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Editorial

Com o advento da “Sociedade do Conhecimento”, verifica-se aumento constante, tanto 
na produção, como no consumo de informações, sobretudo no meio acadêmico. Os periódicos 
científicos tornam-se, neste contexto, importante ferramenta de divulgação dessas informações 
pois, ao serem avaliados por um grupo de especialistas, garantem importante grau de confiabi-
lidade e relevância de seus conteúdos.

A criação de um periódico científico requer, não só a disposição de pessoas para a ope-
racionalização do projeto, mas, sobretudo, a iniciativa da comunidade acadêmica em buscar 
espaço para expor suas idéias e descobertas no âmbito reflexivo e da práxis, impulsionando a 
produção científica de saberes plurais.

O lançamento da primeira edição da Revista Diálogos Acadêmicos é resultado de traba-
lho coletivo da Fametro para criar importante canal de disseminação dos saberes produzidos na 
instituição para a sociedade, cumprindo, desta feita, seu papel como centro difusor de conhe-
cimento.

Com o projeto da Revista Diálogos Acadêmicos, a instituição assume o compromisso 
de refletir criticamente a investigação e experiências em diversas áreas de conhecimento, be-
neficiando toda a comunidade acadêmica e, desta forma, contribuindo para o aprimoramento 
quantitativo e qualitativo das produções científicas, nos âmbitos de graduação e pós-graduação, 
notadamente através da publicação de artigos e relatos contendo análises científicas; reflexões 
teórico-metodológicas; desenvolvimento de ferramentas e estratégias organizacionais; descri-
ções de atividades, serviços e sistemas desenvolvidos por docentes e discentes.

Esta iniciativa traduz o amadurecimento acadêmico da Fametro em seus 10 anos de exis-
tência. Evidencia, sobretudo, que as experiências de alunos e professores nas salas de aulas, 
laboratórios, grupos de estudo, monitoria, biblioteca, bem como estágios e projetos de extensão, 
resultam em transmissão, troca e criação virtuosa de saberes, nas diversas áreas de atuação da 
Fametro.

O trabalho realizado pelo corpo editorial foi realizado para proporcionar aos leitores um 
produto visualmente atraente e, ao mesmo tempo, com conteúdo de qualidade. Espera-se que 
esta primeira edição da Revista Diálogos Acadêmicos atenda as expectativas e contribua para 
o crescimento acadêmico e profissional de seus leitores.

Corpo Editorial
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EStuDo SoBRE oS tIpoS DE lIDERANçAS ADotADAS E 
SEGuIDoS poR FuNCIoNáRIoS DE uMA INStItuIção FI-

NANCEIRA

Study on tHe typeS of leAderS Adopted And followed by 
employeeS of A finAnciAl inStitution

RESuMo

Este trabalho tem como objetivo conhecer a percepção dos funcio-
nários de uma instituição financeira a respeito do tipo de liderança ado-
tada e a relação entre essas percepções. Para estudar os tipos de liderança, 
utiliza-se a classificação proposta por Misumi, J., Peterson, M. (1985) que 
distingue dois estilos de liderança: orientada para o grupo e orientada 
para a tarefa. A primeira consiste em ações que visam garantir a satisfa-
ção do grupo. Já a liderança orientada para a tarefa consiste em esforços 
do líder para garantir que a organização atinjam suas metas. Para isso, 
realizou-se um estudo que se caracteriza como descritivo, exploratório, 
bibliográfico, de campo e estudo de caso. A amostra utilizada é do tipo 
não-probabilística por conveniência, sendo composta por gestores e fun-
cionários operacionais. Os resultados indicam que à percepção que têm 
sobre os tipos de liderança consideram que a orientada para o grupo é 
mais utilizada.

palavras-chave: Liderança. Gestão.

ABStRACt

This study aims to understand the perception of employees of a fi-
nancial institution on the kind of leadership adopted and the relationship 
between these perceptions. To study the types of lead, is used for the 
classification proposed Misumi, J., Peterson, M. (1985) distinguishes 
two types of leadership: the group-oriented and task oriented. The first 
consists of actions designed to ensure the satisfaction of the group. Al-
ready the task-oriented leadership is the leader in efforts to ensure that 
the organization achieve its goals. For this, we performed a study that is 
characterized as descriptive, exploratory, bibliographical and field case 
study. The sample is non-probabilistic convenience, consisting of mana-
gers and operational staff. The results indicate that their perception about 
the types of leadership believe that the group is oriented towards the most 
used

Keywords: Leadership. Management.
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1 INtRoDução

Para saber a importância da lideran-
ça, não precisa ir muito longe. A literatura, 
de um modo geral, aborda o tema e destaca 
a sua importância em diversas situações. En-
tão, engana-se quem acredita que a liderança 
é um assunto que se restringe ao meio empre-
sarial. Atualmente, o tema tem despertado o 
interesse dos mais variados grupos – empre-
sários, educadores, pesquisadores, esportistas, 
políticos, religiosos, dentre outros. Em termos 
práticos, um técnico de futebol para conduzir 
seu time necessita lançar mão de característi-
cas e técnicas de liderança. Da mesma forma, 
como falar do trabalho de um professor, de 
um padre, ou de um político qualquer, sem 
considerar a importância da liderança para o 
desenvolvimento de suas atividades. 

