o Censo contabiliza o total de 4.799 concluintes de
graduação. Esse total representa 0,4% dos concluintes em 2016.

Gráfico 2 – Concluintes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas
habilidades/superdotação.
Fonte: Censo da Educação Superior (INEP, 2017).
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Os dados do Censo 2017, indicam que se mantêm como mais frequentes as
declarações de deficiência física (34,3%), baixa visão (29,2%) e deficiência auditiva
(15,8%). Vale salientar que tais informações partem do processo de auto declaração,
no ato da matrícula, sendo que há possibilidade de um mesmo acadêmico apresentar
mais de um tipo de declaração.
Com base no exposto, observamos que as pessoas com deficiência estão
sendo incluídas no Ensino Superior, embora esse processo esteja sendo lento. Em
conformidade com a Revista do Ensino Superior (2018), apenas 0,45% do total de 8
milhões de matrículas no ensino superior são de alunos com deficiência. Na rede
privada, o percentual é ainda menor, 0,35%, enquanto na rede pública ele chega a
0,73%. Na segmentação por curso, eles representam 0,44% das matrículas do
presencial e 0,48% do EAD. Na primeira modalidade, os cursos com maior população
de deficientes são: Direito, Administração, Psicologia, Engenharia civil e Pedagogia.
Já no EAD, as cinco primeiras colocações são ocupadas pelos programas de
Pedagogia, Administração, Serviço social, Gestão de pessoal / RH e Ciências
contábeis. Em termos de ingressantes, o universo soma pouco mais de 12 mil alunos
e de concluintes, de apenas 4,8 mil. A evasão entre os estudantes com deficiência é
de 27%, sendo maior na rede privada: 31,5%. A deficiência física é a mais comum
entre os matriculados e atinge mais de 12,7 mil pessoas inscritas. Depois disso vêm
baixa visão (11 mil alunos), deficiência auditiva (5 mil) e cegueira (2 mil).
Desse modo, observamos que houve avanços no que tange ao acesso da
pessoa com deficiência às Universidades. Contudo, é preciso buscar formas de
ampliar o número de matrículas, e, principalmente, buscar estratégias para garantir a
permanência desses indivíduos no Ensino Superior.

5 Considerações Finais
No contexto contemporâneo, vivenciamos a urgência pela humanização das
relações interpessoais e pela superação de preconceitos e discriminações. A defesa
da inclusão e da acessibilidade configura-se como passo decisivo para a erradicação
da exclusão e para a aceitação das diferenças, percebendo-as não como empecilhos,
mas como fator de enriquecimento da sociedade, por possibilitar a diversidade.
Observamos que é necessário assegurar que os dispositivos legais sejam
efetivados na prática. Ou seja, temos um considerável respaldo das legislações
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relacionadas com a inclusão no Ensino Superior. Nesse sentido, destacam-se os
Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e a Avaliação in Loco do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), de julho de 2013; o
Programa Incluir: acessibilidade à Educação Superior (IFES - 2013); a Nota Técnica
385/2013; a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/2015,
que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência; e o Instrumento de Avaliação de
Cursos de Graduação 2015.
O desafio que se impõe a toda a sociedade, no momento atual, é a
implementação destas legislações, na prática cotidiana, de modo que seja garantido
o direito à inclusão e à plena participação das pessoas com deficiência em todos os
segmentos sociais, em especial, no que trata da inserção e permanência no Ensino
Superior, foco deste estudo. É preciso que todos comprometam-se com a defesa dos
direitos das pessoas com deficiência, uma vez que tal processo não é de
responsabilidade exclusiva dos próprios indivíduos e de seus familiares ou das
instituições educacionais. Defender uma sociedade inclusiva deve ser prioridade
unânime, demonstrando que a humanidade avança em termos de solidariedade e
cidadania.
Especificamente no que concerne às Universidades, verificou-se um
acréscimo, mesmo que discreto e além do esperado, no ingresso de acadêmicos que
declaram possuir deficiências. Todavia, ainda é elevado o índice de evasão, indicando
a necessidade de construção e implantação de estratégias voltadas à permanência
destes indivíduos na academia. Sendo assim, o mapeamento do contexto atual deve
propiciar a elaboração de estratégias para o enfrentamento da exclusão e a
construção da cidadania das pessoas com deficiência. Uma das ações indispensáveis
é procurar dar visibilidade ao tema, de modo que as pessoas apropriem-se dos
mesmos e debatam criticamente sobre a inclusão no contexto universitário. Estes
debates são imprescindíveis para aprimorar as políticas e as ações de inclusão da
pessoa com deficiência no Ensino Superior.
Outro fator decisivo para a consolidação da educação inclusiva é a discussão
sobre os aspectos atitudinais, físicos, arquitetônicos, digitais, pedagógicos e de
mobilidade relacionados à inclusão. Isso porque, a acessibilidade é ampla e envolve,
além da remoção de barreiras para a livre circulação nos espaços físicos e para o
acesso a informações, a transformação das atitudes, constituindo padrões de relações
interpessoais baseadas no respeito mútuo, na aceitação e na solidariedade. Portanto,
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torna-se significativo ampliar os espaços de reflexão sobre a temática, buscando a
superação das barreiras que ainda entravam a mobilidade urbana e o acesso ao
Ensino Superior.
Constatamos que a exemplo da Universidade, as demais instituições podem
aprofundar e consolidar o processo de inclusão, a fim de que possamos, em breve,
viver em uma sociedade humanizada, solidária e que respeita as diferenças. Cada
instituição necessita assumir a sua parcela de responsabilidade, cooperando para a
inclusão social de tais, assim como uma sociedade tolerante, justa e livre de
preconceitos.
Vale ressaltar, ainda, que a acessibilidade precisa ser concebida como
condição política de inclusão escolar por meio de ações que promovem o acesso, a
participação e a aprendizagem, viabilizando o desenvolvimento dos indivíduos,
enquanto sujeitos capazes de aprender e de construir a autonomia, com flexibilidade
e respeito à dignidade humana.
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ESTUDO DE MOTOR BRUSHLESS DIRECT CURRENT: UMA ABORDAGEM
PRÁTICA
Vinícius Deonei Christ88
André Schuquel Nunes89

Resumo: O presente artigo refere-se à construção de um motor de corrente contínua
de ímãs permanentes sem escovas BLDC (Brushless DC Motor), no qual a montagem
consiste predominantemente de material de “sucata”. Será feita a explanação dos
aspectos construtivos do motor, idiossincrasias e métodos utilizados para a
construção, bem como alguns cálculos básicos. Para a apresentação do motor BLDC
são utilizados textos encontrados em literatura científica, notas de aula e demais
fontes confiáveis. O objetivo consiste em construir um motor de características
construtivas simples, todavia realizadas a contento, fácil visualização dos
componentes de modo que seja facilitada a explicação e observação dos fenômenos
físicos envolvidos em seu funcionamento.

Palavras-chave: Motor. Sem-escovas. Ímãs. Permanentes.
BRUSHLESS DIRECT CURRENT MOTOR STUDY: A PRACTIC APPROACH
Resumen: The present article refers to the construction of a brushless direct current
motor with permanent magnets BLDC, in which the assembly consists predominantly
of “scrap” material. The explanation about constructive aspects, idiossincrasies and
used methods for construction will be made, as well as some basic calculus. For the
presentation of the BLDC motor, texts found on cientific literature will be used, lecture
notes and other reliable references. The objective constis in assemble a motor with
simple constructive characteristics, however, it should be well made, with easy
components visualization in a way that the explanation and observation of the physics
phenomena involved in it’s functioning are easy pictured.
Keywords: Motor. Brushess. Magnets. Permanent.
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1 Introdução
A forma construtiva de um motor BLDC é bastante semelhante a do motor
PMSM, a principal diferença é que o proposto neste trabalho é operado com correntes
contínuas retangulares e possui enrolamento concentrado, gerando uma Força
Eletromotriz com forma de onda trapezoidal. Esses motores não podem ser
conectados diretamente à rede elétrica, necessitando de um conversor, bem como um
drive para a comutação (SCHMITZ, 2017).
No motor BLDC, o número de polos está atrelado ao número de ímãs do rotor,
que podem ser dispostos em diversas configurações. Nestes motores, o fluxo no
entreferro é fixo pelos ímãs, fato que confere uma das características mais importantes
desses motores, por isso é conferida grande importância aos ímãs, que geralmente
são de Ferrite, ou ligas de Alnico-5, Samário-Cobalto ou Neodímio-Ferro-Boro, sendo
este último utilizado no trabalho em questão. Para os motores com os ímãs externos
ao rotor, é possível utilizar Ferrite, que possuem um coeficiente de dispersão
magnética menor (e geralmente mais baratos), diferentemente de motores com ímãs
enterrados no rotor (RANGEL, 2015). Algumas das configurações da colocação dos
ímãs (externos ou enterrados no rotor), que possibilitam uma certa seletividade de
materiais a serem utilizados bem como alteram o desempenho de motores de ímãs
permanentes dependendo da função a ser executada pelo máquina, estão
apresentadas na Figura 1 a seguir.
Figura 2 - Disposição dos ímãs no rotor

FONTE: SCHMITZ, 2017
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O motor do trabalho conta com um rotor de ímãs de neodímio-ferro-boro
dispostos externamente no rotor, semelhante ao rotor do caso “(b)” da Figura 1, que
mesmo possuindo um coeficiente de dispersão magnética alto, possuem dimensões
pequenas para o projeto, além da facilidade de construção/montagem externa.

2. Construção do motor
A construção do motor inicia-se definindo o número de polos do rotor e o
número de bobinas para acionamento, o que pode mudar o diagrama do circuito e
também o número de sensores Hall utilizados, sendo adotado o valor de 4 (quatro)
polos e 4 (quatro) bobinas. Inicia-se o projeto com a definição das bobinas, onde foi
realizada uma extensa pesquisa por meio de vídeos práticos sobre seu
desenvolvimento, uma vez que as fórmulas encontradas em literatura, para o cálculo
da indutância necessária esbarram na necessidade do valor da permeabilidade
magnética do núcleo (parafuso de ferro), que não é encontrado pois necessitam-se de
ensaios em equipamentos que usualmente indústrias do ramo de materiais
magnéticos possuem. Com observações em motores que funcionaram, estipula-se
uma média de 250 espiras por bobina, em um comprimento de 0,43 m, que por meio
de cálculo pode ser estipulado um valor para comparação empírica posterior, por meio
de (1).

=

∗

∗

(1)

L = Indutância da bobina (H);
= Permeabilidade magnética do núcleo (H/m);
N = Número de espiras da bobina;
A = Área das espiras da bobina (m²);
L = Comprimento longitudinal na bobina (m).

A permeabilidade magnética do núcleo de aço, com valor encontrado de cerca
de 1000 vezes a permeabilidade magnética do vácuo (BSSA, 2000) e a área de um
fio AWG 23 de cobre sendo de 0,00000026 m², possibilitam estimar a indutância de
uma bobina como sendo conforme (2), apresentando-se com um valor congruente
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para aferição com aparelhos convencionais, o que aparenta ser compatível com a
realidade das bobinas construídas.

=

1000∗(4π∗10−7 )∗

∗ ,

,

∗4

= 1,9

(2)

A indutância somada das 4 bobinas foi mensurada e segue conforme Figura 2,
mostrando a discrepância com o cálculo realizado.

Figura 2 - Indutância de 1,859 mH nos condutores "A"

FONTE: Autores

As bobinas são construídas colocando duas placas redondas de plástico como
contensoras/limite para as espiras, obtidas da placa de plástico utilizando a furadeira
com serra-copo, após envelopa-se o núcleo (parafuso) com fita isolante na área a ser
utilizada para enrolamento das espiras. Cada bobina possui dois fios de cobre sendo
enrolados simultaneamente, onde ao final da construção deve ser realizado o teste de
continuidade entre os fios, com um multímetro.
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Figura 3 - Enrolamento da bobina e montagem final

FONTE: Autores

Após, montam-se 5 placas de acrílico, sendo uma base de 8 cm x 8 cm x 0,3
cm, duas laterais 8 cm x 3,5 cm x 0,3 cm e duas laterais com 7,4 cm x 3,5 cm x 0,3
cm, de modo que formem uma “caixa”, conforme Figura 4.
Figura 4 - Caixa com os acoplamentos

FONTE: Autores

O rotor consiste de um rolamento 1,9 cm x 0,9 cm (1,9 cm é o diâmetro do
rolamento externo e 0,9 cm é o diâmetro do rolamento interno), e com cola quente,
são colados os 4 ímãs de neodímio, de forma perpendicular, nas extremidades do
rolamento. Em um primeiro teste, a distância entre o rotor e as bobinas ficou muito
grande, não havendo partida do motor. Como não havia carga acoplada, optou-se por
diminuir essa distância retirando os ímãs e adicionando mais cola quente e
recolocando os ímãs, de modo que não prejudicasse a rotação, conforme Figura 5.
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Figura 5 - Rotor com ímãs próximos X com ímãs afastados

FONTE: Autores

Com a montagem realizada, as pontas dos fios das bobinas são conectadas
entre si, sempre sendo realizado o teste de continuidade, de modo que sobrem quatro
pontas livres, sendo dois conjuntos de fios “A” e “B”, para conexão com o drive de
acionamento do motor. O circuito para o drive e sua conexão com as bobinas segue
conforme o da Figura 6 a seguir.
Figura 6 - Diagrama do circuito

FONTE: Autores

Foi utilizado um sensor Hall com 4 pinos, modelo antigo encontrado em
“coolers” de fontes de computadores mais velhos (por volta de 2010), conforme o da
Figura 7.
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Figura 7 - Diagrama do sensor de efeito Hall

FONTE: FTC, 2019

3. Efeito Hall e simulação
Para entender como o motor BLDC funciona, é preciso que a ideia de efeito
Hall esteja bastante familiarizada, uma vez que todo o circuito se baseia num sensor
deste efeito. Tal fenômeno foi descoberto em 1879 por Edwin H. Hall, em sua tese de
doutorado na universidade de Cambridge, no Estados Unidos (BRIDGMAN, 1939). O
Efeito Hall é o que ocorre quando uma corrente num condutor tem sua trajetória
desviada pela ação de um campo magnético (PROZOROV, et al, 2014). Com um
formato apropriado, este desvio faz com que a Tensão de Hall seja gerada.
Figura 8 - Representação do efeito Hall

FONTE: PROZOROV, et al, 2014

Na Figura 8, o elemento Hall recebe uma carga negativa na extremidade inferior
e uma positiva na extremidade superior. A tensão entre as extremidades inferior e
superior é chamada de tensão Hall. Uma breve simulação para observação da forma
de onda dos sensores Hall e da Força Contraeletromotiz (FCEM) foi feita utilizando o
Matlab Simulink, software da Mathworks®, que segue conforme Figura 9.
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Figura 9 - Diagrama da simulação

FONTE: MATHWORKS, 2017

As formas de onda do acionamento do sensor Hall e do FCEM, resultantes da
simulação, seguem conforme Figura 10 a seguir.
Figura 10 - Formas de onda resultantes

FONTE: Autores

Com uma aproximação é possível observar a forma de onda trapezoidal da
FCEM em virtude de um dos pulsos do sensor Hall, conforme Figura 11.
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Figura 11 - Forma de onda Sensor x FCEM

FONTE: Autores

4. Resultados
Algumas adaptações foram feitas com a finalidade de dar partida imediata ao
motor, sem necessidade de auxílio além do drive, como a disposição de um dos ímãs
de forma lateralmente inclinada. O motor funcionou satisfatoriamente e com
estabilidade, tendo sido aplicada uma tensão de alimentação de 12 VDC. As Figuras
12 e 13 a seguir mostram o motor em funcionamento e a tensão e a corrente drenada
pelo circuito.
Figura 3 - Motor em funcionamento

FONTE: Autores
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Figura 4 - Tensão e corrente do circuito

FONTE: Autores

A forma de onda de acionamento dos pinos “Norte” e “Sul” do sensor de efeito
Hall segue conforme a Figura 14. Lembrando que é o sensor com 4 pinos, que
possibilita dois sinais a serem enviados a partir do componentes Hall, simplificando
também o circuito do drive de acionamento.
Figura 14 - Pulsos dos sinais do sensor Hall

FONTE: Autores

A tensão medida nas bobinas utilizando o osciloscópio segue na Figura 15, o
período medido automaticamente pelo osciloscópio é demasiado grande por conta de
certos efeitos semelhantes a “notching” na forma de onda, o que torna necessária a
medição manual por cursores.
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Figura 15 - Forma de onda de tensão em uma das bobinas

FONTE: Autores

5. Considerações Finais
O presente relatório trouxe uma abordagem prática da construção de um motor
BLDC, abordando as principais características construtivas e idiossincráticas do motor
proposto, bem como alguns dos fenômenos físicos e grandezas envolvidas na sua
modelagem. O interesse do estudo era compreender o funcionamento geral de um
motor BLDC com um protótipo simples e com fácil visualização dos componentes, no
entanto algumas características como torque e robustez de componentes acabaram
sendo afetadas, existindo a possibilidade de aprimoramento quanto a isso, bem como
um controle de velocidade eficaz para o motor, ocasionando um leque maior de
aplicações para o mesmo. O uso de softwares de simulação, controle e comando pode
ser de grande valia para estudos e aplicações futuros.
No que tange ao uso de sensores Hall, as vantagens de utilização de um sensor
Hall ao invés de três, consiste no valor economizado, o tempo investido para alinhar
três sensores com a força contraeletromotriz. A desvantagem consiste na
possibilidade do motor girar em sentido inverso durante a partida, não sendo
recomendada tal forma para aplicações sensíveis ao sentido de rotação. O ripple do
torque é maior para construções com apenas um sensor Hall (TEXAS
INSTRUMENTS, 2016).
Quanto ao que tange sobre o aprendizado, é axiomático o nível de
conhecimento obtido havendo a comunhão de conteúdo visto durante o curso com
sua aplicação prática, contribuindo ativamente para o desenvolvimento e
compreensão dos fenômenos físicos, testando in loco possíveis adaptações e
aplicações. Ressalta-se a importância de testar todos os componentes envolvidos na
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montagem de qualquer protótipo neste tipo de atividade, fator esse que elimina
diversas incógnitas que surgem nos testes finais, quando há a existência de algum
componente com defeito.
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LOCALIZAÇÃO DE FALTAS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO PELA TEORIA DE
ONDAS VIAJANTES
Lucas Espindola Nunes90
Alison Fernando Marchioro2
O projeto de pesquisa ora apresentado tem como objetivo discutir os problemas de
localização de faltas em linhas de transmissão de energia elétrica através da
implementação da teoria das ondas viajantes. A importância das linhas de
transmissão estar em perfeito estado para a transmissão de energia do ponto de
geração aos centros consumidores com o mínimo de interrupções possível para
tornar-la mais segura, com essa necessidade presente o crescimento de materiais e
técnicas para a localização de falta tem apresentado um crescimento constante, por
apresentar uma correção na linha com maior rapidez e eficiência. Dessa maneira, a
pesquisa pretende apresentar as teorias das ondas viajantes para a compreensão
básica das atuações nas linhas de transmissão, iniciando nos conceitos básicos das
ondas viajantes ao ponto de maneiras de utilização das mesmas. Com essa técnica
de localização de faltas, também são impostos alguns conceitos básico do cenário
brasileiro, das linhas de transmissão, das diferenças de faltas existentes nas linhas de
transmissão, classificação das faltas e a importância de um localizador de faltas em
linhas de transmissão. Espera-se que o estudo contribuía na análise de localização
de faltas demonstrando uma eficiência na detecção da mesma.
Palavras-chave: Linhas de transmissão. Ondas viajantes. Falta.
FAILURE LOCATION IN TRANSMISSION LINES BY TRAVELING WAVES
THEORY
Discuss the problems of fault location in power transmission lines through the
implementation of traveling wave theory. The importance of transmission lines being
in perfect condition for power transmission from the generation point to the consumer
centers with as few interruptions as possible to make it safer, with this growing need
for materials and techniques for fault location has been growing steadily because it has
corrected the line faster and more efficiently. Thus, the research intends to present the
traveling wave theories for the basic understanding of the transmission line actions,
starting with the basic concepts of the traveling waves to the point of ways of using
them. With this fault location technique, some basic concepts are also imposed such
as the Brazilian transmission line scenario, transmission line fault differences, fault
classification and the importance of a transmission line fault locator. The study is
expected to contribute to fault location analysis by demonstrating efficiency in fault
detection.
Keywords: Transmission lines. Waves travelers. Fault.
1 Introdução
90
2
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O sistema de transmissão de energia elétrica do Brasil é composto por extensas
linhas aéreas, dessa maneia a agilidade de identificação do problema é essencial
para que o sistema funcione adequadamente. A complexidade aumenta ao
interligar os centros geradores e consumidores, pois se trata de um país muito
extenso, e as características de gerações e consumidoras são distintas. Para
controlar essa tarefa há um órgão responsável chamado de ONS (Operador
Nacional do Sistema).
A Eletrobrás – Centrais Elétricas Brasileiras S.A. possui uma grande parte das
linhas de transmissão do Brasil e tem uma participação ativa na expansão do
Sistema Interligado Nacional (SIN). O SIN é formado apenas por empresas de
geração, transmissão, e distribuição do país, permitindo o intercâmbio de energia
elétrica por todas as regiões brasileiras, assim a energia que chega até as
residências viajam centenas ou milhares de quilômetros nas linhas de transmissão,
e podendo ter sido gerada por usinas de regiões totalmente distintas umas das
outras.
Apesar de o SIN predominar na maior parte do país, alguns sistemas de
pequeno porte e isolados são utilizados, principalmente nas regiões Norte e
Nordeste. Esses sistemas caracterizam-se basicamente pelo grande número de
pequenas unidades geradoras a óleo diesel e pela grande dificuldade de logística
de abastecimento, os sistemas isolados são explicados pelas dimensões
continentais do Brasil. (PANINI, 2016).
“Com tamanho e características que permitem considerá-lo único em âmbito
mundial, o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é
um sistema hidrotérmico de grande porte, com forte predominância de usinas
hidrelétricas e com múltiplos proprietários. O Sistema Interligado Nacional é
formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste
e parte da região Norte. Apenas 1,7% da energia requerida pelo país
encontram-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados
principalmente na região amazônica.” (OPERADOR NACIONAL DO
SISTEMA, 2014).

2 CENÁRIO BRASILEIRO
A principal fonte de energia do Brasil é representada pela energia hidrelétrica
que compõe 70% de toda a energia gerada e representa cerca de 131,2 GW, que
é aproveitado o potencial das águas, como rios e bacias de altos relevos, (PORTAL
DO BRASIL, 2011), elas funcionam por meio de grande turbinas que giram devido
à força das águas. A água represada passa por tubulações que estão interligados
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às turbinas, fazendo-as girar. Cada uma dessas turbinas é acoplada a um gerador,
assim a unidade geradora que faz a transformação da energia mecânica, dos
movimentos das pás da turbina, em energia elétrica.
Essa produção de energia é dependente diretamente de chuvas e bacias
hidrográficas que variam de acordo com as regiões do território do país, portanto
na maioria das vezes os centros geradores são muitos distantes dos centros de
consumo, assim é essencial das linhas de transmissão para o transporte da
energia, sendo sujeita a possíveis distúrbios de transmissão. Essas malhas de
interconexões das linhas de transmissão são controladas pelo SIN, que faz uma
interface consumidor/rede e rede/gerador. (PANINI, 2016).
A operação do SIN é centralizada, que tem como principal objetivo assegurar
que as decisões de emissão das usinas geradoras sejam tomadas de forma a
suprir as necessidades de abastecimento energético nacional. Um dos fatores que
determinam a essa operação centralizada é a diminuição dos custos futuros
associados a eventuais de faltas de energia, que podem causar gastos
significativos no futuro.
3 LINHAS DE TRANSMISSÃO
Linhas aéreas de transporte são os meios mais utilizáveis para o transporte de
energia elétrica, a partir da fonte de geração à subestação de energia e depois aos
centros consumidores.
Uma representação das linhas de transmissão simplificada pode ser vista de
acordo com a Figura.

314

Figura – Descrição das linhas de transmissão

Fonte: (BRAIN, 2014).

Na figura é possível ver as várias e distintas etapas envolvidas na geração de
energia, usina de energia, transmissão (subestação elevadora de tensão e linhas
de transmissão de alta tensão), distribuição (subestação de energia abaixadora de
tensão, linhas de média tensão e transformadores de distribuição) e por fim os
centros consumidores.
As linhas de transmissão apresentam muitas falhas que são causadas por
fenômenos da natureza como tempestades, relâmpagos, nevascas, entre outros e
também apresentam falhas de curto circuito causado por pássaros, galhos de
árvores e outros objetos externos. Na maioria dos casos, as falhas elétricas devem
ser separadas antes de restabelecer a linha, pondo a linha novamente em serviço.
Qualquer falha, se não for detectada e isolada rapidamente, poderá causar
diversos outros problemas para o sistema, podendo desencadear um efeito
cascata, causando interrupções generalizadas podendo resultar em apagões.
4 A IMPORTÂNCIA DE UM LOCALIZADOR DE FALTA PARA LINHAS DE
TRANSMISSÃO
Entre os elementos que compõem o Sistema Elétrico de Potência (SEP), a linha
de transmissão é a mais exposta à falha, devido a sua extensão que é muito
grande, deve ser capaz de suportar diversos climas, além de suas manutenções
serem em locais de difíceis acessos, desse modo, apresenta uma dificuldade maior
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de reparo. Foi realizado um estudo na Universidade de São Paulo (USP), e
levantou alguns dados estatísticos da ocorrência de falhas em um SEP com o
maior índice nas linhas de transmissão, como mostra a Tabela.

Tabela - Dados estatísticos da ocorrência de faltas em um SEP.

Fonte: (VALINS, 2005).

O restabelecimento no abastecimento de energia após uma falta só pode ser
feito depois que uma equipe técnica concluir os ajuste e consertar os danos
provocados por ela, para esse trabalho a localização da falha deve ser conhecida
pela equipe antes mesmo de ir a campo, caso isso não aconteça à linha passa por
uma verificação geral para encontrar o princípio da falha tornando-o um trabalho
mais árduo, pois as linhas de transmissão são compostas por centenas de
quilômetros de distância. Por estes motivos que é significativo que o local dos
defeitos seja reconhecido ou estimado com uma alta precisão, isto ajuda a
economizar tempo e dinheiro para conserto das linhas e restaurar mais
rapidamente e efetivamente a energia. (PANINI, 2016).
5 CLASSIFICAÇÃO DAS FALTAS
As faltas nas linhas de transmissão são classificadas em dois tipos
balanceados e desbalanceados, a balanceada conhecida também como falta
trifásica, ocorre nas três fases da mesma maneira. A falta desbalanceada pode ser
monofásica, bifásica ou bifase-terra, que pode ser classificado entre permanente
e transitória. Uma falta permanente é quando há várias tentativas para reenergizar
a linha e não consegue assim o circuito continua aberto para não acrescentar mais
316

danos. A falta transitória após uma seqüência de tentativas de restaurar a linha
pode retornar de forma adequada, mas ocorre à propagação de ondas podem
desorganizar as fases, dessa forma a propagação das ondas são prejudiciais para
o sistema elétrico. (PARMAR, 2015).
Essas classificações podem ser mais bem observadas na Figura, onde esta
exposta as possibilidades dos tipos de falta.
Figura - Classificação dos tipos de falta.

Balanceada
Transiente
Desbalanceada

Tipo de falta

Balanceada
Permanente
Desbalanceada

Fonte: Autor
As falhas é uma interrupção do fluxo de corrente, que não há conseqüências
apenas para os fornecedores, mas também para os clientes, e dependendo de cada
gravidade dessas falhas que cada uma apresenta podem vir a resultar em um
desligamento total do abastecimento de energia.
Falha transitória é uma falha que ocorre uma vez e depois desaparece, desse
modo para restaurar o sistema deve-se desligar a energia por um curto período e
depois reenergizar que a falhas não estará mais presente, são as principais em
linhas aéreas. Exemplos desse tipo de falhas são:


Contatos de falhos de árvores,



Pássaros e outros animais,



Choque entre condutores.

A falha permanente só é eliminada quando o componente faltoso é substituído,
e pode causar danos irreparáveis as linhas de transmissão, para essa linhas retornar
a seu funcionamento deve-se primeiramente isolar a linha e em seguida fazer a
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correção da linha. Os exemplos dessas falhas são:


Relâmpago diretamente na linha,



Danos provocados pelo homem,



Danos mecânicos devido ao ambiente do meio e ao tempo e operação.

Um estudo no IEEE Journal (S. TAMRONGLAK, 1996), mostrado na Tabela.
Tabela - Ocorrência dos tipos de falha nas linhas de transmissão.

Fonte: (S. TAMRONGLAK, 1996)

A falhas linha-terra que é a de maior ocorrência nesse estudo não é de maior
perigo, pois além de ser apenas uma fase ela é desbalanceada que se torna mais fácil
de ser controlada, já a linhas tripla que apresenta apenas 2% no estudo de ocorrência,
se torna de maior perigo, pois é balanceada e dessa maneira apresenta uma maior
dificuldade no controle dessa falha.

6 A TEORIA DE ONDAS VIAJANTES
Quando estamos nos expressando sobre ondas viajantes, estamos falando
sobre as formas de ondas de propagação da energia sobre um sistema, no caso em
estudo, da propagação da energia elétrica sobre uma linha de transmissão. Se houver
uma variação de tensão ou corrente em um dos terminais de uma linha de
transmissão, o outro terminal só ira perceber essa variação quando a onda elétrica
percorrer todo o comprimento da linha. Desta maneira, os sinais elétricos tendem a se
propagar para frente e para trás, como ondas viajantes, normalmente dissipando
energia devido as perdas na linha. (GREENWOOD, 1971).
A partir do exposto acima, qualquer distúrbio numa linha de transmissão
indiferente se for provocada por curto-circuito, alteração da condição de regime
permanente, ou descargas atmosféricas, da origem as ondas viajantes, das quais
representam uma freqüência, que podem ser variadas de pouco kilohertz a muito
megahertz. Quando essas ondas viajantes detectam uma descontinuidade, esta
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provoca a sua reflexão ou refração, esse processo permanece até que as ondas
viajantes reduzem ou suprimem as perdas da linha.
O conceito de ondas viajantes para a aplicação de localização de faltas pode
ser mais bem compreendido pelo diagrama de Lattice apresentado na Figura. O
diagrama mostra que a ocorrência de um falta produz ondas de tensão que se
propagam a partir do ponto da falta para ambos os sentidos da linhas de transmissão.
Figura - Diagrama de Lattice para uma falta fase terra.

Fonte: (ALMEIDA, et al., 2014).

Assim, é possível determinar um valor aproximado a distância da falta em
relação com o terminal de medição A até a primeira metade da linha de transmissão
por:
d=

(

).

(1)

Onde V é a velocidade de propagação das ondas, T1 é o tempo de propagação
da primeira frente de onda a partir do ponto de falta até o terminal A, T2 é o tempo de
propagação da primeira onda, medido após a segunda reflexão, no ponto de falta e
desse ponto novamente ao terminal de medição A. (ALMEIDA, et al., 2014).
A velocidade que é utilizada para propagação do modo aéreo para estimar a
distância da falta, que é aproximadamente a velocidade da luz, cerca de 299.792.457
m/s.

7 ONDAS VIAJANTES EM SISTEMAS DE TRANSMISSÃO
Assim que ocorre alguma falta em uma linha de transmissão de energia elétrica,
acontecem algumas mudanças bruscas nas condições do Sistema Interligado
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Nacional, sendo necessário que ocorra uma redistribuição de energia com a finalidade
de suprir a necessidade da linha que esta inoperante encontrando um novo ponto de
equilíbrio.
A propagação das ondas viajantes sempre se dá nas duas direções, assim ela
vai à direção de todos os terminais da linha e provoca transitórios elétricos para os
relés de proteção e outros dispositivos perceberem. Se uma variação qualquer ocorre
em um terminal de uma linha de transmissão de energia o outro terminal ira sentir a
variação apenas quando a onda percorrer todo o comprimento da linha. (HEDMAN,
1978).
8 LOCALIZAÇÃO DE FALTA UTILIZANDO UM TERMINAL
Esse método é utilizado somente com um terminal local na linha para fazer os
devidos registros dos dados da linha de transmissão. As Figuras mostram por
diagrama de Lattice as ondas contendo faltas entre fases e faltas entre fases e terra
numa linha de transmissão de dois terminais. (NGU; RAMAR, 2011).
Figura - Faltas entre fases (a) primeira metade da linha e (b) na segunda metade da linha.

Fonte: (NGU; RAMAR, 2011).

Figura – Faltas entre fase e terra (a) na primeira metade da linha e (b) na segunda metade da
linha.
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Fonte: (NGU; RAMAR, 2011).

Pelas observações feitas nas figuras, podemos concluir que para a falha não
aterrada a onda refletida pelo terminal não é observada no terminal de medição.
Assim, para as faltas não aterradas a distância pode ser calculada por:
=

sendo

(

−
2

)

(3)

a velocidade de propagação da onda (Km/s),

da primeira frente de onda de falta ao terminal local (s),

é o tempo de propagação
é o tempo de propagação

considerando o retorno da primeira onda até a falta e novamente ao terminal de
origem. (NAIDU, 1985).
Para a falta fase e terra na segunda metade da linha, a distância do ponto de
falta pode ser calculada por:
=

sendo

−

(

−
2

)

a velocidade de propagação da ondas (Km/s),

da primeira frente de onda de falta ao terminal local (s),

(4)

é o tempo de propagação
é o tempo de propagação

da primeira onda refletida no terminal remoto e refratada no ponto de falta (s) e

éo

comprimento total da linha de transmissão (Km). (NAIDU, 1985).

5 Considerações Finais
De acordo com o cenário que está exposto as linhas de transmissão em nosso
sistema nacional interligado, apresentando mais de 80% das faltas existentes nas
mesmas, se fazem necessário um localizador de faltas com uma alta precisão e
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confiabilidade, desse modo as ondas viajantes hoje é um dos principais materiais para
o funcionamento adequado de localização para essas faltas. O estudo desenvolvido
mostra as principais causas para se ter um localizador de falta com essa alta
confiabilidade para o sistema, exibindo desde as faltas que são apresentadas nas
linhas de transmissão até o funcionamento na aplicação das ondas viajantes nas
linhas.
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1.9 Meio ambiente e educação
1.10 Ciências ambientais e estratégias de inovação para a educação
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CRITICIDADE, HUMANIZAÇÃO E A DISCUSSÃO DA SAÚDE PÚBLICA
ATRAVÉS DA LITERATURA – RELATO DE EXPERIÊNCIA
Cisnara Pires Amaral91
Comunicação Oral
Resumo: Vivenciamos uma época em que os adolescentes interagem apenas com
suas redes sociais e diferentes aparelhos eletrônicos; em sala de aula deparam-se
com conteúdos relacionados a falta de saneamento básico e cuidados básicos de
higiene, que acabam sendo meios de discussão, promovendo o despertar para
assuntos desconhecidos. Assim sendo, realizou-se a produção de livros com histórias
infantis relacionando o agente etiológico, a doença, vetores e suas consequências
para o organismo com turma de terceiro ano do ensino médio. Teve como objetivo a
inserção da literatura infantil para discutir algumas doenças, despertando a criticidade,
a humanização em relação aos hábitos de higiene e saneamento básico. Para a
produção dos livros, cada grupo escolheu a doença que iria trabalhar, de forma lúdica,
criaram uma história infantil relacionando doença e saúde. Durante o decorrer do
trabalho observou-se o entusiasmo do grupo na produção da história, a riqueza dos
detalhes, a cooperação entre os pares, a relação entre parasita e doença, as
diferentes formas de conscientização que foram utilizadas pelo grupo. Dessa forma,
nota-se que a interdisciplinaridade é um método capaz de desenvolver no discente a
conscientização, a conexão entre conhecimento científico e cotidiano e as discussões
entre saúde/doença e desequilíbrios orgânicos.
Palavras-chave: Educação humanizadora. Criticidade. Promoção da Saúde.
CRITICALITY, HUMANIZATION AND THE DISCUSSION OF PUBLIC HEALTH
THROUGH LITERATURE-CASE STUDIES
Abstract: We experience a time when teens interact only with their social networks
and different electronic devices; in the classroom are faced with content related to lack
of sanitation and basic hygiene care, that end up being means of discussion, promoting
the awakening to unknown issues. Therefore, we promoted the production of books
with children's stories relating the etiological agent of the disease, vectors and their
consequences for the organism with class of third year of high school. Aimed at the
inclusion of children's literature to discuss some diseases, arousing the criticality,
humanization with respect to hygiene and basic sanitation. For the production of books,
each group chose the disease that would work, in a playful way creating a children's
story, relating the sickness and health. During the creation of the work it was possible
to see the enthusiasm of the group in the production of the story, the wealth of details,
cooperation among peers, the relationship between parasite and disease, the different
forms of awareness that were used by the group. Thus, note that interdisciplinarity is
a method capable of developing in students the awareness, the connection between
scientific knowledge and everyday life and discussions between health/disease and
organic imbalances.
Keywords: Humanizing Education. Criticality. Health Promotion.
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1 Introdução
Nos encontramos na era da tecnologia, porém em sala de aula nos deparamos
com uma gama de alunos desatualizados em conhecimentos relacionados na mídia;
atualizados somente em jogos eletrônicos e redes sociais, fatores que acabam
contribuindo para o insucesso em relação aos vestibulares e ENEM ( Exame Nacional
do Ensino Médio), assim sendo são necessários buscar ferramentas que facilitem o
acesso a informação, que corroborem para as associações entre notícias veiculadas
na mídia e conteúdos relacionados nos livros didáticos.
A geração de crianças e adolescentes, nativos digitais, carece de uma mediação
necessária dos limites que devem se estabelecer nas redes sociais, sob pena de
estarem superexpostos a diversas circunstâncias que por se encontrarem em
ambiente virtual passam despercebidas (PEREIRA, 2015, p.2).
As informações recebidas estão relacionadas em sua grande maioria com a
conexão em jogos virtuais, ou em diferentes redes sociais como instagram e facebook.
Geralmente não encontraremos adolescentes discutindo questões sociais veiculadas
diariamente na mídia. As redes sociais colaboram para o sedentarismo, a falta de
informações, a leitura deficitária, assim necessitamos incentivar a leitura, as
informações relacionadas as questões sociais, melhorar os hábitos de higiene e
proporcionar a criticidade em uma época de analfabetos funcionais.
Sendo assim, faz se necessário utilizar a literatura como ferramenta para motivar
os discentes a compreenderem os diferentes cenários que estão envolvidos no
surgimento das patologias, auxiliando a promoção da saúde e o despertar de hábitos
saudáveis; além de colaborar para que os adolescentes busquem em suas redes
sociais informações referentes a conteúdos abordados em sala de aula.
Diante desse cenário, devemos aprender a usar à tecnologia e a facilidade que
os jovens têm ao acesso à internet para buscar métodos de ensino que priorizem
conhecimento científico, que auxiliem a busca de informações tornando o discente
apto para discutir questões sociais e econômicas, compreendendo a importância da
leitura em seu cotidiano.
1.1