Atualmente, são muitos os exemplos de 
indivíduos que conseguiram influenciar mul-
tidões a seguir seus passos. O Papa João Paulo 
II pode ilustrar bem a figura de um importante 
líder religioso, embora algumas de suas posi-
ções não tenham agradado a muitas pessoas, 
inclusive católicos. Outro exemplo possível é 
o atual presidente da república, Luiz Inácio 
Lula da Silva que, independente de concordar 
ou não com suas posições políticas, ninguém 
pode negar seu percurso e características de lí-
der. No campo dos esportes, tem-se a figura de 
Bernadinho, técnico campeão olímpico com 
a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, que 
consciente da importância de sua liderança, 
trabalha com seus atletas: ética nas relações, 
comprometimento, cumplicidade, motivação, 
perseverança, busca obstinada pela excelência. 

Como visto, a liderança representa um 
campo muito amplo. Neste trabalho o tema se 
restringe ao contexto organizacional, repre-
sentado um diferencial importante na acirrada 
competição do mercado, uma vez que, quando 
bem conduzida, alcança o comprometimento 
de todos da organização.

Embora não haja dúvida sobre a im-
portância da liderança dentro de uma orga-
nização, é comum verificar situações em que 
indivíduos que têm sob sua responsabilidade 

pessoas e processos relevantes para a organi-
zação, agem como um chefe e não como um 
líder. Às vezes isso ocorre por pura falta de co-
nhecimento e habilidade necessários à função 
de líder. Por outro lado, há também situações 
em que se verifica um perfil de líder autocrá-
tico e centralizador que, por não disseminar 
o espírito participativo e de cooperação, não 
ajuda a organização a crescer e se manter com-
petitiva. 

Durante muito tempo o perfil autocrá-
tico do líder era algo considerado positivo e 
visto como o meio possível de conduzir pes-
soas. Nas últimas décadas, no entanto, tem-se 
verificado uma mudança de paradigma com 
relação à liderança. A idéia hoje difundida é 
de uma liderança versátil e inovadora que en-
contre caminhos, em sintonia com seus cola-
boradores, que facilitem o trabalho dentro das 
organizações. 

Então, considerando a importância da 
liderança para o desenvolvimento das orga-
nizações e tendo em vista que hoje um dos 
problemas enfrentados por essas se refere exa-
tamente à forma como as pessoas são conduzi-
das, considera-se fundamental a realização de 
estudos que busquem conhecer melhor essa 
problemática, propiciando o desenvolvimento 
de estratégias que fundamentem a prática de 
um líder no trabalho em equipe. 

Para contribuir com o tema, partiu-se 
do modelo que avalia as lideranças de desem-
penho e de manutenção de grupo, proposto 
por Misumi e Peterson que enfatiza o presente 
trabalho e busca analisar a forma de liderança 
utilizada por gestores de uma empresa da ca-
pital cearense. Para esta análise, considerou-
-se, por um lado, a percepção dos gestores, 
prováveis líderes da empresa, sobre o tipo 
de liderança que desempenham; e, por outro 
lado, a percepção dos demais funcionários so-
bre o tipo de liderança a que estão submetidos.

Assim, tem-se como objetivo geral do 
trabalho identificar qual o tipo de liderança 
aplicada em uma instituição financeira a partir 
da percepção dos gestores e funcionários ope-
racionais. Especificamente, este trabalho tem 
os seguintes objetivos: conhecer a percepção 
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dos funcionários operacionais1 de uma insti-
tuição financeira sobre o tipo de liderança a 
que estão submetidos; conhecer a percepção 
dos gestores de uma instituição financeira so-
bre o tipo de liderança que estabelecem com 
seus funcionários; comparar a percepção dos 
funcionários operacionais de uma instituição 
financeira sobre o tipo de liderança a que estão 
submetidos com a percepção dos seus gestores 
sobre o tipo de liderança que desenvolvem.

Assim, para o alcance dos objetivos pro-
postos procedeu-se de uma revisão da literatu-
ra, através de um estudo de caso e de uma pes-
quisa descritiva em uma instituição financeira 
da cidade Fortaleza, que contou com a partici-
pação de gestores e funcionários operacionais.

2 lIDERANçA

Antes de definir o que venha a ser li-
derança, é interessante apresentar a origem e 
significado da palavra líder. Esta palavra con-
siste numa tradução para o português da pa-
lavra leader que indica aquele que comanda, 
conduz, lidera, guia (BUENO, 2000 p. 358). 
Partindo dessa definição, a liderança, como o 
comportamento de um líder, consiste na ação 
de comandar, conduzir pessoas numa direção 
determinada. 

A idéia de liderança passou por grandes 
mudanças nos últimos vinte anos. Ini-
cialmente existia uma mentalidade ba-
seada no modelo militar de comando e 
controle, mais de acordo com a definição 
de líder apresentada no parágrafo ante-
rior. Hoje parece haver consenso entre 
os autores de que a liderança é baseada 
em valores como auto-estima e responsa-
bilidade individual, embora haja empre-
sas que ainda adotam o modelo antigo 
(BARRETTO, 2004, p. 23).

Chiavenato (1992), por sua vez, define 
liderança como uma influência interpessoal 
exercida em uma situação e dirigida através 
do processo de comunicação para o alcance de 

1 MISUMI, J.;  PERTERSON, M. The performance-
-maintenance Review (PM) theory of leadership: re-
viemw of a Japanese research program. Administrative 
Science Quarterly, Nova York, v. 30, n° 2, Jun, 985.

um ou mais objetivos específicos.
Por todas essas mudanças, não é tão 

simples definir liderança. Uma revisão na lite-
ratura leva o leitor a uma enorme variedade de 
definições, que abrangem as mais diferentes 
perspectivas teóricas. Para ilustrar essa gama 
de possibilidades, a seguir algumas das defini-
ções encontradas na literatura.