Literatura, internet e saúde: atualização e cidadania
Buscar na literatura a discussão de conteúdos relacionados a patologia de

doenças é uma das formas de envolver os discentes com informações atuais,
utilizando a internet para buscar informações recentes veiculadas na mídia; além de
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auxiliar a criticidade em relação aos aspectos culturais, principalmente relacionados a
higiene pessoal e ao saneamento básico.
Baldi (2009, p.11) relata que utilizar a literatura é aperfeiçoar a compreensão
leitora e as possibilidades de relações e construção de sentidos, bem como a fluência
e a expressividade.
Nessa perspectiva entendemos que a literatura irá propor aos alunos uma
viagem ao mundo da ficção, a ampliação da capacidade de compreensão entre os
problemas inerentes ao cotidiano de várias populações.
Diante desse contexto, nos questionamos: por que não poderemos utilizar os
conceitos trabalhados na disciplina de Biologia, que muitas vezes se tornam maçantes
e desmotivadores, atrelados a produção de histórias infantis que desenvolvam a
ludicidade, a imaginação, auxiliando a promoção da saúde?
A Literatura Infantil surge com caráter pedagógico, ao transmitir valores e normas
da sociedade com a finalidade de instruir e de formar o caráter da criança, uma
formação humanística, cívica, espiritual, ética e intelectual (BARROS, 2013, p.17).
De acordo com Paiva; Rodrigues (2009, p.103):
São múltiplos os fatores que contribuem para que a Literatura Infantil se faça
cada vez mais presente em nossas escolas: o crescente desenvolvimento
editorial da produção voltada para esse segmento; a qualidade das obras
produzidas por escritores e escritoras brasileiros (reconhecida
mundialmente); as políticas públicas preocupadas com a formação do leitor;
a divulgação de títulos e autores brasileiros por organismos públicos e
privados; as recomendações explícitas dos PCNs – Parâmetros curriculares
Nacionais – para o desenvolvimento de práticas de leitura em todos os níveis
de ensino; o empenho de inúmeros educadores em levar a leitura literária
para as suas práticas docentes e principalmente o fato de a instituição escolar
cumprir a função de democratizar o livro, num país de poucas bibliotecas e
de praticamente inexistente compra de livros em livrarias por esse segmento
da população que frequenta a escola pública.

Compreendemos a diferença entre aprender dentro de um contexto imaginário
ou aprender através de uma aula expositiva, onde ocorrem monólogos relacionados
a determinados conteúdos, dificultando o processo ensino-aprendizagem.
Consequentemente, literatura é indispensável na escola por ser o meio
necessário para que a criança compreenda o que acontece ao seu redor, seja capaz
de interpretar diferentes situações e escolher caminhos com os quais se identifica. No
entanto, muitos professores desconhecem a importância da leitura e da literatura e
resumem sua prática pedagógica, muitas vezes, em textos repetitivos com exercícios
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dirigidos e mecânicos, nos quais o espaço de reflexão sobre si e sobre o mundo
raramente encontra lugar (BARROS, 2013, p.15).
2.Metodologia
A atividade foi realizada com turma de 3º ano/ ensino médio de uma escola
privada no município de Santiago, envolvendo 28 discentes. Para tal, os alunos foram
divididos em grupo, de acordo com suas afinidades, escolheram uma das doenças
relacionadas na apostila da escola, referentes ao Reino Monera, Protista, Fungi e
Reino Animal Platelmintos e Nematelmintos.
A produção iniciou em sala de aula, através da indagação referente ao tipo de
doença, sintomas, formas de infestação e profilaxia; através desses itens ocorreu a
produção de uma história infantil adaptada para o 6º ano do ensino fundamental.
Os discentes deveriam produzir suas histórias, buscando informações no site
scielo, google acadêmico, apostila da escola e livros encontrados na biblioteca.
Deveriam realizar as ilustrações ou optar por imagens da internet, tendo o cuidado de
referenciá-las.
Para suas produções, os alunos escolheram as seguintes doenças: febre
amarela, giardíase, cólera, toxoplasmose, dengue, teníase e meningite.
A produção literária levou cerca de 3 meses para a impressão, contando com a
produção da capa, desenvolvimento da história e referencial bibliográfico. Foi
impressa em centro de cópias ligada a Universidade e não possui ISBN. Ocorreu
revisão bibliográfica da obra pela professora de redação da escola.
Após a impressão dos livros, cada grupo planejou uma das formas de
apresentação do resumo de seu livro para instigar as turmas de 6º ano a retirarem
suas obras na biblioteca para leitura. Assim, foram produzidos bloquinhos com
imagens das histórias, contendo um pequeno resumo sobre as obras. Outro grupo,
contatou a professora contadora de histórias do educandário para iniciar uma
contação, instigando os alunos a conhecerem sua obra.
O trabalho de leitura continuou com a participação da professora de Ciências,
que montou grupos e sorteou as obras para os alunos do 6º ano. Cada grupo produziu
cartazes com as ideias principais da parasitose, imagens dos parasitas e hospedeiros,
relacionando a história com a patologia.
Durante a análise de dados, utilizou-se questionário semiestruturado, onde
foram analisados: a dificuldade na produção da história, compreensão sobre a
patologia da doença, a busca de informações relacionadas as principais doenças
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evidenciadas na região, a satisfação em realizar a construção de um livro infantil e a
capacidade de mudar hábitos e atitudes a partir da realização das histórias e sua
leitura.
O projeto está em vigor e atualmente está sendo produzidos novos livros, com
os seguintes temas: raiva, tétano, febre chikungunya, Leptospirose, Bicho Geográfico
e Sarampo. Está ocorrendo a produção bibliográfica, produção da capa e revisão dos
livros para a realização do mesmo trabalho novamente com os 6ºanos da escola.
3. Resultados e discussão
A seguir resultados apresentados a partir da aplicabilidade do questionário na
turma:
Tabela 1 – Faz referência a dificuldade na produção da obra literária

Você encontrou dificuldade na produção da história
infantil?
Sim
Não
Total de alunos

9
19
28

Fonte: Elaborada pela autora

Quanto a dificuldade na produção dos livros, percebe-se que 67% não tiveram
dificuldades em criar uma história, organizaram-se e a partir de uma ideia inicial o
grupo manteve a linha de dissertação. Outros, 24% sentiram dificuldade inicial na
organização do grupo e na aceitação das ideias relacionadas. Relataram que a
dificuldade se manteve até que um dos alunos resolveu iniciar a produção e os demais
mantiveram a ideia. Outro fato foi o cumprimento dos prazos estabelecidos pela
professora, que auxiliou na organização dos grupos, percebeu-se que o uso da
imaginação fez com que os componentes se aproximassem e cada um contribuísse
com um fragmento do texto. Baldi (2009, p.34) acredita que para fazer diferença
significativa em relação à leitura uma proposta tem de contemplar diferentes
modalidade de leituras simultâneas, numa frequência e intensidade capazes de
envolver alunos e professores completamente. Ou seja, não são trabalhos isolados
com um ou outro texto, ou mesmo com projetos que englobam vários textos e
temáticas interessantes que irão reverter posturas e desenvolver capacidades
essenciais, mas, sim, trabalhos sistematizados e constantes, que se sustentem no
tempo de escolaridade dos alunos, ampliando seu repertório e permitindo que se
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aprofundem e avancem.
Compreende-se a importância da imaginação, o estabelecimento de relações
entre os pares, a partilha de conhecimento entre o grupo para que as ideias se
tornassem familiarizadas, alcançando os objetivos do trabalho. Corroboram Piasi e
Araújo (2012, p.12) durante a elaboração das hipóteses, das propostas de
investigação e de suas investigações, as crianças argumentam, raciocinam e
discutem suas ideias e resultados, ouvem a explicação do outro, organizam suas
ideias e as ideias do grupo, constroem seu conhecimento.
Em relação a pergunta dois, relativa a compreensão da patologia escolhida
para a produção, observa-se os seguintes resultados:
Tabela 2 – Relata a dificuldade entre os conhecimentos científicos sobre a patologia

Para compreender a patologia escolhida em sua obra,
você utilizou:
Biblioteca da Escola e
Universidade
Sites na Internet
Total de alunos

23
5
28

Fonte: Elaborada pela autora

Sobre a compreensão da patologia das doenças escolhidas notou-se que 83%
dos discentes não apresentaram dificuldade, e obtiveram todas as informações na
biblioteca da escola e universidade, 17% utilizaram sites de busca na Internet. Devese enumerar que um dos conteúdos relacionados ao terceiro ano do ensino médio são
as parasitoses, fato que torna os assuntos conhecidos pelos alunos. Como o
questionário era semiestruturado, os alunos poderiam citar suas dificuldades, uma das
quais a dificuldade de utilizar o site de busca Scielo, pois as doenças pesquisadas
eram muito específicas e estes não compreendiam situações relacionadas a
sintomatologia. Durante a organização do trabalho, a professora deixou claro que
aqueles grupos que buscassem as informações na internet deveriam garantir que as
mesmas fossem provenientes de artigos, pois deveriam ter o cuidado em relação ao
repasse de informações. Esse fato deve justificar a quantidade de alunos que buscou
livros na biblioteca da instituição.
Assim sendo, é fundamental que o professor propicie novas ferramentas de
aprendizado, tornando o conteúdo de sua disciplina sistematizado, aguçando a
curiosidade e a capacidade de crítica em relação aos temas propostos. Para Nóvoa
(2014, p.29) existem quatro variáveis que estruturam um século de escola - professor,
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aluno, conhecimento e espaço – estão em mutação acelerada: novas relações entre
os sujeitos; novas matrizes para aceder ao conhecimento e interpretar o mundo; novas
ecologias que reivindicam novos espaços; novas funções e maior pluralidade de
vozes; novas temporalidades mais marcadas pelo significado do que pelo relógio; vão
convocando novas políticas e sempre, mas sempre, exigem um bom professor.
A questão três foi respondida pelos grupos, totalizando uma amostra de 7
conjuntos, onde se distribuíram os 28 discentes. A pergunta aborda como foi realizada
procura de informações relativos a casos esporádicos, surtos ou epidemias
relacionadas ao tema escolhido.
Tabela 3 – Faz menção as fontes utilizadas pelo grupo para a pesquisa:

Para a escolha da patologia o grupo usou:
Jornais da cidade e região
Informações das redes de
telecomunicações ou
redes sociais
Total de alunos

3
4

7

Fonte: Elaborada pela autora

Observa-se que os grupos utilizaram as páginas dos informativos (jornais) da
cidade e região para observar a prevalência das doenças escolhidas, como
evidenciou-se com a escolha do tema Toxoplasmose devido a um surto vivenciado na
cidade vizinha Santa Maria, e os casos de Febre Amarela e Dengue em nossa cidade.
Interessante salientar que alguns grupos escolheram temas relacionados a falta de
saneamento básico, tema bem evidente nas redes de telecomunicações, relacionado
a parasitoses de alta prevalência em todas as regiões do Brasil.
Por estes motivos, os sujeitos da educação precisam entender a escola como
algo vivo, onde se vivenciam valores, onde se interage, se aprende, se constrói
conhecimento de maneira dialógica, envolvente, onde se aprende fazendo, sentindo,
interagindo (DALLA COSTA et al, 2017, p.11).
Desse modo, torna-se imprescindível que os discentes tomem conhecimento
sobre assuntos abordados na mídia, tornando-se apto a discutir e discernir sobre
assuntos relacionados ao seu cotidiano, principalmente os relacionados as questões
de saúde pública. A capacitação da comunidade e dos indivíduos por meio da
informação e do desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais é exemplo de
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ação promotora de saúde (ESTANISLAU; BRESSAN, 2014, p.48).
A tabela quatro relata a satisfação em realizar a atividade proposta.
Tabela 4 – Evidencia resultados em relação a satisfação e aprendizado em relação a produção
da obra literária

Você acredita que o trabalho foi prazeroso e auxiliou no
conhecimento e aprendizado?
Sim
Não
Total de alunos

28
0
28

Fonte: Elaborada pela autora

Quanto a satisfação, conhecimento e aprendizado em relação a produção da
obra literária constata-se 100% de aprovação. Como os discentes deveriam justificar
suas respostas, observou-se que tiveram dificuldades no início da atividade, pois
acreditaram ser um trabalho sem conteúdo e muito infantil. Acredito que o
acompanhamento dedicado pela professora regente aguçaram a criatividade, além de
garantir que todas as informações relacionadas possuíssem embasamento teórico
coerente. Durante as análises dos questionários notou-se alguns recadinhos como
“obrigada por nos proporcionar a atividade”, “amei escrever livro infantil”, “acho que
irei virar escritora”, “aprendi muito com essa atividade”, “foi muito gratificante”, “fico
feliz em saber que uma criança irá ler minha história”, “ a atividade conseguiu
relacionar história infantil e conhecimento do livro didático”, “compreendi a relação
entre doença e desequilíbrio ambiental” , “ gostaria de apresentar a história na Feira
do Livro do município”.
Interessante observar que a atividade proporcionou aprendizado, conhecimento
científico, trabalho em grupo, porém ressalta-se a importância do acompanhamento e
da elaboração da proposta didática para que a atividade tenha significado e auxilie o
processo de aprendizado. Segundo Bacich e Moran (2018,p.8) a aprendizagem é mais
significativa quando motivamos os alunos intimamente, quando eles acham sentido
nas atividades que propomos, quando consultamos suas motivações profundas,
quando se engajam em projetos para os quais trazem contribuições, quando há
diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las.
A atividade de produção de obras literárias por discentes de ensino médio para
discentes de ensino fundamental tornou o trabalho acessível, mais apropriado à
compreensão do leitor e a capacidade de associação de conteúdos discutidos em sala
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de aula evidenciados em histórias cotidianas.
Corroboram Piasi e Araújo, 2012 ler livros infantis é preparar-se para ler outras
obras, para ter acesso a todas as obras escritas que se possa imaginar. O livro é,
assim, um instrumento de aprendizagem, um passaporte para o mundo das letras.
A questão 5 fazia menção entre a internet, busca de informações e promoção
da saúde.
Você utilizaria a internet para buscar informações
referentes a patologias?
Sim
Não
Total de alunos

7
21
28

Fonte: elaborado pela autora

Nota-se que um adolescente, raramente, utilizará a internet para pesquisar
patologias, pois esse assunto não faz parte de seu cotidiano; porém, a atividade
auxiliou a conexão com a internet, ferramenta de apoio, que poderá ser utilizada para
embasamento teórico, despertando curiosidade para assuntos vistos em sala de aula;
além de incentivar o hábito de leitura.
Para a finalização da atividade, os discentes foram questionados sobre a
significância de produzir uma obra literária a ser utilizada pelos alunos do ensino
fundamental e quais suas percepções em relação ao fato. Surgiram inúmeros relatos,
tais como: “fico feliz em compartilhar informações com os alunos menores”, “acredito
que despertará a curiosidade em relação as doenças”, “ajudará os alunos a
entenderem doenças que nem eu entendia”, “espero que ajude nos estudos”, “estou
muito feliz, é muito gratificante, ver uma criança lendo um livro que eu escrevi”,
“ acredito que essas histórias poderão ser contadas para seus pais e irmãos”, “ajudará
a desenvolver hábitos de higiene”.
Percebe-se a importância da interdisciplinaridade para auxiliar novos hábitos e
atitudes. A partir da literatura infantil desperta-se para a criticidade, a humanização
em relação as doenças, seus vetores, agentes etiológicos e profilaxia. Evidencia-se a
importância de tais ferramentas de ensino para proporcionar também a promoção da
saúde.
4. Considerações finais
Compreende-se que a leitura e a imaginação favorecem o aprendizado, pois
envolve a busca constante de novos materiais e informações, proporciona integração
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e trabalho em equipe, organização e tomada de decisões, pois 67% dos discentes não
apresentou dificuldade em organizar a atividade, aceitar a ideia dos pares e trabalhar
em equipe, 83% utilizaram a biblioteca da escola ou universidade para buscar
informações referentes as patologias escolhidas, utilizaram os informativos dos jornais
da região para a escolha da parasitose, além das informações recorrentes na mídia,
100% dos discentes aprovou a atividade. A produção da história exigiu do discente um
esforço de imaginação criativa, interpretando palavras, conhecimento científico e
cotidiano. Proporcionou o despertar do imaginário infantil em adolescentes, época de
transição entre idade adulta e infantil, marcada pelas inúmeras vergonhas e uso
excessivo de games e redes sociais. Tornou o aprendizado mais interessante, partindo
de situações contextualizadas, facilitou a abordagem de temas sociais, a
interdisciplinaridade entre biologia, literatura, redação e artes. Além do estímulo a
leitura para os anos fundamentais, através de uma produção bibliográfica produzida
pelos alunos da própria escola.
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OS BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE DE MONITORIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA
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Resumo: Há quatro décadas, aproximadamente, a atividade de monitoria tem se
destacado no cenário educacional como uma atividade pedagógico de apoio discente.
Assim, o presente estudo objetiva relatar a contribuição da monitoria para formação
dos alunos-monitorados e alunos-monitores durante o período de formação
acadêmica dos mesmos, em cursos de bacharelado na área da Saúde, na URI- São
Luiz Gonzaga. A metodologia compreendeu atividades de revisão dos conteúdos da
disciplina de Anatomia Humana, no período de abril de 2017 a julho de 2019. Ao
término de cada semestre letivo, foram disponibilizados questionários aos alunos que
frequentavam as aulas de Anatomia Humana para conhecer a opinião dos mesmos
com relação à monitoria. Os resultados demonstram que as atividades de monitoria
proporcionaram troca de experiências e aprendizado importantes para a vida
acadêmica dos alunos-monitores, complementando seus conhecimentos e
promovendo maior interação social e vivência na Universidade. Com relação aos
alunos matriculados na disciplina de Anatomia Humana, 60 consideraram importante
o desenvolvimento de atividades extraclasse na Universidade. Destes, cerca de 50%
participaram das atividades de monitoria. Conclui-se, portanto que os processos de
ensino extraclasse, como a monitoria, fortalecem a aprendizagem dos acadêmicos da
Área da Saúde.
Palavras-chave: Atividade Extraclasse, Educação Física, Fisioterapia, Tutoria
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Abstract: For approximately four decades, activity of monitoring has been highlighted
in the educational scenario as a pedagogical activity for students support. Thus, this
study aims to present the contribution of monitoring activities in the students’ formation
in courses of bachelor degree in the Health Area, at URI – São Luiz Gonzaga. The
methodology employed consisted of reviewing the Human Anatomy contents
previously studied in the classes, during the period from April 2017 to July 2019. In the
end of each school semester, it was provided questionaries to the students who were
attending the Human Anatomy classes for knowing their opinion about the monitoring
activities offered. The results demonstrated the monitoring activities promote to the
students experience important learning to the academic life of the monitoring-students,
it also complements their knowledge and improve the social interactions in the
University. Considering the students registered in Human Anatomy, sixty pointed as
important the development of extra class activities in the University. 50% of them
participated of the monitoring activities proposed. So, the extra class teaching
processes, such as the monitoring, reinforce the learning of students of Health Area.
Keywords: Extra class, Physical Education, Physiotherapy, Tutoring

Introdução
Em 1968 o Regime Militar promoveu mudanças na Educação brasileira por
meio da reforma Universitária (Lei N° 5.540/68), instituindo a Monitoria Acadêmica,
naquele momento, com caráter técnico. Em 1970, o Decreto 66.315 estabeleceu
algumas condições para o exercício da monitoria, como carga horária, modalidades
de vínculo entre discente e instituição de ensino, requisitos de capacitação do alunomonitor e, além disso, definiu as áreas da Educação, Saúde e Tecnologia como
prioritárias para o emprego de alunos-monitores, salientando o caráter pedagógico
desta atividade. Em 1996, a atividade de monitoria destacou-se como um
procedimento pedagógico de apoio discente, a Lei N° 9.394 estabelece as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, mencionando que os discentes de educação superior
poderiam ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas instituições de
ensino, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano
de estudos (Art. 84). Esta prática educacional reflexiva tem demonstrado sua utilidade
à medida que atende às dimensões política, técnica e humana, contribuindo para o
desenvolvimento de competências pedagógicas, apreensão e produção de
conhecimento (CANDAU, 1986; FARIA & SCHNEIDER, 2004; SCHNEIDER, 2006).
Dessa forma, potencializando a aprendizagem (MATOSO, 2014) e aproximando
elementos teóricos e práticos desenvolvidos pelos alunos para eles mesmos
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(BASTOS, 1999, p.97), valorizando as individualidades em uma rede colaborativa de
ensino-aprendizado (HAAG et al., 2008).
Embora os alunos-monitores desenvolvam atividades de auxílio ao ensino,
estimulando a vocação à docência, estes não substituem o professor, o qual é
fundamental na orientação das atividades de monitoria. O aluno-monitor é aquele que
demonstra interesse em se aproximar de uma determinada área, juntamente com o
professor-orientador, realizando funções que favoreçam o aprendizado, integrando-se
no processo de ensino-aprendizagem, colaborando para a transmissão de
informações

e

produção

do

conhecimento

dos

demais

acadêmicos,

consequentemente, ensinando e aprendendo (ABREU & MASETTO, 1989;
FEDERIGHI, 1989; FOGARTY & WANG, 1982; NATÁRIO, 2007; NATÁRIO &
VENDRAMINI, 1998).
A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI)
incentiva o desenvolvimento de atividades de monitoria acadêmica, segundo a
Resolução Nº 2374/CUN/2017, a monitoria na URI é entendida como uma modalidade
específica de ensino-aprendizagem, estabelecida dentro do princípio de vinculação
exclusiva às necessidades de formação acadêmica do aluno de graduação, sendo
considerada uma atividade complementar, tendo como objetivos (i) colaborar para a
melhoria dos cursos de graduação, (ii) contribuir com o processo de ensinoaprendizagem dos estudantes-monitorados e (iii) oportunizar ao estudante-monitor o
aprofundamento de conhecimentos na área específica e o desenvolvimento de
habilidades

inerentes

ao

ensino,

por

meio

da

realização

de

atividades

complementares na forma de monitoria.
Nesse contexto, as atividades de monitoria oportunizam aos alunos-monitores
vivenciarem e permanecerem por mais tempo no espaço da universidade, tornandoos mais participantes da cultura acadêmica, assim como, mais conhecedores da
complexidade e responsabilidade envolvidas do processo de ensino-aprendizagem
(WAGNER et al., 2012). Autores têm sugerido que a monitoria tem a capacidade de
proporcionar grande aprendizado ao monitor, com estímulo para uma futura prática
docente, além de promover uma melhora no processo de aprendizado do monitorado
(DA SILVA CAETANO et al., 2017).
Nos cursos de bacharelado em Fisioterapia e Educação Física, atividades de
monitoria na disciplina de Anatomia Humana mostram-se fundamentais, por se tratar
de uma matéria importante e fundamental para as ciências que formam profissionais
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da área da Saúde, visto que o domínio do conhecimento anatômico do organismo
humano é necessário para uma formação profissional adequada e qualificada
(MOMPEO & PEREZ, 2003). Assim, o presente estudo objetiva relatar a contribuição
das atividades de monitoria para a formação dos alunos-monitorados e alunosmonitores durante o período de formação acadêmica dos mesmos, na URI- São Luiz
Gonzaga, em cursos de bacharelado na área da Saúde.

Metodologia
Seleção de Alunos-Monitores
A inscrição dos candidatos à monitoria foi realizada no final de cada ano letivo
por meio de Edital de Seleção, esta seleção leva em consideração o histórico escolar
do aluno, desempenho na disciplina de Anatomia Humana e a aptidão do aluno para
realizar as atividades de monitor. O aluno selecionado para a monitoria cumpre entre
04 e 20 horas semanal de atividades, em laboratório, em conformidade com as
necessidades de estudo dos alunos monitorados.

Atividades de Monitoria
Foram desenvolvidas atividades extraclasse com os alunos dos cursos de
bacharelado em Educação Física e Fisioterapia da Universidade Regional Integrada
do alto Uruguai e das Missões - URI, campus São Luiz Gonzaga, no período de abril
de 2017 a julho de 2019.
Para a revisão da nomenclatura e conceitos anatômicos, previamente
estudados durante as aulas regulares, foram utilizados os modelos de estruturas do
corpo humano, confeccionadas em silicone, plástico e acrílico, disponíveis no
laboratório de Anatomia Humana da URI. Complementarmente, foram realizadas
observações de imagens disponíveis no Atlas de Anatomia Humana (NETTER, 2013)
e resoluções de listas de exercícios.
As atividades de monitoria eram agendadas com, no mínimo, 24 horas de
antecedência pelos acadêmicos interessados. Para atender às necessidades de cada
aluno, respeitando suas individualidades, as monitorias foram desenvolvidas em
grupos constituídos por, no máximo, cinco alunos, em períodos de uma hora e 30
minutos.
Ao término das atividades, foram elaborados relatórios para o registro da
frequência dos alunos-monitorados e do conteúdo estudado.
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Influência das atividades de monitoria no rendimento acadêmico
Ao término de cada semestre, foram disponibilizados questionários aos alunos
que frequentavam regularmente as aulas da disciplina de Anatomia Humana. Os
questionários foram compostos por nove perguntas objetivas relacionadas aos
motivos que levaram os alunos a participar ou não das atividades extraclasse, a
percepção destes com relação às técnicas de ensino-aprendizagem e com relação à
influência das atividades de monitoria sobre as demais disciplinas do curso. Os
questionários não permitem identificar o aluno e o curso de graduação e que estava
matriculado, além disso, não havia obrigatoriedade em responder a todos os
questionamentos. As respostas, voluntariamente fornecidas, foram analisadas
estatisticamente no software Microsoft Excel (2010).

Aspectos Éticos
Por se tratar de uma pesquisa de opinião, com informações agregadas, sem
qualquer possibilidade de reconhecimento individual dos participantes, em
conformidade com o Artigo 1° da Resolução 510 de 07 de abril de 2016, está pesquisa
não foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa.

Resultados
Alunos Monitores
As atividades de monitoria em Anatomia Humana proporcionaram momentos
de troca de experiências e de aprendizado importantes para a vida acadêmica dos
alunos-monitores, consequentemente, houve um complemento do conhecimento,
aperfeiçoamento das habilidades de estudo, maior interação social e vivência na
Universidade. Em outras palavras, por meio das práticas de monitoria o aprendizado
é aprimorado, melhorando o rendimento em outras disciplinas que compõem a matriz
curricular para a formação de profissionais da Área da Saúde.
Além disso, as técnicas de revisão e assimilação de conceitos anatômicos, por
meio da visualização de modelos de estruturas do organismo

humano,

proporcionaram aos alunos-monitores melhorar as notas em outras disciplinas dos
cursos de Fisioterapia e Educação Física, as quais, na maior parte, apoiam-se sobre
conhecimentos em Anatomia Humana.
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Alunos-monitorados
Com relação aos alunos-monitorados, geralmente são acadêmicos que
apresentam características de ansiedade com relação às avaliações, sabem todo o
conteúdo, mas sentem-se inseguros nas atividades.
Estes mencionam que, através da monitoria, houve uma melhora no
rendimento nas aulas, minimizando os sentimentos de insegurança e potencializando
o aprendizado e a participação no cotidiano universitário, o que, consequentemente,
reflete em boas notas na disciplina foco das atividades de monitoria e, também, em
outras.
As atividades de monitoria concentraram-se em períodos próximos das
avaliações. Em média, cada grupo de alunos reunia-se duas vezes com os alunosmonitores. Ao decorrer do semestre, a frequência destes alunos tende a diminuir
devido ao ganho de confiança e domínio dos conteúdos anteriores. Entre os
conteúdos mais requisitados para atividades de revisão estão os Sistemas
Esquelético, Articular e Muscular.

Análise dos questionários
Durante o período de desenvolvimento das atividades de monitoria, cinco
semestres, 60 alunos mencionaram considerar importante o desenvolvimento de
atividades extraclasse na Universidade. Destes, cerca de 50% participaram das
atividades de monitoria, principalmente, com o objetivo de melhorar seus
entendimentos acerca da anatomia das estruturas do corpo humano, e revelaram-se
satisfeitos com as atividades propostas, pois melhoraram suas notas na disciplina de
Anatomia Humana e, além disso, indicam melhor rendimento em outras disciplinas
correlatas.
Por outro lado, os alunos que não participaram das atividades de monitoria
justificaram indisponibilidade de horário.

Discussão
A formação do conhecimento pelo método tradicional separa teoria e prática.
Em oposição, no modelo construtivista o estudante resolve problemas, de modo
reflexivo. Assim, a monitoria representa um modelo construtivista personalista, onde
cada sujeito desenvolve suas estratégias de aprendizado (ZEICHNER, 1993). A
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reflexão é um processo fundamental na aprendizagem permanente da formação
profissional (SCHÖN, 2000).
Segundo Heward (1982), o ensino decorrente da monitoria é considerado como
o mais intenso e personalizado dentre todos os processos de ensino-aprendizagem.
Desta forma, as atividades de monitoria representam um sistema eficaz de
aprendizagem, por meio de revisão e explicação de conceitos. O que reflete em um
método de ensino-aprendizagem positivo para alunos-monitores e para alunosmonitorados (HAANG et al., 2008).
No entanto, a monitoria por si só não basta, estas atividades devem ser
planejadas em complementaridade ao que o professor ensina em sala de aula
(LOPES SILVA et al., 2016; MONEREO, 2007). Ou seja, as atividades de monitoria
não podem substituir as aulas ministradas pelo professor e nem o estudo individual.
Nas atividades de monitoria, os alunos-monitores conseguiram dar uma atenção
individualizada aos acadêmicos, pois o grupo é reduzido, em relação a turma da sala
de aula, e, desta maneira, o foco e a atenção são mais facilmente controlados,
facilitando o entendimento dos assuntos abordados nas atividades.
Este atendimento individualizado para sanar dúvidas, também, é destacado por
Onrubia (2001), o qual afirma que quando os estudantes recebem ajuda, mostram-se
progressivamente mais competentes e autônomos na resolução de atividades e
utilização de conceitos, como percebido, pelo professor-orientador, com relação aos
alunos-monitorados em Anatomia Humana. Outros autores também relatam os
benefícios de atividades extraclasses, Frison (2016) destaca que a proposta
pedagógica extraclasse pode trazer avanços na aprendizagem dos estudantes, uma
vez que os períodos de monitoria podem ser entendidos como um espaço para a
reflexão de informações na construção do conhecimento. Com isso, é evidente que o
aprendizado não ocorre somente para os alunos-monitorados, mas, também, para os
alunos-monitores, como percebido neste estudo.

Conclusão
Os processos de ensino e aprendizagem vivenciados nas atividades de
monitoria em Anatomia Humana trouxeram diversos benefícios, não apenas para os
alunos-monitorados, mas, também, para os alunos-monitores, proporcionando melhor
desenvoltura dos acadêmicos com relação às notas curriculares e, também, em
atividades de comunicação e oratória. Assim, os resultados obtidos por meio da
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vivência extraclasse na Universidade e pelas ações de monitoria aperfeiçoam o
processo formativo de profissionais da área da Saúde.
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O PROCESSO DE GESTÃO DOCUMENTAL EM UM ESCRITÓRIO DE
CONTABILIDADE
Amanda Antonello Giuliani95
Resumo: A produção indiscriminada e o acúmulo de documentos revelam-se desafios
para as organizações atualmente, principalmente no que se refere aos cuidados
dispensados aos mesmos. O sucesso do tratamento adequado depende, em grande
parte, da gestão documental aplicada a estes documentos principalmente em suporte
físico papel. O objetivo deste trabalho é racionalizar a massa documental acumulada
a mais de meio século em um escritório de contabilidade bem como criar instrumentos
que possibilitem a organização adotar um novo padrão de organização para a
informação que é gerada no decorrer de suas atividades. Este trabalho apresenta um
estudo exploratório e descritivo, com escopo de estudo de caso, alicerçado em
princípios e procedimentos técnicos oriundos da teoria Arquivística. Os resultados
demonstram que no contexto da gestão de documentos a partir da elaboração e
aplicação de uma tabela de temporalidade documental é possível garantir a
racionalização dos documentos facilitando assim o rápido acesso à informação, a
otimização de espaço físico, o aumento da produtividade organizacional além de
impressionar visualmente clientes e visitantes da instituição.
Palavras-chave: Gestão de Documentos. Tabela de temporalidade Documental.
Acesso a informação.
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IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA eSOCIAL NA ÁREA CONTÁBIL
Roberta dos Santos Desordi96
Luciane de Oliveira97
Resumo: A tecnologia vem ganhando espaço cada vez maior no cotidiano das
organizações, propondo novos modelos de operacionalização no mundo digital
contábil. Diante desse pressuposto, o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), instituído por meio do Decreto nº
8373/2014 em 11 de dezembro de 2014, visa um novo sistema de registros, elaborado
pelo Governo Federal e instituído por meio do Decreto nº 8373/2014 em 11 de
dezembro de 2014. O sistema eSocial, faz parte da agenda de ações para
modernização da gestão pública e pretende por meio da escrituração digital unificar
todas as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das empresas, propondo
melhor controle das informações, maior agilidade, menos burocracia e ativa
fiscalização das atividades trabalhistas. Salienta-se que o eSocial não apresenta
nenhuma nova obrigação trabalhista aos empregadores, somente altera a forma de
transmissão dos dados. Por meio desse sistema, os empregadores passam a
comunicar com apenas uma declaração todas as informações relacionadas ao seu
quadro funcional, como admissão, folha de pagamento, contribuições previdenciárias,
acidentes de trabalho, aviso prévio, FGTS, entre outras. Diante disso, este estudo tem
como objetivo identificar quais os impactos da implantação do sistema eSocial para
os escritórios de contabilidade. Para atingir o objetivo proposto, o trabalho buscou
compreender o conceito do eSocial; verificar quais as alterações que o sistema irá
promover aos escritórios de contabilidade e analisar os benefícios e os desafios
encontrados durante o período de implantação do eSocial. Nessa perspectiva, foi
realizado um estudo de caráter descritivo de cunho bibliográfico. Os dados permitiram
averiguar que com implantação do eSocial, as atividades serão simplificadas,
otimizando as demandas dos escritórios de contabilidade que executam esse serviço
para as empresas, já que é disponibilizado um software pelos órgãos federais para o
envio de informações em um formato específico e padronizado, promovendo
transparência, segurança jurídica e evitando passivos fiscais e trabalhistas
desnecessários, além de dificultar fraudes no sistema previdenciário e trabalhista. Em
contrapartida, percebe-se dificuldades na forma com que os profissionais vêm
“administrando” o sistema, devido a ausência de treinamentos específicos para a sua
operacionalização. Por fim, o trabalho demonstra a importância das organizações
contábeis na conscientização dos seus clientes sobre as mudanças decorrentes do
sistema, a fim de facilitar o processo, bem como a necessidade de adequações na
infraestrutura em tecnologia da informação, que auxiliem os empregadores e
contadores a prestarem as informações corretamente dentro da nova realidade do
eSocial.