[...] a liderança é, em última análise, o 
denominador comum, o aglutinamento 
de um grupo, que o motiva no sentido 
de conseguir um objetivo comum. Esta 
visão geral é dividida pelo autor em três 
definições distintas. A primeira enfatiza 
a liderança como um comportamento 
individual condicionado por uma meta e 
função grupal. A segunda vê a liderança 
como a relação entre individuo e grupo e 
que condiciona o progresso de ambos em 
relação à determinada meta. A terceira 
definição concebe a liderança como uma 
situação que se caracteriza por formas 
sociais, formais e informais. (KRAUSE, 
1981, p. 71)

De modo semelhante, Megginson, Mos-
ley e Pietri (1998, p. 377) apontam que a lide-
rança é um processo de influenciar as ativida-
des individuais e grupais no estabelecimento e 
alcance das metas.

Para Minicucci (1995, p. 287), a lide-
rança sempre envolve influência por parte do 
líder (influenciador) para afetar (influenciar) 
o comportamento de um seguidor (influencia-
do) ou seguidores numa situação.

Nestas três definições está subentendido 
que a liderança depende do comportamento 
do grupo, que o líder deve pertencer ao grupo, 
não podendo haver barreiras sociais que o se-
pare dos seus colaboradores e, além disso, que 
o grupo tem que aceitar as metas traçadas.

Bateman e Snell (1998, p. 28) têm uma 
visão semelhante, para eles liderar é estimular 
as pessoas a serem grandes executores; é diri-
gir, motivar e comunicar-se com os funcioná-
rios, individualmente e em grupo, envolvendo 
o contato diário e próximo com as pessoas, 
ajudando a guiá-las e a inspirá-las a atingir os 
objetivos da equipe e da organização.

A princípio poder-se-ia pensar que todo 
administrador é também um líder, já que tra-
balha com grupos e traça metas a serem alcan-
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çadas. A literatura, no entanto, faz uma ressal-
va: existem administradores e lideres. Isso não 
quer dizer, entretanto, que administradores 
não possam ser lideres. Contudo é preciso que 
fique claro que ser um administrador não é 
uma condição suficiente para ser líder. Assim, 
um administrador pode ou não ter as caracte-
rísticas de um líder.

Gardner (1986, p. 8 apud MEGGIN-
SON; MOSLEY; PIETRI, 1998, p. 337) apre-
sentam as seguintes características que dis-
tinguem lideres/administradores eficazes de 
simples administradores:

1. Eles pensam em termos de longo prazo 
– além da crise do dia, alem do relatório tri-
mestral, além do horizonte. 
2. Eles olham além da unidade que che-
fiam, e procuram relacioná-la a realidades 
mais amplas – a organização maior da qual 
fazem parte, às condições externas à orga-
nização, às tendências globais.   
3. Eles atingem e influenciam pessoas além 
de sua jurisdição – Thomas Jefferson in-
fluenciou pessoas em toda a Europa, e 
Mahatma Gandhi influenciou o mundo 
todo.
4. Dão grande ênfase aos intangíveis, como 
visão, valores e motivação.
5. Têm a habilidade política de compor exi-
gências conflitantes. 
6. Pensam em termos de renovação. O 
simples administrador tende a aceitar a es-
trutura e o processo tais como existem. O 
líder/administrador procura revisar o pro-
cesso e a estrutura, o que é exigido pela re-
alidade sempre mutável. 

Esse tipo de liderança é chamado por 
Maximiano (2000, p. 458) de administração 
participativa, que consiste numa filosofia ou 
doutrina que valoriza a participação das pes-
soas no processo de tomar decisões sobre di-
versos aspectos da administração das organi-
zações. 

Então, o líder respeita o seu colabora-
dor, planeja suas ações considerando o rit-
mo, as habilidades e as dificuldades dos seus 
colaboradores, e ao mesmo tempo, estimula, 

contribuindo de forma decisiva, para que os 
indivíduos ao seu redor superem obstáculos 
e vençam desafios. E tudo isso é fundamen-
talmente direcionado à organização, mas não 
apenas a esta. O indivíduo é visto como um ser 
completo, com necessidades que se satisfazem 
não apenas no trabalho, mas nas relações so-
ciais e afetivas que se dão, também, em outros 
ambientes.

Na concepção de Megginson, Mosley e 
Pietri (1988, p. 377) um líder tem de trabalhar 
de forma eficaz com muitas pessoas, incluindo 
superiores, colegas, subordinados e grupos ex-
ternos, mas as qualidades de liderança surgem 
especialmente no relacionamento do adminis-
trador com os subordinados.

Para Batemam e Snell (1998, p. 337), os 
verdadeiros líderes administram com eficácia 
e dedicam-se à orquestração da mudança; en-
quanto os administradores se ocupam das ro-
tinas de orçamento e planejamento, os lideres 
estabelecem a direção da empresa.
  

Figura 1 – Interfaces de organizações participativas. 
Fonte: Maximiano (2000, p. 459).

Para Maximiano (2000, p. 467) as es-
tratégias da administração participativa agru-
pam-se em quatro categorias principais: apri-
moramento da informação, participação no 
processo decisório, participação na direção e 
participação nos resultados. 