Palavras-chave: eSocial. Contabilidade. Impactos do eSocial
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Transformação da Sociedade

349

A LEI DE EXECUÇÃO PENAL E O SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO: UMA
ANÁLISE CRÍTICO-REFLEXIVA
Ulysses Bordin da Silveira98
Larissa Nunes Cavalheiro99

Resumo: O ordenamento jurídico brasileiro dispõe de uma legislação que, embora
não tão recente, é uma das mais avançadas – formalmente – quanto a execução
penal. Trata-se da Lei nº 7.210/84 (LEP), que regula o cumprimento da pena
sentenciada pelo juiz, depois de transcorrido o curso do processo. Com a prolação da
condenação pelo magistrado no processo de conhecimento, cria-se o chamado
processo de execução criminal (PEC), contendo todas as informações do apenado ou
internado, junto com a pena imposta na decisão, tornando-se obrigação o seu
cumprimento, podendo ser restritiva de direito ou privativa de liberdade, acrescida ou
não de multa. A partir daí, seu cumprimento segue os ditames da referida Lei, e para
cada ato causador de dano a alguém ou ao patrimônio, incidirá uma advertência e
consequências negativas, assim como o comportamento plenamente satisfatório trará
benesses no cumprimento, podendo até diminuir o tempo deste. Diante da Lei e o
atual cenário carcerário, questiona-se: Em que medida o Estado atende os ditames
legais ao encontro do finalidade do cumprimento da pena, qual seja, a
ressocialização? Não há quaisquer resquícios de dúvida de que num país
desenvolvido e em situação diferente da que atualmente é vivida no Brasil, a
efetividade da execução penal apresenta-se bem sucedida. No entanto, diante da
atual conjuntura política/administrativa/financeira brasileira, o cumprimento das
normas penais, em especial referentes a execução penal, e do seu procedimento fica
cada vez obstaculizada. Outrossim, sabe-se que o ordenamento jurídico funciona
como uma “engrenagem” e se uma peça estiver desajustada ou danificada, acabará
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prejudicando o funcionamento das demais. Assim, compara-se essa “engrenagem”
com a execução penal. Se o Estado garantir a aplicação da LEP, ofertando condições
para que as penitenciárias deixem de ser uma “escola do crime”, passando a dar
oportunidade para aqueles infratores que desejam mudar o rumo da sua vida,
ressocializando-os, logo se terá bons cidadãos, trabalhando e colaborando para o seu
crescimento pessoal, o de sua família e o da comunidade em que vive. Para a
elaboração do trabalho utilizou-se o método de abordagem dedutivo, partindo da
supracitada Lei e do cenário carcerário atual para se chegar a reflexões críticas acerca
da implementação pelo Estado e alcance da ressocialização dos apenados. Como
procedimento, optou-se pelo método tipológico, ou seja, das observações acerca da
temática aqui abordada, define-se um modelo ideal de execução da pena para além
da Lei. Entende-se que alterações legais não implicariam, por si só, solução para a
crise no sistema carcerário. Para a solução da crise nas penitenciárias, cogente uma
reformulação grandiosa no sistema, com o objetivo de reestruturar diferentes esferas,
e para tanto, imprescindível à atuação conjunta entre Estado e sociedade. Possível
citar, a título de exemplo, a esfera financeira, para que se possa investir em servidores
e na estrutura física dos locais de cumprimento de pena, criando mais vagas. Depois,
punidos os malfeitores, deve-se começar a trabalhar com outra visão, uma maneira
realmente ressocializadora, voltada para a reconstrução humana daquele errante,
para que se garanta que, doravante, os erros de outrora não voltarão a ocorrer.
Palavras-chave: Crise. Lei de Execução Penal. Sistema Carcerário.
.
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A TUTELA JURISDICIONAL EM PROL DA FIGURA FEMININA
Andressa Guimarães Lucena100
Maria Cristina Schneider Lucion101
Resumo:
A luta das mulheres por igualdade de direitos vem de longa data,
marcando historicamente a figura feminina em variados âmbitos no mundo. No Brasil,
o voto feminino, assegurado em fevereiro de 1932, é um exemplo grandioso da
evolução social e o rompimento de um pensamento arcaico. Sabe-se que,
historicamente, por muito tempo a mulher teve um papel meramente de servidão em
âmbito familiar, sexual e social, de forma pela qual se alguma possuísse uma posição
diferente, era considerada marginalizada – dentre tantos outros adjetivos
preconceituosos. Alguns avanços foram alcançados, como na década de 1990, em
que a Constituição Federal de 1988 – CF de 1988, juntamente com o Ciclo de
Conferências das Organização das Nações Unidas – ONU, reiterou o princípio da
dignidade humana, a fim de amenizar situações recorrentes no que diz respeito aos
cuidados femininos e sua reprodução, situações estas, de descuido, violência e
desprezo ao caso concreto de cada mulher que procura um bom atendimento e
esclarecimento sobre o tema. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos
Humanos, do ano de 2005, dispõe de princípios que tutelam os direitos fundamentais
inerentes ao ser humano, como a dignidade humana, a liberdade e autonomia, por
exemplo, os quais estão sendo limitados às mulheres por conta de normas morais,
sociais e até mesmo legais, gerando principais conflitos ético-jurídicos no exercício da
sexualidade e reprodução feminina. No entanto, ainda hoje, em pleno século XXI, com
toda a intensidade dos aspectos/direitos fundamentais pertencentes a qualquer ser
humano, ao abordar a posição das mulheres como titulares de direitos sexuais e
reprodutivos, é de suma importância mencionar que são negligenciados no dia-a-dia.
Mesmo diante de tantos avanços, em que o Estado se mobilizou e estabeleceu novas
metas para superar os conflitos de gênero, ainda persiste no meio social um alto índice
de desigualdades de gênero, raça, etnia, onde um grande número de mulheres são
prejudicadas e diretamente afetadas. Dessa forma, é suma importância que se
conheça todo o ciclo de desenvolvimento e a luta travada para que as mulheres
alcancem o mínimo de respeito e voz enquanto cidadãs de direito.
Palavras-chave: Direito da Mulher. Legislação. Luta. Igualdade.
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BUROCRACIA E RACIONALIDADE EM “A MORTE DE IVAN ILITCH”: LEON
TOLSTÓI À LUZ DA TEORIA DE MAX WEBER
Rodrigo Miguel de Souza102
Resumo:
Objetivos: O artigo pretende tecer uma relação entre a obra do escritor russo Leon
Tolstói e os conceitos de Max Weber a partir do romance “A morte de Ivan Ilitch”,
utilizando a literatura como fonte e auxiliar na compreensão da teoria sociológica
clássica. O romance inicia pela notícia da morte de Ivan Ilitch, no ano de 1882, então
um respeitado Juiz de São Petesburgo, desdobrando-se na recepção do ocorrido
pelos demais magistrados, colegas e familiares do falecido, vitimado por uma doença
desconhecida que o acompanhava há anos. Segue-se uma retrospectiva da vida de
Ilitch, seu ingresso no mundo da corporação jurídica, casamento, nascimento dos
filhos, ascensão social e submersão na teia burocrática do Estado. A obra clássica da
literatura russa apresenta um rico panorama da vida social europeia no século XIX,
oferecendo um ponto de observação privilegiado para a compreensão de conceitos
weberianos como Burocracia (caracterizada por formalidade, impessoalidade e
profissionalismo) e Racionalidade (preponderância das ações sociais pautadas na
racionalidade formal). Metodologia: Para elaboração do texto será utilizada a
metodologia qualitativa, com técnica de pesquisa bibliográfica focada na leitura e
interpretação dos textos dos autores que compreendem o objeto de pesquisa e de
alguns de seus comentadores. Resultado: A biografia fictícia de Ivan Ilitch demonstra
a gradativa subsunção do sujeito individual ao seu papel social. Ilitch adota uma ação
social racional referente a fins, ao optar pelo ingresso na carreira jurídica e estatal,
adentrando em um ambiente social constituído pelas necessidades burocráticas do
sistema jurídico. O passar do tempo torna Ilitch cada vez mais impessoal, assumindo
o destino inexorável por um mal desconhecido e incurável, tecendo uma interessante
metáfora entre a necessidade do trabalho e a inevitabilidade da morte. A adequação
da pessoa ao cargo (papel social) atinge também sua vida familiar (papel pessoal):
após sua morte, Ilitch é para os colegas um cargo a ser substituído e para os familiares

102

Sociólogo (Unijuí); Mestre em Educação (Unijuí). Professor de Sociologia na Universidade Regional
do Alto Uruguai e das Missões – URI, Campus São Luiz Gonzaga. Grupo de pesquisa CNPQ: Direitos,
transformação social e universo plural da cidadania. E-mail: miguelcsp@gmail.com

353

um espólio a ser administrado. Conclusões: A leitura da obra de Tolstói amparada
pela teoria de Weber ressalta as características da instalação da burocracia na Europa
e seus impactos sociais, principalmente na formalização de corpo jurídico. O texto
ressalta a forma como Tolstói tece uma crítica ao modo de vida da Rússia do século
XIX e ao Estado moderno, mas também reforça a crítica implícita que Max Weber traz
em seus escritos, mesmo considerando que este autor faz em suas obras uma busca
pela neutralidade axiológica. A sensação de vazio e desperdício da vida na busca por
ascensão social, expressa por Ivan Ilitch antes de sua morte é eco pessoal do
processo social que Weber chama de “desencantamento do mundo”, ou seja, a
intelectualização do mundo através de escolhas racionais, que diminuem suas
incertezas, mas o despojam de encantos e poesias, desperdiçando as próprias
potencialidades do ser humano.

Palavras-chave: Max Weber. Sociologia clássica. Literatura Russa. Racionalidade.
Burocracia.
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DESAFIOS AO EMPREENDEDORISMO JURÍDICO
Axiel de Souza Barcelos103
Luciano de Almeida Lima104
Resumo:
O mercado de trabalho dos profissionais do direito, sobretudo dos advogados, está
cada vez mais dinâmico e competitivo. Um dos caminhos encontrados para superar
os desafios desse cenário tem sido o empreendedorismo jurídico. Sendo assim, o
presente trabalho se propõe a analisar o(s) desafio(s) do empreendedorismo jurídico
frente ao Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. O
presente estudo utiliza como método de abordagem o dedutivo e como método de
procedimento o monográfico, através de uma pesquisa descritiva, qualitativa, e
bibliográfica, com subsídios legais e doutrinários. Empreender é colocar em prática
um novo negócio, ou até mesmo inovar em um ramo ou empresa já existente, de modo
a buscar resultados de uma forma diferente e inovadora da que está sendo utilizada
pelo mercado. Um dos princípios do empreendedorismo é o da publicidade, pois não
basta a excelência na qualidade de um produto ou na realização de um determinado
serviço, se este não for divulgado. É necessário para alcançar os possíveis clientes
que ocorra a divulgação, por exemplo, mediante a utilização de propaganda, com o
objetivo de difundir e propagar esta nova informação. A sociedade se encontra hoje
na era do conhecimento e da transformação. As informações se propagam numa
velocidade jamais antes presenciada. As profissões transformam-se e adaptam-se a
todo o instante, para que possam, desta forma, continuarem no mercado de maneira
eficaz e gerando renda. A criatividade e a inovação são as bases do
empreendedorismo, e não estão ligadas a uma profissão ou a uma área específica.
Estes atributos, devem sim, constar em cada profissional, para que assim, utilizandose de sua sagacidade e poder de percepção, possam vislumbrar novas maneiras de
solucionar obstáculos comuns que atingem toda uma categoria, destacando-se dos
demais. Em contrassenso a esta nova formatação mercadológica, a advocacia
mantém-se como uma profissão tradicional, visto que as mudanças e novidades,
levam um tempo considerável para serem aplicadas, uma vez que este ofício se
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mantém não somente sob o manto das normas e regulamentações comuns a todas
as demais profissões, mas também sob as regras expressas da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB). Esta tem por finalidade, orientar, nortear e balizar os
profissionais desta categoria. Além disto, a OAB, por meio do seu Código de ética e
disciplina, proíbe e impõe limites a algumas atitudes, consideradas contrárias aos
princípios da Ordem. Eis então que surge como um obstáculo na advocacia, pois por
meio destas normativas, não se permite a divulgação da profissão ou o oferecimento
dos serviços com a finalidade de atrair clientes. Tal fato pode ser constatado, por
exemplo, nos artigos 5º e 7º do Código de Ética e Disciplina da OAB, para os quais a
publicidade do advogado, não pode configurar atividade de mercantilismo. Diante do
acima exposto, observa-se que as restrições impostas pelas normativas profissionais
do advogado, limitam o desenvolvimento do empreendedorismo jurídico, sendo um
dos principais desafios a serem enfrentados nesse contexto.
Palavras-chave: Empreendedorismo. Publicidade. Advocacia.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: INSTRUMENTO PARA A CONSTRUÇÃO
DA CIDADANIA
Ricardo Ferreira Bernardo105
Juliana Bedin Grando106
Resumo:
O debate sobre a questão dos direitos humanos está cada vez mais presente na
sociedade contemporânea. Dessa forma, torna-se importante a proposição de
reflexões sobre direitos humanos, constituindo-se assim a educação como uma
ferramenta para que eles sejam abordados de forma correta e livre de quaisquer tipos
de preconceitos. Assim, tem-se como objetivo geral analisar a relevância da educação
em direitos humanos e sua instrumentalização no Ensino Médio por meio dos
conceitos presentes na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Por sua vez,
os objetivos específicos visam compreender a evolução histórica e teórica dos direitos
humanos e seus reflexos na sociedade atual; estabelecer contextualizações entre
direitos humanos e educação, a partir da análise de legislações, documentos
normativos e estudos pedagógicos e jurídicos; observar como a área de Ciências
Humanas e suas Tecnologias aborda as questões relacionadas à cultura e à cidadania
no Ensino Médio, por meio dos conceitos presentes no componente curricular de
Sociologia. A presente pesquisa centra-se em um estudo interdisciplinar entre
conceitos jurídicos e pedagógicos. Como método de abordagem utiliza-se o
hipotético-dedutivo, tendo em vista a finalidade de demonstrar a relevância da
educação em direitos humanos para a formação crítica e cidadã dos estudantes do
Ensino Médio, a partir das abordagens da área de Ciências Humanas e suas
Tecnologias. Por sua vez, como método de procedimento emprega-se o históricodocumental com abordagem qualitativa, pois a pesquisa abordará os documentos
legais por meio da história e realizar-se-á a leitura qualitativa destes, aliando-se os
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métodos para se obter ao final uma resposta ao questionamento suscitado. Enfatizase, portanto, o papel fundamental da educação para a transformação da sociedade e
dos sujeitos. Ao focar na formação cidadã dos indivíduos, permite analisar com
criticidade as problemáticas locais e globais, bem como suas mazelas e possibilidades
de mudanças. Ao seguir a diretriz constitucional, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) para o Ensino Médio, no que versa sobre Ciências Humanas e suas
Tecnologias, mantêm a ênfase na questão dos direitos humanos. Por sua vez, as
Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN+) das Ciências Humanas e suas Tecnologias ampliam ainda mais a relação da
educação

com

os

direitos

humanos.

Elas

destacam

a

necessidade

da

interdisciplinaridade dos componentes curriculares escolares, entre as quais a área
do Direito, para uma efetiva e plena construção da cidadania. Outra normativa que
apresenta abordagem acerca dos Direitos Humanos na Educação Básica encontra-se
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que delimita as
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo de sua
escolaridade. De tal modo, percebe-se que aproximar o universo jurídico da esfera
educacional constitui-se como uma alternativa para desenvolver o senso crítico e a
formação cidadã dos estudantes. Ademais, a educação em direitos humanos é uma
tendência que cresce e torna-se necessária para a compreensão da sociedade, ao
promover a justiça social e combater preconceitos e visões errôneas do mundo
contemporâneo.
Palavras-chave: Direitos humanos. Educação. Ensino Médio.
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FAMÍLIA: A GUARDA DOS CACHORROS NAS AÇÕES DE DIVÓRCIO OU
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

Bruna da Silva Resta107
Juliana Bedin Grando108
Resumo: O presente resumo tem como tema principal a evolução da família e a
inserção dos cachorros como membros e suas expectativas de guarda no divórcio ou
dissolução da união estável tendo objetivo geral que é analisar como é formado as
novas composições familiares, observando a decisão do STJ acerca das
possibilidades de guarda dos cachorros existentes no momento do divórcio ou
dissolução da união estável e específicos avaliar e verificar as novas formações
familiares e o ingresso dos cachorros como partícipes da família e como o STJ na
decisão nº1.713.167/SP, definiu a possibilidade de se estabelecer a guarda dos
cachorros quando houver divórcio ou dissolução, que objetiva a reflexão sobre um
assunto atual que vem crescendo a cada dia, devido a diversidade de modelos de
família existentes , norteado para o amplo conceito da família recomposta, ensejando
as diferenças dos conceitos com foco na inserção dos cachorros como parte do núcleo
familiar. Como exemplo temos a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nº
1.713.167/SP, que discorre sobre a guarda de um cachorro que foi adquirido
conjuntamente por um casal e a convivência e cuidados iguais perante o animal. A
partir disso, serão analisadas as possibilidades de guarda em caso de divórcio ou
dissolução de união estável e, ainda, sobre a possibilidade de decisão de como fica o
cachorro quando tratar de família, se há possibilidade de ter uma aprovação da
inserção do mesmo no núcleo familiar, trazendo também o direito de visitas. Diante
disso a metodologia será hipotético-dedutiva, que com base das hipóteses e deduções
será aprofundado o tema com intuito de construir análises com fim de serem ou não
confirmadas, através de ideias provisórias com base nas teorias pesquisada, para
tanto, utilizar-se-á de escrita monográfica e de ferramentas de consulta bibliográfica,
que se dará por meio de livros e artigos, busca-se então como resultado muitas
alterações e valorização no âmbito judicial, o afeto necessita de um ponto específico
de atenção que inclua na área jurídica, tornando-se como conclusão necessário,
entender esta nova conformação familiar e os parâmetros jurisprudenciais que tem
sido adotados pelo STJ para entender como esta modalidade diferenciada de família,
formada por um casal, com um cachorro de estimação, criado como filho e visto como
membro familiar, fica quando do encerramento da relação afetiva entre os seres
humanos.

Palavras-chave: Família. Cachorros. Guarda. Divórcio. Dissolução.
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INFLUÊNCIAS DA LITERATURA NA DOGMATICA JURÍDICA
Taynara Severo Mendes109
Jarise Correa Mendes110
Sandro Luis Hahn111
Resumo: Conforme Savigny o direito aparece como parte da cultura global, esta
representada por uma tradição literária. Desse modo, se faz presente no cotidiano das
pessoas mesmo que de forma inconsciente. Assim, indaga-se quanto aos parâmetros
do direito a literatura no ensino e aprendizagem, visando a construção do sujeito
guiado ao senso crítico. O objetivo do presente resumo, parte de uma análise das
influências da literatura na formação dogmática jurídica, e suas relação frente a
sociedade. Uma vez que, a aplicação legal se reporta a atender o bem comum, ou
seja, às necessidades da sociedade. Nesse sentido, Bakhtin refere que os valores
ideológicos devem estar contextualizados, sendo nesse aspecto a literatura um reflexo
das aspirações e sentimentos da sociedade, refletida em uma determinada época.
Logo, de acordo com François Ost (2006), o nexo entre direito e a literatura divide-se
em três dimensões, sendo a primeira a história jurídica da censura e políticas de
subsídios editoriais, refletidas por meio da liberdade de expressão caracterizando o
direito da literatura. Ulteriormente, consta o direito como literatura, sendo a
investigação uma análise retórica, por meio da comparação de métodos de
interpretação entre textos literários e jurídicos. Por fim, a terceira dimensão concerne,
o direito na literatura, ou seja, o embasamento se faz em textos literários, e não
somente nos manuais jurídicos, por meio da perquirição de questões fundamentais
sobre o direito, a justiça e o poder. A metodologia utilizada é a bibliográfica culminada
com o método hipotético dedutivo, visando uma hermenêutica das relações literárias,
sociais, e culturais com a positivação de uma norma legal. Desta forma, conclui-se,
que a erudição literária se torna inerente a estruturação e constituição de mecanismos
jurídicos, e na sua efetivação e aplicabilidade frente a uma sociedade, contribuindo a
livre manifestação e crítica esta por vezes representadas por obras fictícias
Palavras-chave: Direito. Literatura. Dogmática. Senso crítico.
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LEI MARIA DA PENHA E A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA PARA EVITAR OS FEMINICÍDIOS112
Thais de Santis Flores 113
Larissa Nunes Cavalheiro114
Resumo: A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida por Lei Maria da Penha,
em seu artigo 1ª, caput, estabelece mecanismos para reprimir qualquer violência
doméstica e familiar contra a mulher, seja ela física, patrimonial, sexual, psicológica e
moral, independente de raça, cor ou etnia. A referida Lei protege a integridade física
e psicológica estabelecendo meios de assistência a mulher em situações de violência
doméstica. A medida protetiva de urgência pode ser solicitada através da autoridade
policial, ou do Ministério Público, assim encaminhando o pedido ao juiz. Concedida
por este, o agressor passa a ser obrigado a cumprir determinadas condutas e ter
restrições, como afastamento do lar, proibição de contato com a vítima e prestação de
alimentos provisórios, conforme consta no artigo 22 da Lei. Contudo as previsões
legais de cunho protetivo, o número de feminicídios no mês de maio deste ano no Rio
Grande do Sul foi o maior registrado em relação ao mês de abril, treze mulheres
assassinadas no estado, as quais possuíam medida protetiva. Diante deste cenário,
questiona-se: As atuais medidas protetivas de urgência são eficazes no combate a
violência contra a mulher, evitando assim o feminicídio? A resposta para o problema
é complexa, de modo que o afastamento do agressor da ofendida não é suficiente.
Diversos outros aspectos influenciam nessa relação, como dependência emocional,
status e financeira. Assim, muitas vezes a vítima acaba se reconciliando com o
agressor, o que revoga as medidas protetivas. Em outras situações, o agressor se
aproxima mesmo correndo o risco de ser preso e acaba cometendo um novo crime,
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dentre eles o mais grave – o feminicídio. Todas essas questões permeiam o debate
sobre a ineficácia das medidas protetivas no combate ao feminicídio e merecem ser
estudadas com maior profundidade com o desenvolvimento de uma ampla pesquisa.
Para a realização da presente pesquisa foram utilizados os métodos dedutivo e
tipológico. O primeiro enquanto abordagem estabelece a compreensão de um
contexto mais amplo envolvendo a violência contra a mulher, posteriormente
analisando, em especial, as medidas protetivas de urgência previstas na legislação.
O segundo, como método de procedimento, foi utilizado com o intuito de estabelecer
reflexões críticas com o fim de estabelecer um modelo ideal, inexistente, de proteção
integral da mulher, seja por meio da lei, seja pela mudança de paradigma influenciado
pelo machismo. Como técnica de pesquisa, utilizou-se a bibliográfica, que se
desdobra na análise da doutrina, legislação e julgados.

Palavras-chave: Feminicídio. Medidas protetivas de urgência. Vítimas.
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O DIREITO NA LITERATURA E NO CINEMA COMO FORMA DE APLICAÇÃO DA
INTERDISCIPLINARIDADE
Vinicius Correa Eckerleben115
Cristiane Menna Barreto Azambuja116
Resumo: Os Cursos de Direito, com o passar dos anos, precisaram reinventar-se.
Somente assim, puderam voltar a formar bacharéis reflexivos, críticos e preocupados
com os reais acontecimentos da sociedade. Um importante passo para essa mudança
foi a interdisciplinaridade do direito com as artes, de modo particular, com a literatura
e o cinema. O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a importância da
interdisciplinaridade como forma de humanizar o estudo do direito e da interpretação
dos fenômenos jurídicos, por meio das discussões fomentadas a partir da literatura e
do cinema. Tal estudo realizar-se-á através de uma análise em livros e artigos
científicos correspondentes com o tema, utilizando-se da metodologia bibliográfica.
Dentre as perguntas que, ao final, pretende-se responder, possível destacar: Quais
as dificuldades que o ensino jurídico enfrenta para se desprender da própria ciência,
leia-se, do positivismo, da letra fria da lei? Os métodos de ensino mais dinâmicos
como, por exemplo, a interdisciplinaridade, permitem o exercício reflexivo e crítico,
através de uma visão geral do mundo e da realidade social? O que é a
interdisciplinaridade? A utilização da literatura e do cinema pode colaborar para a
compreensão do direito e dos fenômenos jurídicos de uma forma mais completa e
fidedigna? Como resultado, tem-se que a relação entre o direito, a literatura e o cinema
instiga uma cultura jurídica que vai além de seu próprio conteúdo, na medida em que
permite debates enriquecedores ao explorar questões de direito e de justiça, a partir
de temáticas que são retratadas nos livros e filmes. Assim, percebe-se que a literatura
e o cinema são uma forma alternativa de explorar o jurídico por meio de suas
narrativas, haja vista que são ótimos impulsores de reflexões, promovendo o
desprendimento do habitual e comum método de aprendizagem dos juristas. Dessa
forma, de concluir que a interdisciplinaridade valida o aprendizado, tornando-se uma
relevante aliada para a formação acadêmica.
Palavras-chave: Direito. Literatura. Cinema. Interdisciplinaridade.
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OS ATUAIS DESATRES AMBIENTAIS NO BRASIL E A EMERGENTE
SUSTENTABILIDADE ENQUANTO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO
Tatiana Moreira Wesz117
Larissa Nunes Cavalheiro118
Resumo: Recentemente o Brasil foi cenário de dois impactantes desastres
ambientais, são eles: o caso do rompimento das barragens em Mariana-MG e
Brumadinho-MG, ambos caracterizados como grandes desastres com rejeitos de
mineração, fatos que choraram a sociedade e causaram grande repercussão na
mídia. A proposta da presente pesquisa volta-se ao desenvolvimento de um estudo
acerca das reflexões sociojurídicas frente aos atuais desastre ambientais no Brasil.
Além da construção de conceitos atuais, objetiva-se também ao desenvolvimento de
análise de casos supracitados os quais foram objeto de repercussão, partindo disto
inúmeras são as questões a serem levantadas, tratando-se de matéria de amplo
campo de estudo, o qual abrange o interesse social. Assim, a pesquisa tem como
base a seguinte inquietação: Diante dos atuais acontecimentos socioambientais que
impactaram o Brasil, o questiona-se: o referido país incorpora a sustentabilidade
enquanto modelo de desenvolvimento e, ao assim proceder, vai ao encontro do direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Para o desenvolvimento do estudo
optou-se pelos métodos dedutivo, histórico e monográfico. O primeiro – abordagem –
a partir da análise da concepção de sustentabilidade para identificar as implicações
sociojurídicas ao vincular-se a legislação e ao caso concreto. Quanto aos demais
métodos – procedimentos –, foram necessários para construção de uma retrospectiva
conceitual-histórica

da

sustentabilidade

e

desta

enquanto

modelo

de

desenvolvimento, bem como com finalidade de aprofundar a análise da temática
delimitada. Como técnicas de pesquisa, elencou-se o estudo de casos práticos,
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pesquisa bibliográfica, documental, seja través de consulta de doutrinas,
jurisprudências e legislação referentes de temática delimitada neste projeto. Assim, a
pesquisa desdobra-se a partir da elaboração de um estudo que visa abordar a
concepção de sustentabilidade enquanto modelo de desenvolvimento ao encontro do
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a partir dos desastres
supracitados. Tais questões ambientais emergem e tornam-se cada vez mais
relevantes, frente a análise da existência de tal problemática, se tem como base de
estudo os desdobramentos jurídicos das recentes decisões. Levantando um conjunto
de fatores a serem trabalhados, os quais se vinculam ao contexto socioambiental dos
desastres, buscando analisar as possíveis formas de superar as demandas existentes
na atualidade.

Palavras-chave: Direito Ambiental. Desastres ambientais. Sustentabilidade.
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OS IMPACTOS DOS CRIMES PASSIONAIS CONTRA MULHERES NA
SOCIEDADE BRASILEIRA E A MUDANÇA DE PERSPECTIVA SOCIAL
Jairelda Sena da Cunha119
Rafaela da Silva120
Sonia Bressan Vieira121
Resumo: O estudo aponta os impactos dos crimes passionais cometido contra
mulheres na sociedade brasileira e as mudanças decorrentes de medidas sóciopolíticas tomadas pela mesma. Desde o primórdio dos tempos observa-se inúmeros
casos de crimes passionais envolvendo a violência contra a mulher bem como a
evolução da luta coletiva para a ampliação de medidas sócio-políticas que conduzam
ao combate da mesma e consolidação de seus direitos. O trabalho objetiva investigar
as medidas sócio-políticas levado a efeito, nas últimas décadas pela sociedade
brasileira, relacionadas a crimes passionais executados contra o gênero feminino.
Engloba pilares teóricos como crime passional, cidadania, cultura social e violência
contra a mulher, na visão teórica de pensadores como Luiza Nagib Eluf, Ângela de
Castro, Michelle Perrot e Roberto da Matta. O resumo atende aos critérios de uma
metodologia embasada na pesquisa bibliográfica quanto aos meios, exploratória
quanto aos fins com a aplicação do método histórico e observacional. A busca permitiu
verificar, como resultados, medidas tais como; em relação aos crimes passionais
cometidos contra mulheres, constata-se não serem mais aceitos com a justificativa da
honra masculina, passando esses crimes à categoria de crimes hediondos.
Providência, a qual repercute no fortalecimento da cidadania da mulher e de seus
direitos. Esse contexto difunde-se na sociedade gerando uma nova construção da
cultura social que retrata o empoderamento feminino diante dos efeitos da lei, ou seja,
o pensamento social pode levar à aceitação destes crimes ou ao repúdio dos mesmos,
assim como pode prevenir e amparar suas vítimas legalmente. Assim, a violência
contra a mulher tem sido combatida por meio de leis como: a lei Maria da Penha em
2006, no Brasil, estabelecendo que todo caso de violência doméstica e familiar é
crime; a lei nº 13.104, de 9 de março de 2015- Lei do Feminicídio, alterou o Art. 121
do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940- Código Penal, para prever o feminicídio como
circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o Art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de
julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos, que considera
crime o assassinato de uma mulher pela sua condição sexual. Outra importante e
inovadora medida constatada foi o trabalho educativo que vem sendo realizado com
homens autores de violência, com a tentativa de desconstrução do pensamento
violento, oferecimento de ajuda psicológica, para poder retroceder e refletir sobre seus
atos. Ainda, no intuito de prevenir estes atos de violência masculina, foi promulgada a
lei 11.488 de 2007 que instituiu o dia 6 de dezembro como Dia Nacional de Mobilização
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dos Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. Assim sendo, a pesquisa
apresenta conclusões como o fato de que crimes passionais podem ser uma
decorrência da cultura social a qual faz-se transformada pela influência social que as
novas legislações a favor do combate à violência contra a mulher apresentam.
Observa-se ainda neste contexto a aplicação real do conceito de cidadania e a
mudança da perspectiva da sociedade ao longo da história bem como a evolução dos
direitos femininos.
Palavras Chave: Crime passional. Cidadania. Cultura social. Violência contra a
mulher.
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PROCESSO ELETRÔNICO COMO FERRAMENTA DE ACESSO À JUSTIÇA
Odair Andre Ferreira122
Juliana Bedin Grando123

Resumo: A garantia do acesso à justiça está consagrada no artigo 5º, inciso XXXV
da Constituição Federal de 1988, que diz que a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão à direito. Ainda, garante, como um direito
fundamental, a razoável duração do processo e os meios que assegurem a celeridade
de sua tramitação. Diante dos anseios de respostas mais céleres e justas do judiciário
brasileiro, verificou-se a necessidade da implementação de um sistema eletrônico
como ferramenta para a solução de conflitos, substituindo o processo físico existente
até então. Com a migração do processo físico para o processo eletrônico busca-se
diminuir o tempo despendido em cartórios com serviços manuais que os processos
físicos exigem além da redução dos custos processuais. A definição de acesso à
justiça engloba não só a oportunidade de acesso pelos cidadãos ao Poder Judiciário.
O Estado deve proporcionar, a quem necessite dele, respostas eficazes e justas nas
solução dos conflitos. A garantia ao acesso à justiça é resultado de uma evolução
histórica pela busca por direitos, sendo primordial para que fosse afirmado o princípio
da dignidade da pessoa humana. Devido a sua importância, foi incluída nos direitos e
garantias fundamentais da Constituição Federal e nas normas infraconstitucionais
brasileiras. Com a promulgação da Carta Magna em 1988, uma gama de direitos
foram assegurados aos indivíduos. Essa evolução no reconhecimento dos direitos, fez
com que se possibilitasse o fácil acesso ao Poder Judiciário, tendo como uma das
consequências, o aumento da demanda, sobrecarregando este poder com elevado
número de processos. Objetivando garantir o direito acesso à justiça a quem
necessitasse, o Estado se viu obrigado a criar ações que pudessem proporcionar
maior efetividade na tramitação dos procedimentos judiciais. Havia a necessidade de
uma evolução do sistema judiciário com a finalidade de aplicar a lei e de dizer o direito
de forma eficiente. Assim, promulga-se no ano de 2006 a Lei de Informatização do
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Processo Judicial, Lei nº 11.419/06, objetivando disciplinar o processo eletrônico, no
qual o processo propriamente dito e seus atos passam a ser por meios digitais. A
afirmação da internet, aliada ao processo de globalização possibilitaram que houvesse
o aumento na velocidade de troca de informações no mundo inteiro, fruto da inclusão
de tecnologias de informação. Essa tecnologia fez com que as informações
passassem a ser instantâneas, criando benefícios para os seus usuários, pois tudo
está conectado. O direito ao acesso à justiça, enquanto princípio, também está
relacionado com a celeridade processual, pois a demora excessiva para a resposta
do judiciário pode acarretar na perda de direitos que se busca defender, ao ingressar
com o processo. Verifica-se que após doze anos da entrada em vigor da lei de
informatização do processo que, enquanto houver a exclusão digital das pessoas, o
processo eletrônico em si não se pode afirmar que seja garantido eficazmente o direito
ao acesso à justiça.
Palavras-chave: Acesso à Justiça. Processo Eletrônico. Constituição Federal.
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REFLEXÕES ACERCA DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS NO TRIBUNAL
DO JÚRI: IN DUBIO PRO?
Enderson Rocha de Morais124
Larissa Nunes Cavalheiro125

Resumo: O Processo Penal brasileiro é regido por princípios, dentre eles o in dubio
pro reo, que prioriza a garantia da liberdade diante da pretensão punitiva do Estado,
ou seja, apenas por meio da certeza em relação à responsabilidade criminal do
acusado pelo fato imputado a ele advém a condenação. Assim, diante da dúvida a
decisão deve ser a favor do réu – absolvição. O Tribunal do Júri, importante
procedimento para a persecução penal dos crimes dolosos contra a vida tem a
sociedade enquanto fonte da decisão, sendo representada pelos sete jurados que
compõe o Conselho de Sentença. Se baseiam na íntima convicção para responder –
apenas com sim ou não – aos quesitos elaborados pelo juiz, após presenciarem a
produção de provas pelas partes – Acusação e Defesa. Mas não se baseiam apenas
no conjunto probatório, sendo possível a influência dos costumes locais, realidade
social, conhecimentos pessoais sobre os fatos, assim como o sensacionalismo
midiático. Fato que, por vezes, face a forma de ação dos veículos de comunicação de
massas acabam por criar delinquentes “pré-fabricados”, transformando indícios em
verdades, motivando decisões. Diante disto, emerge o seguinte questionamento: Em
se tratando da convicção e não da fundamentação motivada, em que medida é
possível o princípio in dubio pro reo orientar as decisões do Tribunal do Júri? Como o
voto é secreto e desnecessária a fundamentação, a prevalência da liberdade em
relação à punição estatal deve ser ponto marcante nas alegações da defesa para que
os jurados não se deixem levar pela dúvida ao encontro da injustiça, ou seja, pela
condenação baseados em elementos alheios a verdade substancial oriunda das
provas trazidas ao processo. Eis que emerge o momento mais instigante vivido pelo
Conselho de Sentença, pois ali estão os sete jurados, embora cada um em sua
solidão, em meio a uma multidão, para prolatar sentença apoiados em sua íntima
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convicção. Diante da lide, no momento da dúvida incontornável, emergem as opções
inquietantes: o in dubio pro reo para evitar um inocente preso, ou in dubio pro societate
para evitar que sociedade conviva com um devedor penal. Este contexto denota a
tormentosa possibilidade do erro, da injustiça. Para a elaboração do presente trabalho
optou-se pelos seguintes métodos de pesquisa: dedutivo e histórico. O primeiro,
enquanto abordagem foi utilizado para refletir incialmente em linhas gerais o Tribunal
do Júri para se chegar as implicações da íntima convicção que norteia a decisão do
Conselho de Sentença, uma vez que muitas podem ser as influências para além das
provas e alegações das partes do Processo. Empregou-se o segundo, método de
procedimento, para o estabelecimento de uma retrospectiva conceitual-histórica do
referido procedimento e as suas alterações e diferentes compreensões, que emergem
da crescente complexidade social. Como técnicas de pesquisa, valeu-se da utilização
de doutrinas e legislação acerca do tema, a partir da leitura e fichamentos.
Palavras-chave: Decisão. Íntima Convicção. Jurados. Liberdade.
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2.5 Saúde
2.6 Saúde e movimento humano
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A EFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO AERÓBIO EM JEJUM: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Guilherme Gomes126
Jean Lucas Poppe127 128
Lucas Kemmerich Dornelles³
Resumo: A busca pela boa forma tem feito com que as pessoas utilizem diversas
técnicas de treinamento, com a intenção de perder gordura corporal de forma mais
rápida. A realização do exercício aeróbio em jejum (EAJ) é uma técnica bastante
polêmica, que tem como finalidade fazer que a gordura corporal seja utilizada como
fonte primária de energia para a execução do mesmo. Essa técnica vem ganhando
popularidade nos últimos anos. O objetivo desta pesquisa é informar alguns fatos e
curiosidades sobre este tipo de exercício e analisar sua eficácia aos praticantes desse
treinamento. O método usado para realização deste estudo foi uma pesquisa
bibliográfica e qualitativa, através de análises de artigos, encontrados em bancos de
dados online, sendo eles publicados nos últimos dez anos. Os resultados obtidos nos
artigos analisados mostraram que a execução do EAJ apresenta mais fatores
negativos do que positivos. Portanto a eficiência na queima gordura corporal não
depende exclusivamente do jejum, e sim de diversos fatores, como a intensidade do
aeróbio e regularidade nos exercícios físicos, associados a uma dieta hipocalórica.
Portanto, os estudos sobre aeróbio em jejum não apresentaram benefícios
expressivos aos seus praticantes, pelo contrário, em alguns casos ele pode causar
desequilíbrio no organismo, podendo ser prejudicial à saúde.
Palavras-chave: Atividade. Saúde. Treinamento
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A EFICÁCIA DA DANÇA COMO RECURSO FISIOTERAPÊUTICO PARA IDOSOS