Este autor defende que nas organizações 
que adotam o modelo participativo, as pessoas 
são responsáveis por seu próprio comporta-
mento e desempenho, a disciplina é interior, e 
não imposta de fora, por meio de regulamen-

Funcionários

organização 
participativa

outras
Interfaces

Clientes Fornecedores
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tos.
Com base nas definições apresentadas, 

pode-se concluir que não existe uma forma 
ideal de liderança. Embora se assemelhem, os 
autores apontam diferentes aspectos para o fe-
nômeno da liderança, considerando de forma 
diferente a relação entre variáveis, como: o lí-
der, o subordinado / o colaborador e a situa-
ção.  Essa é a perspectiva de Minicucci (1995, 
p. 286) ao pensar sobre uma teoria geral para a 
liderança. O autor estabelece que as caracterís-
ticas e as perícias requeridas de um líder são, 
em grande parte, determinadas pelas deman-
das da situação em que ele deve agir como lí-
der, destacando três facetas do fenômeno que 
devem ser consideradas: o líder e seus atribu-
tos, o seguidor e a situação do grupo.

Por outro lado, uma análise das defini-
ções apresentadas parece indicar que a pre-
sença de alguns fatores contribui, de forma 
decisiva, para a satisfação do indivíduo, a qua-
lidade da relação entre as pessoas no ambiente 
de trabalho e o alcance dos objetivos organi-
zacionais, aspectos cruciais e que deveriam ser 
prioridades nas organizações.

A liderança pode ser classificada de vá-
rias maneiras e o que determina os vários tipos 
de liderança são os fatores situacionais.

Para Krause (1981, p. 75) existem quatro 
fatores que devem ser observados nos vários 
tipos de liderança que são: a atividade, a res-
ponsabilidade, a moral e a eficiência. A ativi-
dade, a responsabilidade, a moral e a eficiên-
cia são comuns a todos os tipos de liderança, 
o que as torna diferente é o modo como cada 
líder orienta sua equipe.

Autores como Krause (1981, p. 74) e 
Megginson, Mosley e Pietri (1988, p. 377) de-
fendem a existência de vários tipos de lideran-
ça, sendo os três tipos mais usados: a liderança 
autocrática, liderança democrática e liderança 
liberal ou liderança laissez-faire.

Para Bateman e Snell (1998, p. 339), 
além destes três tipos de liderança, há mais 
três que são: a liderança carismática, a lideran-
ça de transformação e a liderança pós-heróica. 
Sobre as características desses tipos de lide-
rança, pode-se resumi-las da seguinte forma: 
(1) os lideres carismáticos são dominadores 

e autoconfiantes, tendo uma forte convicção 
sobre a retidão moral de suas crenças e articu-
lando metas ideológicas para criar uma aura 
de competência, sucesso e confiança em seus 
seguidores; (2) a liderança de transformação 
muda às coisas, transformando-as do que po-
deria ser no que são, ou seja, traduzem uma vi-
são em realidade, transcendendo os interesses 
das pessoas pelo bem do grupo; e (3) a lideran-
ça pós-heróica é aquela na qual o líder passa a 
difundir as capacidades de liderança por toda 
a empresa, tornando as pessoas responsáveis 
por seu próprio desempenho, criando um am-
biente em que cada pessoa possa descobrir o 
que precisa ser feito e fazê-lo bem, apontando 
o caminho e limpando o terreno para que as 
pessoas possam ter sucesso.

Quadro 1 – Características observadas nos diferentes 
tipos de liderança. 

Clima Atitude do 
Grupo

tomada de 
Decisões

Responsabili-
dade

1. Autocrático Obediência No Chefe No Chefe

2. Democrático Cooperação Chefe/Grupo Chefe/Grupo

3. Liberal Iniciativa Indivíduos Indivíduos

Fonte: Krauser (1981, p. 83)

Minicucci (1995, p. 292) põe a ênfase 
no tipo de ambiente. Para fins de discussão, 
o autor afirma que é possível distinguir qua-
tro tipos de ambiente de grupo e, conseqüen-
temente, quatro tipos de liderança que são: a 
estrutura autocrática, estrutura paternalista, 
estrutura permissiva ou laissez-faire e a lide-
rança participativa ou democrática.

Krause (1981, p. 75) sustenta que todos 
estes tipos de liderança são adequados a situ-
ações específicas. Neste sentido, o problema é 
saber, a cada momento, qual tipo de liderança 
escolher tendo em vista a melhor solução para 
cada situação.

No que se refere à definição dos tipos de 
liderança, Krause (1981, p. 74) afirma que a li-
derança autocrática é aquela na qual o chefe 
exige obediência do grupo, decide quanto às 
metas e demais questões, sem ouvir seus com-
ponentes.

A literatura relata outro tipo de liderança 
usada nas organizações. Trata-se da liderança 
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democrática. Krause (1981, p. 74) explica esse 
tipo de liderança como sendo aquela na qual 
o chefe obtém idéias e sugestões por meio de 
discussões e consultas a todos que participa-
ram da implementação e do desenvolvimen-
to das ações. Para esse autor, os funcionários 
são estimulados e reforçados a participar desse 
processo.

Sobre a liderança liberal ou laissez-faire, 
Krause (1981, p. 74) explica que é aquela em 
que o chefe funciona apenas como agente de 
informação, reduzindo sua importância na 
atividade de grupo e tendo o mínimo de con-
trole. 