Douglas Dias Lopes129
Andressa Camargo da Silva130
Suelen Verón Lima131
Laura Rodrigues Martins132
Jean Lucas Poppe133
A Fisioterapia possui diversas áreas de atuação, que contribuem para a recuperação,
promoção e atenção à saúde, uma de suas características é ser uma profissão que
exige renovação de seus métodos para que possa tratar de diferentes situações, com
essas constantes buscas por atualizações. A Fisioterapia propõem a dança para sua
área de trabalho, que possibilita que o paciente desenvolva suas habilidades corporais
e emocionais, principalmente em clientes da terceira idade. A dança terapia é mais
utilizada na prática com idosos, pois estes buscam, cada vez mais, uma qualidade de
vida melhor, bem-estar emocional e autonomia, por meio de atividades que façam
parte de suas rotinas e os mantenham ativos. O objetivo do estudo foi avaliar como
as pesquisas abordam a eficácia da dança para reabilitação motora de idosos. A
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Os resultados apresentam a dança
como recurso fisioterapêutico eficaz para o tratamento de pacientes, pois, possibilita
aos idosos aumentar a disposição, autoestima, mobilidade e equilíbrio, além de
melhor qualidade de vida. Conclui-se, porém, que há necessidade de continuidade
das pesquisas, pois a população idosa está aumentando significativamente e está,
cada vez mais, consciente de que a longevidade exige uma vida mais saudável.
.
Palavras-chave: Autoestima, Equilíbrio, Mobilidade, Reabilitação, Veteranos.
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INFLUÊNCIA DA MÚSICA DA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS/ATIVIDADES
FÍSICAS
Camila Pauli Diel134
Jean Lucas Poppe135
Resumo:
A música é uma manifestação cultural popular, são inúmeros os estilos musicais e,
atualmente, os encontramos em diferentes espaços, estando diretamente ligados às
emoções. O objetivo da pesquisa foi analisar a influência de músicas sobre o estado
de ânimo em praticantes de exercícios e/ou atividades físicas, procurando saber sobre
efeitos e possíveis alterações de desempenho. A metodologia teve como base artigos
científicos encontrados em plataformas on-line Capes e Scielo, utilizando os termos
de busca: psicologia da música, atividades físicas com uso de música e exercícios
rítmicos. Foram encontrados 120 artigos relacionados ao tema, sendo que a maioria
foi publicada nas duas últimas décadas. As pesquisas apontam que a música preferida
tem a capacidade de melhorar o estado de ânimo positivo dos praticantes de
atividades físicas. No entanto, com relação à música tradicionalista gaúcha, até este
momento, não decorreram pesquisas objetivando investigar o seu papel para a
motivação de práticas esportivas.
Palavras-chave: Ritmos. Alterações de desempenho físico. Estado de ânimo.
Presença musical.
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FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM UM PACIENTE COM
SEQUELA DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: ESTUDO DE CASO.
Andrews de Paula Araújo136
Aderceline Camargo137
Carla Wachholz138
Marana Pivoto Scalcão139
Marzane Bolzan Moraes de Oliveira140
Resumo:
INDRODUÇÃO: O acidente vascular encefálico é uma patologia cerebrovascular,
podendo ser isquêmico ou hemorrágico, compromete a função neurológica,
acarretando em hemiparesia, hemiplegia, redução de equilíbrio e orientações
corporais ocasionando alterações na marcha, instabilidade postural e quedas. A
fisioterapia tem como objetivo melhorar a capacidade funcional desses indivíduos,
evitando complicações e reinserindo-o aos aspectos de vida e meio social.
OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo demonstrar o resultado da
fisioterapia neurológica na redução do risco de quedas, melhora do equilíbrio e
qualidade da marcha em um paciente com AVE. METODOLOGIA: Estudo de caso
realizado na Clínica de Fisioterapia da Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões- URI São Luiz Gonzaga, onde participou da pesquisa um
paciente de 41 anos, sexo masculino, portador de hemiparesia a direita decorrente de
sequela de Acidente Vascular Encefálico. Para avaliar o risco de quedas foi utilizada
a escala de POMA pré-intervenção e reavaliação pós-intervenção. RESULTADOS:
Na avaliação do risco de quedas inicial, o paciente foi classificado com indicativo de
dependência funcional e alto risco de quedas, uma vez que ele atingiu 14 pontos. No
quesito equilíbrio ele totalizou 11 de 16 pontos possíveis. Quanto na avaliação da
marcha, ele somou apenas três pontos de 10 possíveis. Após cinco meses de
tratamento fisioterápico foi realizada a reavaliação. Na reavaliação, ele ainda foi
classificado com alto risco de quedas, porém, seu escore total foi de 17 pontos. No
quesito equilíbrio ele totalizou 13 pontos, o que demonstra que o paciente teve uma
melhora no equilíbrio estático após protocolo utilizado para o tratamento. Na avaliação
da marcha ele somou quatro pontos. CONCLUSÃO: Através deste estudo foi evidente
a importância do tratamento fisioterápico no paciente com AVE, pois em pouco tempo
de tratamento houve uma notória melhora de equilíbrio do paciente. A partir do ganho
de equilíbrio o objetivo da fisioterapia é o treino de marcha e consequentemente a
redução de quedas.
Palavras-chave: Fisioterapia. Neurologia. AVE. Quedas.
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FISIOTERAPIA NO PÓS-OPERATÓRIO DE CÂNCER DE OVÁRIO

Carla Barwaldt141
Janaíne Cantini142
Marzane Bolzan de Oliveira143

Resumo:
O câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, estando atrás
apenas do câncer do colo do útero. A totalidade das neoplasias ovarianas (95%) é
derivada das células epiteliais, o restante de células germinativas (que formam os
óvulos) e células estromais (que produzem a maior parte dos hormônios femininos).
Esta neoplasia está entre os índices de maior causa de morte em mulheres nos dias
atuais, com estimativa de casos novos: 6.150 (2018 - INCA) e número de óbitos:
3.879 (2017 –SIM), sendo apontado como fatores de risco idade, fatores reprodutivos
e hormonais, história familiar, fatores genéticos e obesidade. No início apresenta-se
assintomático, os sinais e sintomas aparecem a medida em que o tumor cresce,
podendo causar pressão, dor ou inchaço no abdômen, pelve, costas ou pernas,
náuseas, indigestão, gases, prisão de vente ou diarreia e cansaço constante.
O diagnóstico precoce desse tipo de câncer é possível em apenas parte dos casos
pois a maioria só apresenta sinais e sintomas em fases mais avançadas da doença.
Quando diagnosticado em um estágio mais avançado, o tratamento fica restrito, a
cirurgia citorredura e a quimioterapia, são consideradas terapias paliativas, levando a
grande maioria dos pacientes a óbito em função do avanço da doença. A escolha do
tratamento e os resultados a longo prazo para paciente com câncer de ovário
dependem do tipo e estágio do câncer, a idade, saúde geral, qualidade de vida e
desejo de ter filhos. O diagnóstico é realizado através de exames como, ressonância
magnética, laparoscopia, colonoscopia, ou tomografia de abdômen total e exame de
imagem do tórax. Após o descobrimento da patologia a fisioterapia encaixa-se com
uma atuação ampla em orientações na prevenção e melhora das possíveis
complicações, além de auxiliar em exercícios metabólicos e na diminuição da dor.
Tendo em vista a importância da reabilitação pós-cirúrgica, a fisioterapia vai atuar no
141Universidade

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. E-mail. carla.berwaldt@hotmail.com
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. E-mail.janacantini@hotmail.com
143Mestra em Atenção Integral em Saúde.UNIJUÍ/UNICRUZ. Docente no curso de Fisioterapia URI São Luiz Gonzaga E-mail. marzane.oliveira@yahoo.com.br
142

377

pós-operatório imediato com o intuito de retornar as atividades do dia-a-dia o mais
rápido

possível.

Tendo

como

recursos

as

condutas

de

cones

vaginais,

eletroestimulação, exercícios de relaxamento e alongamentos da cintura pélvica,
exercícios respiratórios, exercícios de conscientização corporal, postural exercícios de
fortalecimento do pavimento pélvico, massagem perineal, além de eletroterapia para
o alivio da dor.
Palavras-chave: : Câncer de ovário. Pós operatório. Fisioterapia.
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CONTRIBUIÇÃO DA TECNOLOGIA PARA MELHORAR OS ÍNDICES DE SAÚDE
PÚBLICA
Taffarel de Oliveira Fontela144
Jean Lucas Poppe

145

Resumo:
A prática de exercícios físicos é indicada por profissionais da Área da Saúde como
uma maneira de recuperar ou manter a boa saúde. Assim, o presente estudo objetiva
indicar o nível de conhecimento dos frequentadores de praças públicas com relação
aos equipamentos das Academias ao ar livre (AALs) e fornecer instruções quanto ao
uso adequado dos equipamentos. O estudo foi realizado no município de São Luiz
Gonzaga, as três praças equipadas com AALs foram visitadas, no período de agosto
de 2017 a maio de 2018. A partir da análise qualitativa das respostas, foi elaborada
uma cartilha, com fotos e textos, explicando o uso adequado e a finalidade de cada
equipamento e o grupo muscular trabalhado. A cartilha está disponibilizada nas praças
por meio de acesso à QRcodes. As instruções são importantes e necessárias para
instruir as pessoas que informaram usar as AALs, mas que não possuem
conhecimento acerca dos equipamentos. A melhoria estrutural de parques e praças
públicas, juntamente com ações educacionais e instrutivas, é capaz de proporcionar
melhores índices de saúde pública.
Palavras-chave: Atividade física. Academia ao ar livre. Fisioterapia. Smartphone.
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O PRECONCEITO DO FUTEBOL FEMENINO DO SÉCULO PASSADO ATÉ OS
DIAS ATUAIS
Eduarda da Silva Kist146
Jean Lucas Poppe147
Resumo:
No século passado, exatamente há 30 anos, a prática esportiva de futebol feminino
era quase inexistente, pois as mulheres eram controladas e influenciadas pelos
homens. Então, o presente estudo tem como objetivo ressaltar o preconceito existente
no futebol feminino. Foi feita uma pesquisa bibliográfica qualitativa na plataforma
Scielo, utilizando os termos de busca: Preconceito no futebol feminino. Foram
encontrados 14 artigos, os quais destacam que os homens se sentem ameaçados
pelas mulheres, com medo de perder seu lugar, pois tem mulheres mais talentosas e
bem preparadas no futebol do que o público masculino. Assim, o jeito mais fácil é o
preconceito e a falta de patrocínio como forma de tentar afastar as mulheres do
futebol. Dessa modo, as jogadoras de futebol feminino sofrem até os dias atuais com
o preconceito e as barreiras impostas pela sociedade.
Palavras-chave: Jogadoras, Mulheres, Barreiras, Influenciadas, Sociedade.
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A FISIOTERAPIA NA DOENÇA DE PARKINSON
Eduardo Lamberte Machado148
Fabieli Kuhn Medeiros149
Thaís de Lima Andres150
Jean Lucas Poppe151
Resumo:
O papel da Fisioterapia neurológica é de suma importância para a recuperação de
pacientes, pois, é capaz de proporcionar aumento na amplitude dos movimentos,
maior qualidade de marcha e equilíbrio estático, entre outros. A presente pesquisa
tem por objetivo conhecer as diferentes formas de tratamento fisioterápico de
pessoas portadoras da doença de Parkinson. Foi realizada uma pesquisa
bibliográfica na plataforma Capes e Scielo, usando como limite as datas de
publicação de 2010 a 2018, utilizando os seguintes termos de busca: fisioterapia
neurológica e saúde neurológica. Foram encontrados 25 artigos, destes, três
abordam a doença de Parkinson. Na maioria dos casos, os artigos mencionam que
foram realizados exercícios fisioterápicos aeróbicos para desenvolver o
fortalecimento muscular, usando instrumentos básicos como bola suíça, tabua de
equilíbrio e exercícios de fisioterapia manual. Apesar da importância da temática,
percebe-se que são poucas as pesquisas realizadas nesta área, pelo menos, no
idioma Português.
Palavras-chave: Neurológica. Saúde mental. Tratamento.
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PREVALÊNCIA DE DOR LOMBAR EM FISIOTERAPEUTAS

Carla Barwaldt152
Janaíne Cantini153
Marzane Bolzan de Oliveira154

Resumo:
O aumento dos desconfortos musculares e alterações posturais afeta cada vez mais
a população mundial, provocando uma série de alterações na coluna vertebral. A dor
lombar pode ser definida como desconforto na parte inferior da coluna vertebral,
estando relacionado a idade, gênero, ao estilo de vida e as alterações posturais
relacionadas ao trabalho, sendo uma das patologias mais comuns dos dias atuais, e
se

tornando

um

dos

principais

motivos

de

incapacidade

do

sistema

musculoesquelética e constitui uma das maiores causas de afastamento do trabalho.
É um fator que interfere na realização das atividades diárias, gerando limitações de
movimento até a invalidez, dependendo da intensidade da patologia. A dor lombar
está inserida no conjunto de Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho
(DORT), que são caracterizadas pela utilização excessiva do sistema osteomuscular,
devido a repetição de movimentos, do uso continuo dos músculos e a falta de tempo
para a recuperação dos mesmos. A fisioterapia é uma ciência que previne e trata os
distúrbios cinéticos funcionais do corpo humano, promovendo a saúde do indivíduo.
O fisioterapeuta apresenta diversos fatores de risco para desenvolverem as DORTs,
pois realizam frequentemente atividades repetidas, intensas e com manutenção de
posturas. A região lombar apresenta-se com maior prevalência de dor, geralmente
atribuídas a mecânica inadequada do corpo, os distúrbios posturais que exigem mais
do sistema músculo esquelético durante a realização de atividades. As consequências
causadas pela dor lombar nestes profissionais acabam por interferir no seu trabalho e
na sua vida particular, por isso são importantes medidas preventivas que se referem
os distúrbios osteomusculares, como a prática regular de atividades físicas,
alongamentos, adaptações ergonômicas do local de trabalho e adesão de pausas
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durante a atividade laboral.

Palavras chave: Fisioterapia; DORTs; Dor Lombar.
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RELATO DE CASO: FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA NA ATENÇÃO AO
PACIENTE ENFISEMATOSO
Andrews de Paula Araujo155
Tailana Baumann Cardoso156
Rodrigo Casales da Silva Vieira157
Resumo:
OBJETIVOS: Verificar o efeito da fisioterapia cardiorrespiratória na melhora da
capacidade funcional em um paciente com diagnóstico de enfisema pulmonar, não
exacerbado. METODOLOGIA: Este estudo foi desenvolvido com um paciente de 61
anos, do sexo masculino e fumante atendido durante o estágio de Fisioterapia em
Cardiologia e Pneumologia A, no Centro de Práticas de Fisioterapia, da URI/SLG. Foi
realizada uma sessão semanal, de 50 minutos, durante 10 semanas. Para a avaliação
da capacidade funcional foi utilizado o Teste de Degrau de 6 minutos, pré e póstratamento. O protocolo utilizado para o tratamento do paciente compreendeu técnicas
de normalização do padrão respiratório, desinsuflação pulmonar, higiene brônquica e
exercícios aeróbicos que alteram a função cardiorrespiratória (bicicleta ergométrica,
caminhadas e circuitos com obstáculos). RESULTADOS: Na avaliação da capacidade
funcional utilizando o teste do degrau de 6 minutos pré-tratamento o paciente subiu
165 degraus. Na reavaliação, pós-tratamento, o paciente subiu 184 degraus.
CONCLUSÃO: A fisioterapia, através do protocolo utilizado, teve um papel importante
na melhoria capacidade funcional do paciente enfisematoso, uma vez que houve
melhora na capacidade cardiorrespiratória e funcional do paciente.
Palavras-chave: Fisioterapia. Capacidade Funcional. Enfisema. Cardiorrespiratória.
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PERFIL DE MULHERES SEDENTÁRIAS NO MUNICÍPIO DE
SÃO LUIZ GONZAGA- RS
Hugo da Veiga Kletke 1
Ana Carla França Ribas Zanini2
Roberto De Melo Braga 3
Marana Pivoto Scalcão1
Rodrigo Casales da Silva Vieira 4