É importante, no entanto, destacar a 
posição de Krause (1981, p. 75) sobre as ca-
racterísticas dos tipos de liderança. Para ele a 
liderança autocrática não significa ditadura, a 
liderança democrática não significa pôr tudo 
em voto e a liderança liberal não significa au-
sência de liderança e abandono do grupo.

Ao falar de liderança de transforma-
ção, Maximiano (2000, p. 355) considera que 
é aquela própria de indivíduos capazes de in-
centivar os seguidores a superar seus desem-
penhos passados e interesses pessoais, criando 
um sentido de comprometimento em relação 
aos objetivos.

É preciso o líder conhecer o seu papel na 
equipe, se é para liderar sua equipe para o de-
sempenho das tarefas ou para o desempenho 
das pessoas é o líder que tem que direcionar 
seus esforços e suas qualidades para que os ob-
jetivos da equipe, dele próprio e da organiza-
ção seja encontrado.

É importante o líder conhecer os obje-
tivos e o momento em que se encontra todos 
(membros da equipe e organização), pois é a 
partir deste momento que o líder aplicará as 
suas habilidades para direcionar a equipe e a 
organização.

Conforme Maximiano (2000, p. 331), 
todas as pessoas têm metas para realizar com a 
colaboração de grupos, sendo a liderança um 
dos aspectos fundamentais para atingir suas 
metas, entre os outros papéis que definem os 
gerentes.

Ainda sobre as características do líder, 
Bateman e Snell (1998, p. 349) destacam: o 

empenho, a motivação de liderança, a inte-
gridade, a autoconfiança e o conhecimento da 
empresa. 

Esses autores consideram que, talvez, a 
habilidade mais importante seja a capacida-
de de perceber de forma precisa à situação e, 
então, modificar o comportamento de acordo 
com ela. Outro ponto importante a ser comen-
tado é que o líder tem que criar um ambiente 
onde sua liderança possa ser desenvolvimen-
tista.

3 MEtoDoloGIA DE pESQuISA

A pesquisa teve como objetivo identifi-
car qual o tipo de liderança aplicada em uma 
instituição financeira a partir da percepção 
dos gestores e funcionários operacionais.

Assim, para o alcance dos objetivos pro-
postos procedeu-se a uma revisão da litera-
tura, adotando uma pesquisa de campo com 
um estudo de caso utilizando uma instituição 
financeira como modelo, permitindo avaliar 
de uma forma mais concreta e analítica o es-
tilo de liderança adotado. Com isso foi reali-
zado um estudo de caso em uma instituição 
financeira localizado na cidade de Fortaleza. 
Para Vergara (2004, p. 49) concebe o estudo 
de caso é o circunscrito a uma ou poucas uni-
dades, entendidas essas como pessoa, família, 
produto, empresa, órgão público, comunidade 
ou mesmo país. Tem caráter de profundidade 
e detalhamento, podendo ser ou não realizado 
no campo.

Para Vergara (2004, p. 47), a pesquisa de 
campo é investigação empírica no local onde 
ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dis-
põe de elementos para explicá-lo. Pode incluir 
entrevistas, aplicação de questionários, testes e 
observação participante ou não.

Sobre a pesquisa bibliográfica, Vergara 
(2004, p. 48) a define como um estudo siste-
matizado com base em material publicado 
em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, 
isto é, material acessível ao público em geral. 
Fornece instrumental analítico para qualquer 
outro tipo de pesquisa, mas também pode es-
gotar-se em si mesma, sendo o material publi-
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cado de fonte primária ou secundária.
Com relação às características da amos-

tra adotada, utilizou-se uma amostra do tipo 
não-probabilística por conveniência, cujas ca-
racterísticas principais são que as pessoas são 
selecionadas de acordo com a conveniência do 
pesquisador, isso quer dizer que são as pessoas 
que estão ao alcance do pesquisador e dispos-
tas a responder a um questionário, podendo 
ser utilizadas no tipo de estudo realizado (SA-
MARA; BARROS, 2002, p. 94).

Quanto ao tamanho, a amostra foi com-
posta por 49 pessoas, sendo 11 gestores e 38 
funcionários operacionais. Os participantes 
da pesquisa são de ambos os sexos, com idade 
variando entre 20 e 30 anos.

Para avaliar a percepção sobre o tipo de 
liderança adotada por gestores e seguida por 
funcionários operacionais, utilizou-se um ins-
trumento adaptado de Misumi e Peterson2  
(apud BATEMAN, SNELL, 1998, p. 341). Do 
instrumento original, elaboraram-se duas ver-
sões, sendo uma específica para os gestores e 
outra específica para os funcionários opera-
cionais. A versão dos Funcionários Opera-
cionais compõe-se de 16 itens, sendo 8 para 
avaliar a liderança orientada à manutenção do 
grupo e 8 para avaliar a liderança orientada ao 
desempenho da tarefa, já a versão dos Gesto-
res compõe-se de 15 itens, sendo 8 para avaliar 
a liderança orientada à manutenção do grupo 
e 7 para avaliar a liderança orientada ao de-
sempenho da tarefa.

4 ANálISE DoS DADoS

Considerando os objetivos desse tra-
balho, os dados que serão apresentados refe-
rem-se à percepção sobre o tipo de liderança 
– orientada para a tarefa ou orientada para o 
grupo – apresentam os funcionários da em-
presa estudada.