RESUMO
Introdução: Mulheres sedentárias tem maior possibilidade de apresentarem doenças
respiratórias crônicas. Portanto, a avaliação da qualidade de vida e da capacidade
funcional é de extrema importância para adotarmos as melhores condutas para
redução da morbimortalidade e aumento da qualidade de vida. Objetivo: Avaliar os
riscos cardiovasculares, a qualidade de vida e a capacidade funcional em mulheres
sedentárias. Metodologia: Este estudo teve caráter transversal e suas atividades
foram desenvolvidas no Centro de Especialidades Materno Infantil junto ao Serviço de
Fisioterapia prestado pelo Município de São Luiz Gonzaga. As participantes foram
submetidas a uma avaliação fisioterapêutica, responderam ao questionário
WHOQOL-bref e foram submetidas ao teste do degrau de seis minutos. Essa pesquisa
foi aprovada pelo CEP da URI-Santiago sob o parecer 2.923.113. Resultados e
Conclusões: A amostra foi constituída por 20 mulheres sedentárias, entre 45 a 59
anos de idade. O sedentarismo, nível de estresse, sobrepeso e obesidade foram os
fatores de risco cardiovasculares mais prevalentes. A capacidade funcional foi
considerada diminuída, pois as respostas metabólicas, ventilatórias, cardiovasculares
e de dispneia são similares aos de indivíduos com patologia cardiorrespiratória. De
um modo geral, as mulheres sedentárias demonstraram uma boa percepção subjetiva
de qualidade de vida.
Palavras-Chave: Capacidade Funcional. Qualidade de vida. Mulheres Sedentárias.
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EFEITO SUBAGUDO DO EXERCICIO HIIT, MIIT SOBRE O ESTRESSE
OXIDATIVO E LIPEMIA PÓS PRANDIAL EM MULHERES PÓS MENOPÁUSICAS
SUBMETIDAS À REFEIÇÃO HIPERLIPÍDICA
Maria Vitória Fontela do Amaral158
Layane Ramos Ayres159
Ricardo Lemes Chaves160
Bruno Costa Teixeira161
Resumo
A literatura aponta para mudanças positivas nos efeitos agudos e subagudos do
treinamento intervalado, neste sentido, a partir da execução do projeto “Efeito
Subagudo do Exercício HIIT, MIIT sobre o Estresse Oxidativo e Lipemia Pós Prandial
em Mulheres Pós Menopáusicas Submetidas à Refeição Hiperlipídica”, temos como
objetivo analisar os efeitos agudos e subagudos dos exercícios intervalados de alta e
moderada intensidade sob as concentrações de triglicerídeos e marcadores de
estresse oxidativo em

mulheres pós-menopáusicas submetidas à refeição

hiperlipídica. Podemos citar doenças como osteoporose, doenças cardiovasculares, e
atrofias do tecido genital como resultado da diminuição de estrogênio. E a transição
para a menopausa (Peri menopausa) além de contribuir para maiores concentrações
de Triglicerídeos (TG), Lipoproteina de baixa densidade (LDL) e marcadores
inflamatórios, também aumenta o excesso de EROS (Espécies reativas de oxigênio)
podendo desencadear estresse oxidativo (OS) que resulta em danos a proteínas e
lipídeos de membrana, lizando à estrutura de DNA e iniciando um processo
inflamatório associado ao aparecimento de diversas doenças como aterosclerose. O
treinamento intervalado aparenta aumentar a utilização de glicose circulante através
da acentuação dos receptores de GLUT 4, diminuição do uso do glicogênio muscular
armazenado e maior oxidação de gordura. Para a realização deste estudo, foram
realizadas avaliações preliminares, após, as participantes foram

agendadas para

uma segunda visita onde realizaram os protocolos de exercício: Protocolo 1 (HIIT),
Protocolo 2 (MIIT), Protocolo 3 (Controle) sorteados por softwares de computador.
Logo fizeram uma refeição padrão. Na manhã seguinte após jejum de 12h foram
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realizadas coletas sanguíneas. Feita a primeira coleta as participantes consumiram
uma refeição hiperlipídica (RH) e após a refeição foram realizadas novas coletas de
sangue no intervalo de 1, 2, 3, 4 e 5 horas pós RH. Quando comparados os momentos
dentro do mesmo protocolo foram encontradas diferenças no protocolo 1 (HIIT)
quando comparado o momento 1h (86,88±20,62) aos momentos 3h (87,52±14,52), 4h
(111,99±19,96) e 5h (129,82±31,34). Foram encontradas diferenças entre os
momentos no protocolo 2 (MIIT) com os momentos BS (110,88±41,79) com 2h
(142,47±59,16) e com os momentos 3h (182,88±116,40) e 4h (186,94±117,91). E no
protocolo 3 (controle) foram encontradas diferenças entre os momentos BS
(97,66±49,86), 2h (141±73,08) aos momentos 3h (171,42±82,61) e 5h (163,04±87,61)
e com os momentos 1h (109,52±62,54) com 2h (141,94±73,08), 3h (171,42±82,61),
4h(171,48±96,45) e 5h (163,04±87,61). Considerando a relevância do trabalho,
pretende-se dar continuidade aumentando o número de sujeitos até completarmos o
cálculo amostral de 12 pessoas. Até o presente momento coletamos de forma
completa 4 pessoas. Após a coleta e análise dos dados de todos os participantes, o
trabalho será encaminhado para publicação.
Palavras-chave: Exercício, Estresse Oxidativo, Lipemia Pós-Prandial.
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ACESSIBILIDADE NA URI – SÃO LUIZ GONZAGA
A Construção de uma Universidade Acessível a Todos sob a Perspectiva da
Comunidade Acadêmica
José Konzen162

Lizandra Andrade Nascimento163
Resumo: O projeto Acessibilidade Atitudinal – Sensibilizando Educandos por Meio de
Contos de Fadas Inclusivos enfatiza a questão da inclusão e da acessibilidade.
Objetivo geral: - Sensibilizar estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência, contribuindo para a
consolidação da acessibilidade e educação inclusiva. Objetivos específicos: Promover atividades de ‘hora do conto’, utilizando as obras da coleção Contos de
Fadas Inclusivos, com vistas à sensibilização de crianças e adolescentes dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental de São Luiz Gonzaga. - Constituir espaço para diálogo
sobre a inclusão das pessoas com deficiência, desmistificando preconceitos e
combatendo discriminações. - Utilizar o lúdico e a criatividade para sensibilizar os
estudantes, visando o desenvolvimento de atitudes de respeito às diferenças e de
acolhimento aos demais. Metodologia: Foram realizadas sessões de hora do conto
em diversas escolas, da rede pública municipal e estadual e, da rede privada,
envolvendo estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, nos municípios de São Luiz Gonzaga, Bossoroca e São Borja.
Resultados: No decorrer da execução do Plano de Trabalho, foram realizados
encontros em sete escolas, abrangendo cento e noventa e um estudantes. As histórias
exploradas compõem a coleção Era uma vez um Conto de Fadas Inclusivo, de autoria
de Cristiano Refosco. A partir desses contos, discutiu-se a importância do respeito às
diferenças, enfatizando a deficiência física, a mobilidade reduzida, a Síndrome de
Down e a deficiência visual. Conclusões: Consideramos que os contos inclusivos
constituem-se como instrumentos significativos para o enfoque da educação inclusiva,
uma vez que propiciam a abordagem criativa e lúdica das relações humanas e da
acessibilidade. Portanto, o projeto configura-se como uma iniciativa relevante e que
promove uma formação humanizada, buscando erradicar a exclusão. Na continuidade
162Acadêmico
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das ações, serão abordadas novas temáticas, utilizando obras, coleções e jogos
infantis, com vistas ao aprofundamento dos debates acerca da inclusão e da
construção de uma sociedade fraterna, solidária e humanizada.

Palavras-chave:
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A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DA FISIOTERAPIA
FRENTE AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA
Érika Nunes da Silva164
Lizandra Andrade Nascimento165
Resumo: Este estudo enfatiza a temática Transtorno do Espectro Autista - TEA, com
o objetivo primordial de investigar as especificidades deste transtorno e compreender
suas principais características, assim como, suas consequências na qualidade de vida
dos indivíduos diagnosticados com TEA. A pesquisa envolve diferentes etapas,
iniciando pela investigação bibliográfica, com vistas ao aprofundamento teórico a
respeito do transtorno. A seguir, serão selecionados indivíduos, de seis a doze anos,
matriculados na rede pública de ensino de São Luiz Gonzaga, diagnosticados com
TEA. A partir da assinatura dos termos de consentimento e de assentimento, será
realizada uma averiguação de suas habilidades motoras, por meio da Escala de
Desenvolvimento Motor (EDM), analisando-se as alterações no desenvolvimento
motor dos mesmos. Com base nestas constatações, serão elaborados planos
personalizados de intervenção fisioterapêutica, objetivando a melhora do quadro
observado. Após a intervenção, será aplicado um questionário de qualidade de vida
WHOQOL – Abreviado, para comprovar os benefícios do atendimento prestado. Ao
longo desse processo, esperamos dialogar permanentemente com as famílias e com
a escola, ressaltando a importância da estimulação e do acompanhamento destes
indivíduos, a fim de que tenham as condições necessárias para se desenvolverem.
Com esta abordagem, almejamos contribuir com a qualidade de vida dos indivíduos,
bem como demonstrar que a Fisioterapia, juntamente com as demais áreas da saúde
e da educação, tem o compromisso de aplicar seus saberes e suas práticas em
benefício das pessoas com deficiência, ampliando as possibilidades de
desenvolvimento psicomotor. Além disso, buscamos fortalecer as discussões sobre o
Transtorno do Espectro Autista – TEA, posto que há lacunas na literatura referente ao
tema, especialmente no que tange ao papel do fisioterapeuta diante de tal transtorno.
PALAVRAS-CHAVE: Transtorno
Desenvolvimento Psicomotor.
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SENSAÇÕES NO ESPORTE BUNGEE JUMPING
Considerações a Respeito dos Esportes de Aventura
Thauana Paveglio Corrêa166
Judite Filgueiras Rodrigues167
Resumo
Introdução: O presente estudo trata sobre um esporte de adrenalina, conhecido
como bungee jumping. Objetivo: Ampliar conhecimentos sobre o bungee jumping,
que se constitui como um salto de um lugar alto, em queda livre preso apenas por um
cabo elástico amarrado nos pés ou na cintura. Metodologia: O estudo foi elaborado
a partir da experiência vivenciada na disciplina de Esportes de Aventura, do Curso de
Educação Física, complementada por pesquisa bibliográfica acerca das sensações
vividas, antes, durante e depois da execução desse salto. Isso porque, cabe conhecer
quais são os impactos desta prática para as pessoas, tanto no que se refere às
sensações corporais quanto nas emoções. Realizamos, ainda, uma pesquisa de
campo, com acadêmicos e professores do curso de educação física da Universidade
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI São Luiz Gonzaga.
Resultados: Obtivemos a participação de cinquenta e quatro (54) acadêmicos e
professores. Dentre estes, vinte e cinco (25) já experimentaram a sensação de saltar
no bungee jumping e vinte e nove (29) não. No grupo de indivíduos que afirmaram já
ter saltado, 40% de acadêmicos e professores, sentiram medo antes de saltar,
adrenalina durante, e 60% afirmaram que ficaram felizes depois por terem pulado.
Conclusões: Com base na análise dos dados obtidos, podemos afirmar que esta
prática ainda não é tão popularizada em nossa região, pois a maioria dos participantes
ainda não a vivenciou. Além disso, constatamos que o esporte bungee jumping tem
relação a diversas sensações tanto de ansiedade e nervosismo como euforia e
felicidade.
Palavras-chave: Esportes de Aventura. Bungee Jumping. Ansiedade. Felicidade.
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ACESSIBILIDADE NA URI – SÃO LUIZ GONZAGA
A Construção de uma Universidade Acessível a Todos sob a Perspectiva dos
Acadêmicos
Sarah Ferreira Sides168
Tatiane Foleto Munareto169
Lizandra Andrade Nascimento170
Resumo: O Projeto A Acessibilidade na URI – São Luiz Gonzaga – Por uma
Universidade Acessível a Todos articula-se ao Programa Institucional de Inclusão e
Acessibilidade, que tem como principal objetivo apontar as condições necessárias
para garantir o acesso e a permanência de alunos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação na instituição, e,
desenvolve as atividades dos Planos de Trabalho em parceria com o Núcleo de
Acessibilidade da URI – São Luiz Gonzaga. O objetivo primordial do projeto é analisar
as condições de acesso das pessoas com deficiência à Universidade, compreendendo
a realidade e os desafios para a implementação e a otimização de políticas públicas
de acessibilidade e educação inclusiva. A metodologia utilizada contempla a análise
da realidade, a busca de informações junto aos setores da instituição, em especial da
Secretaria Acadêmica, SAE, RH e Núcleo de Acessibilidade. Tendo em vista o
propósito de conhecer as percepções dos acadêmicos dos distintos Cursos de
Graduação da URI-SLG, foram aplicados questionários sobre a inclusão da pessoa
com deficiência no Ensino Superior. Os resultados obtidos, são favoráveis,
repercutindo na ampliação dos debates, no âmbito da Universidade, sobre a inclusão
da pessoa com deficiência, envolvendo os segmentos da comunidade acadêmica,
bem como acompanhando os avanços e os desafios para a consolidação do processo
inclusivo na Universidade. No período relatado, observa-se avanços significativos,
principalmente no sentido de elucidar que a acessibilidade vai além dos aspectos
arquitetônicos, abrangendo questões como as tecnologias, a mobilidade urbana, as
metodologias, e, em especial, o fator atitudinal. A operacionalização do projeto
constitui-se como uma iniciativa relevante, cooperando efetivamente para que a URI-

168

Acadêmica de Fisioterapia na URI- São Luiz Gonzaga. PIIC-URI. E-mail:
sarahsides2000@gmail.com
169 Acadêmica de Fisioterapia na URI- São Luiz Gonzaga. E-mail: tati10munareto@gmail.com
170 Professora orientadora. Doutora em Educação. Docente na URI- São Luiz Gonzaga. E-mail:
lizandra-a-nascimento@yahoo.com.br

392

SLG torne-se, cada vez mais, acessível a TODOS.
Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão. Ensino Superior. Acadêmicos.
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HUMANIZAÇÃO E INCLUSÃO:
O Papel dos Profissionais da Saúde
Tainara Guimarães de Miranda171
Lizandra Andrade Nascimento172
Resumo: O presente estudo versa sobre a humanização no atendimento prestado
pelos profissionais da saúde às pessoas com deficiência. Objetivos: - Ressaltar a
necessidade da consideração dos fatores psicológicos, sociais, físicos, ambientais,
culturais e socioeconômicos, realizando uma análise contextual para compreender de
forma ampla cada indivíduo. – Destacar a importância do olhar respeitosamente ao
outro, concebendo-o como o ser humano que é, e não voltar seus olhos para os
“problemas” que apresenta. Metodologia: Pesquisa bibliográfica. Resultados e
Discussões: A humanização como uma forma de tratamento com o próximo partindo
de suas residências, com a família adotando um pensamento de que a deficiência é
apenas uma característica e não o indivíduo em si. Consequentemente, esse olhar
humano e compreensivo contribui para o acolhimento do indivíduo e para sua
inclusão, evitando preconceitos e a discriminação. Além disso, é fundamental buscar
a implantação e a efetivação de políticas públicas que assegurem a autonomia das
pessoas com deficiência, garantindo a mobilidade em todos os espaços sociais e a
segurança em casa e nos demais locais em que transitam. Um dos principais papeis
dos profissionais da saúde é contribuir no processo de reabilitação, lançando mão de
estratégias que garantam melhor qualidade de vida. A articulação dos profissionais
das diferentes áreas é relevante para atender aos diferentes aspectos humanos –
físicos, orgânicos, psicológicos e socioculturais. Profissionais da saúde têm o dever,
desde sua formação acadêmica de olhar ao paciente como um todo, de forma global,
não o subdividindo em fragmentos, por suas limitações e suas incapacidades. Devem
tratá-los como pessoas conviventes do meio social assim com qualquer outra, visando
sua funcionalidade como pessoa para melhorar sua interação com o meio social.
Conclusões: Não se deve tratar a pessoa apenas como um corpo a ser reabilitado,
individualizando seu problema, e esquecer que em sua frente há um ser humano com
emoções e vivencias. Cabe ao profissional lembrar que a deficiência é apenas uma
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característica da pessoa ali presente. À luz do exposto, verificamos a necessidade de
discutir a questão da humanização nos serviços de saúde, desde os cursos de
graduação, propiciando uma formação adequada e coerente com as premissas de um
atendimento personalizado, respeitoso e qualificado a todos os pacientes,
considerando sua condição de cidadão e de ser humano.
Palavras-chave: Humanização. Profissionais da Saúde. Formação Acadêmica.
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SENSIBILIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES SOBRE PROMOÇÃO DE SAÚDE NO
ENSINO MÉDIO – BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NA ADOLESCÊNCIA
Luandra Balbueno Botezini173
Ana Helena Braga Pires174

Resumo:
A promoção de saúde é uma concepção positiva de saúde, pois se preocupa com o
bem-estar geral da população e/ou uma comunidade, priorizando o desenvolvimento
de diferentes reflexões por parte das várias áreas do conhecimento envolvidas.
Considerando a escola enquanto um ambiente de práticas educacionais que visa
integração de saberes e autonomia, é importante refletir sobre a sensibilização frente
ao desenvolvimento de pensamentos críticos e reflexivos em relação à promoção de
saúde nas escolas sensibiliza a percepção dos adolescentes quanto a sua
necessidade. No que diz respeito à Universidade, o projeto objetiva intensificar a
aproximação da comunidade acadêmica da URI-São Luiz Gonzaga com os alunos de
instituições públicas da rede estadual junto à comunidade em geral, visando contribuir
na percepção e sensibilização de novas ideias e perspectivas relacionadas à
promoção de saúde. O projeto foi executado em alunos do ensino médio em quatro
escolas da rede estadual localizadas no município de São Luiz Gonzaga – RS, onde
foram realizadas visitações prévias para a apresentação e sensibilização sobre as
diretrizes do projeto às respectivas direções e coordenações das escolas
selecionadas: Instituto Estadual Rui Barbosa, Escola Estadual Leovegildo Paiva,
Escola Estadual Gustavo Langsch e Escola Estadual São Luiz. As ações foram
aplicadas durante um mês em cada escola, sendo que cada mês constou com quatro
encontros, cujo cada encontro abordou uma temática diferente. A execução do Projeto
“Sensibilização dos adolescentes sobre Promoção de Saúde no Ensino Médio – bemestar e qualidade de vida na adolescência” contemplou os objetivos principais da
pesquisa que seriam sensibilizar os alunos das escolas Estaduais do município de
São Luiz Gonzaga sobre os temas e ações de promoção de saúde, conscientizar
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sobre os riscos do Consumo de álcool e drogas na adolescência, educar sobre
Sexualidade, orientar sobre as repercussões funcionais das DCNT e socializar sobre
a temática das Diversidade Sexuais. Agora, espera-se que estes, levem para a vida
seus aprendizados com o projeto, já que é muito importante para a sociedade que
todos consigam viver com qualidade de vida e principalmente, tendo consciência
sobre os temas discutidos para uma vida melhor com si e com o próximo.
Palavras-chave: Promoção de saúde. Adolescentes. Saúde coletiva.
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