Inicialmente, são dispostos os resultados 
de um teste t, para amostras independentes, 

2 MISUMI, J.;  PERTERSON, M. The performance-
-maintenance Review (PM) theory of leadership: re-
viemw of a Japanese research program. Administrative 
Science Quarterly, Nova York, v. 30, n° 2, Jun, 985.

comparando os escores médios da liderança 
orientada para a tarefa com os escores médios 
da liderança orientada para o grupo.

Tabela 1 – Comparação entre os escores médios dos ti-
pos de liderança 

Estilo de 
liderança N Média Desvio 

padrão teste t p

Desempenho 
da Tarefa 27,71 4,13

49 -9,52 >.100

Manutenção 
do Grupo 33,03 3,52

Fonte: os autores

Considerando as respostas de toda a 
amostra da pesquisa – funcionários gestores e 
operacionais, verifica-se (tabela 1) que o tipo 
de liderança que visa à manutenção do grupo 
obteve um escore médio significativamente 
superior ao obtido pela liderança que visa o 
desempenho da tarefa. Tal resultado indica 
que gestores e funcionários operacionais per-
cebem que o tipo de liderança que, respectiva-
mente, mais utilizam e a que mais estão sub-
metidos é a liderança voltada à manutenção 
do grupo. Esses resultados estão ilustrados 
graficamente na figura 2.
 

Figura 2 – Escores médios dos tipos de liderança
Fonte: os autores

A tabela 1 traz os resultados de um teste 
t, para amostras independentes, comparando 
os escores médios dos gestores e funcionários 
operacionais em relação à liderança que visa o 
desempenho da tarefa.
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Tabela 2 – Comparação entre os escores médios da Li-
derança por Desempenho da Tarefa em relação aos ti-
pos de funcionários

tipo de
Funcionário N Média Desvio 

padrão teste t p

Gestor 11 25,89 3,64

-.75 <.05

Operacional 38 26,95 4,57

Fonte: os autores

Ao comparar os escores médios obtidos 
na liderança por desempenho da tarefa (tabela 
2), constata-se que, embora se verifique uma 
diferença numérica, gestores e funcionários 
operacionais não se diferenciam de forma 
estatisticamente significativa. A comparação 
das médias dos grupos, obtida através do teste 
t, indica que o valor mais alto verificado nos 
escores médios dos gestores não implica uma 
diferença entre a percepção dos grupos em 
relação à liderança que utilizam e a que estão 
submetidos. A figura 3 ilustra graficamente o 
referido resultado.
 
Figura 3 – Escores médios da Liderança por Desempe-
nho da Tarefa em relação aos tipos de funcionários

Fonte: os autores

Em relação à liderança que visa à ma-
nutenção do grupo, a tabela 3 apresenta os 
resultados, obtidos através de um teste t para 
amostras independentes, da comparação entre 
os escores médios de gestores e funcionários 
operacionais. 

Tabela 3 – Comparação entre os escores médios da Li-
derança por Manutenção do Grupo em relação aos ti-
pos de funcionários

tipo de Fun-
cionário N Média Desvio 

padrão teste t p

Gestor 11 34,55 3,23

1,65 <.05

Operacional 38 32,59 3,51

Fonte: os autores

A tabela 3 demonstra que, tal como 
ocorreu para a liderança orientada para a tare-
fa, não se verifica diferença significativa entre 
os escores médios de gestores e de funcioná-
rios operacionais. A média mais elevada obti-
da entre os gestores não representa diferença 
entre os participantes em relação à percepção 
que têm sobre o uso e a submissão a esse tipo 
de liderança. Vale destacar, no entanto, que o 
padrão de resposta verificado para a lideran-
ça orientada para a manutenção do grupo foi 
exatamente o oposto ao verificado para a lide-
rança orientada para o desempenho da tarefa, 
isso demonstra coerência nas respostas dos 
entrevistados e que o líder esta preocupado 
com a manutenção do grupo, mas que o fun-
cionário operacional não tem essa percepção 
de cuidado com a equipe e sim com atividade 
desempenha pelo grupo. Para avaliar esse re-
sultado graficamente, ver a figura 4. 
 
Figura 4 – Escores médios da Liderança por Manuten-
ção do Grupo em relação aos tipos de funcionários

Fonte: os autores

Os dados a seguir, ilustrados na tabela 
4, referem-se aos escores médios, obtidos por 



Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, n. 1, v. 1, Jan./Jun. 2012.

A
r
t
i
g
o
s

14

gestores e funcionários operacionais, para 
cada item do instrumento, considerado de 
forma isolada. 

Tabela 4 – Escores médios obtidos por gestores e fun-
cionários operacionais para cada item do questionário

Questão
tipo de funcionário

Gestor operacional

1- Exigência em relação à observação 
dos regulamentos 4,36 4,50

2- Estabelecimento de instruções e or-
dens 3,82 4,21

3- Rigor em relação à quantidade de 
trabalho 3,73 3,76

4- Exigência em relação ao cumpri-
mento de prazos 4,18 3,79

5- Desenvolvimento de trabalho no 
máximo da capacidade 3,91 3,68

6- Solicitação de relatórios sobre pro-
gresso do trabalho 2,63 2,97

7- Realização de planos mensais para 
alcance de metas 3,26 4,04

8- Possibilidade de conversa sobre tra-
balho** 4,36 4,84

9- Apóio aos funcionários 4,18 4,16

10- Interesse por problemas pessoais 3,36 2,84

11- Confiança 4,73 4,58

12- Reconhecimento de trabalho bem 
feito 4,64 4,53

13- Solicitação de opinião para resolu-
ção de problemas no trabalho 4,00 3,61

14- Interesse em benefícios futuros*** 4,64 3,40

15- Tratamento justo 4,64 4,63

Nota: *t = -2,59 e p<.05; **t=3,10 e p<.01; ***t=-2,09 e 
p<.05.
Fonte: os autores

Aplicando o teste t para amostras inde-
pendentes, nos escores médios de gestores e 
funcionários operacionais, em relação a cada 
item do questionário, verificam-se diferenças 
significativas para os itens 7, 8 e 14. O item 7 
– Realização de planos mensais para alcance 
de metas, característico da liderança orienta-
da para o desempenho da tarefa, é percebido 
como mais freqüente pelos funcionários ope-
racionais do que pelos gestores. Em relação ao 
item 8 – Possibilidade de conversa sobre tra-
balho, próprio da liderança orientada para o 
grupo, a percepção de freqüência é maior para 
os funcionários operacionais do que para os 
gestores. Por último, em relação ao item 14 – 
Interesse em benefícios futuros, característico 

da liderança orientada para o grupo, os gesto-
res percebem que tal fato ocorre de modo mais 
freqüente do que percebem os funcionários 
operacionais.

A seguir são apresentados os resultados 
de um teste de correlação de Spearman com 
objetivo de avaliar se os gestores e os funcio-
nários operacionais têm uma percepção seme-
lhante em relação aos itens que expressam a 
liderança orientada ao desempenho da tarefa e 
a liderança orientada à manutenção do grupo. 
A tabela 5 apresenta o coeficiente de correla-
ção obtido por gestores e funcionários opera-
cionais em relação a cada item específico.

Tabela 5 - Procurar no artigo original

Questão Coeficiente 
de correlação

1- Exigência em relação à observação dos regu-
lamentos -0,14

2- Estabelecimento de instruções e ordens -0,10

3- Rigor em relação à quantidade de trabalho -0,13

4- Exigência em relação ao cumprimento de pra-
zos -0,09

5- Desenvolvimento de trabalho no máximo da 
capacidade -0,09

6- Solicitação de relatórios sobre progresso do 
trabalho   0,05

7- Realização de planos mensais para alcance de 
metas -0,07

8- Possibilidade de conversa sobre trabalho 0,08

9- Apóio aos funcionários -0,06

10- Interesse por problemas pessoais 0,81*

11- Confiança -0,39

12- Reconhecimento de trabalho bem feito -0,16

13- Solicitação de opinião para resolução de pro-
blemas no trabalho -0,62**

14- Interesse em benefícios futuros -0,22

15- Tratamento justo   0,14

Fonte: os autores

Com base nos dados apresentados na 
tabela 5, é possível afirmar que, de um modo 
geral, gestores e funcionários operacionais 
não apresentam um padrão de correlação en-
tre suas respostas. Dos 15 itens pesquisados, 
só se verifica correlação significativa nos itens 
10 e 13. Em relação ao décimo, que se refere 
ao interesse por problemas pessoais, pode-
-se constatar uma correlação positiva de 0,81, 
indicando que gestores e funcionários opera-
cionais apresentam respostas semelhantes a 
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esta questão. Quando se analisa a média ob-
tida pelos dois grupos nesse item (ver tabela 
4), constata-se que, de fato, as médias obtidas 
encontram-se próximas, sendo a média dos 
gestores um pouco mais elevada do que a dos 
funcionários operacionais. Especificamente, 
pode-se dizer que a percepção de freqüência 
que gestores e demais funcionários têm sobre 
o interesse por problemas pessoais é bastante 
semelhante e vai na mesma direção.

O item 13, que também apresentou uma 
correlação significativa, refere-se à solicitação 
de opinião para resolução de problemas que 
surjam no trabalho. Para este item o coefi-
ciente encontrado é negativo, indicando que 
a correlação verificada entre as respostas dos 
gestores e funcionário operacionais se dá num 
sentido contrário. Quando se compara as mé-
dias obtidas por esses grupos em relação ao 
item 13 (ver tabela 4), observa-se que gesto-
res apresentam uma percepção de freqüência 
maior do que a verificada entre os funcionários 
operacionais. Em outras palavras, enquanto os 
gestores têm a percepção de que solicitam com 
freqüência a opinião dos demais funcionários 
na hora de resolver problemas, esses funcioná-
rios têm uma percepção de que essa solicita-
ção não é feita com tanta freqüência.

5 CoNCluSão

Ao término desse estudo, fazem-se ne-
cessário que sejam feitas algumas considera-
ções, bem como extraídas algumas conclusões. 
Inicialmente, pode-se afirmar que os objetivos 
propostos para esse estudo foram alcançados. 
Ou seja, o presente estudo permitiu identifi-
car a percepção de funcionários operacionais 
e de gestores de uma instituição financeira a 
respeito, respectivamente, do tipo de liderança 
a que estão submetidos e do tipo de liderança 
que estabelecem com seus funcionários, bem 
como avaliou a relação entre essas percepções.

Com base na percepção dos funcioná-
rios sobre os tipos de liderança estudados, po-
de-se comentar que, como indica a literatura, 
tem ocorrido uma mudança nas empresas, ou 
seja, um abandono do modelo autoritário de 

liderança e uma maior adesão a um modelo 
mais democrático e participativo. É bem ver-
dade que ainda se identifica a marca do mode-
lo de gestão tradicional, entretanto, não mais 
de forma dominante. 

O fato dos indivíduos perceberem como 
sendo mais utilizada a liderança orientada 
para o grupo é um motivo para se comemorar. 
Defende-se aqui que esse tipo liderança é mais 
adequado ao alcance dos objetivos organiza-
cionais e que gera maior satisfação nos funcio-
nários, uma vez que permite que esses saiam 
do papel coadjuvante e passem a participar de 
forma ativa do processo produtivo.

Embora os resultados sejam animado-
res, não é possível generalizar esses resultados, 
pois além de se tratar de uma pesquisa explo-
ratória, trabalhou-se com um número peque-
no de participantes, o qual não permite que 
os resultados se estendam a outras situações 
semelhantes. 

Desse modo, defende-se que esse estudo 
seja ampliado a outras empresas, bem como 
que se utilizem outras formas de coleta de 
dados, as quais permitam explorar com mais 
clareza a percepção dos funcionários acerca 
do tipo de liderança que utilizam e a que estão 
submetidos.
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MoRBIMoRtAlIDADE NEoNAtAl: VIStA DE uM poNto

neonAtAl morbidity And mortAlity: A view point

RESuMo

Na última década, os avanços sociais, econômicos e da atenção à 
saúde no Brasil determinaram redução expressiva do componente pós-
-neonatal da mortalidade infantil. No entanto, as mortes no período neo-
natal tornaram-se relevantes, sendo responsáveis por mais da metade dos 
óbitos em menores de um ano. Portanto, a compreensão de seus determi-
nantes, bem como dos estados mórbidos próprios desse periodo, faz-se 
necessária para aumentar a sobrevivência infantil. O artigo elabora uma 
construção dos aspectos referentes à sobrevivência neonatal, às causas de 
óbito neonatal e busca a compreensão da epidemiologia da morbidade 
neonatal. Revisitando a literatura cientifica publicada, propomos a relei-
tura do objeto de estudo, na tentativa do aprimoramento das interven-
ções necessárias na atenção integral aos três diferentes elos, quais sejam o 
pré-natal, o parto e a assistência ao neonato. 

palavras-chave: Mortalidade Neonatal. Morbidade. Sobrevivência. Saú-
de da Criança.

ABStRACt

In the last decade, advances social, economic and health care in 
Brazil led to significant reduction of post-neonatal infant mortality. Ho-
wever, deaths in the neonatal period have become relevant, accounting 
for over half of deaths in children under one year. Therefore, understan-
ding of its determinants, as well as own morbid states of that period, it is 
necessary to improve child survival. The paper develops a construction 
of the aspects related to neonatal survival, causes of neonatal death and 
seeks to understand the epidemiology of neonatal morbidity. Revisiting 
the published scientific literature, we propose a rereading of the object of 
study in an attempt to improve the interventions required in comprehen-
sive care for three different links, which are antenatal care, childbirth and 
newborn care.

Keywords: Neonatal Mortality. Morbidity. Survival. Child Health.

Cristiana Ferreira da Silva

Doutoranda em Saúde Coletiva, 
Associação Ampla de IES (Uni-
versidade Federal do Ceará, Uni-
versidade Estadual do Ceará, 
Universidade de Fortaleza), Profª. 
Adjunta da Faculdade Metropoli-
tana da Grande Fortaleza, Gerente 
do Núcleo de Epidemiologia do 
Complexo Hospitalar de Maraca-
naú Dr. João Elísio de Holanda.

álvaro Jorge Madeiro leite

Doutor em Pediatria pela Univer-
sidade Federal de São Paulo. Pro-
fessor Titular do Departamento de 
Saúde Materno-Infantil da Facul-
dade de Medicina da Universidade 
Federal do Ceará.

Nádia Maria Girão Saraiva 
de Almeida

Doutora em Saúde Pública pela 
Universidade de São Paulo. Escola 
de Saúde Pública do Ceará.



Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, n. 1, v. 1, Jan./Jun. 2012.

A
r
t
i
g
o
s

18

1  A MoRtAlIDADE E A SoBREVIVÊN-
CIA NEoNAtAl NA ÚltIMA DÉCADA 
No MuNDo E No BRASIl

Nos últimos dez anos, as mortes ocorri-
das no período neonatal se tornaram parcela 
significativa da taxa de mortalidade infantil, 
conseqüente à redução das mortes ocorridas 
no período pós-neonatal (CASTRO; LEITE, 
2007; FERRARI et al., 2006). No Brasil, entre 
1985-1997, a taxa de mortalidade infantil tem 
declinado mais que 30%, no entanto, durante 
o mesmo período, houve aumento marcante 
na proporção de mortes infantis ocorridas no 
período neonatal (REGIONAL..., 2002; MA-
CHADO; HILL, 2005).

A sobrevivência dos recém-nascidos está 
diretamente relacionada à assistência ofertada 
durante o pré-natal, o parto e a estrutura de 
atendimento ao neonato, expressando a quali-
dade dos serviços de saúde de uma dada região 
ou país (FERRARI et al., 2006; ALMEIDA et 
al., 2008).

Nos países pobres ou em desenvolvi-
mento, a taxa de mortalidade neonatal vem 
sofrendo reduções menos expressivas. A ma-
nutenção de coeficientes elevados desse indi-
cador continua sendo alvo de preocupação de 
organismos internacionais e pesquisadores, 
visto que nesses países, a mortalidade neona-
tal já representa mais de 50% do coeficiente de 
mortalidade infantil (CARVALHO; GOMES, 
2005). Após a redução da mortalidade pós-
neonatal, os óbitos referentes ao período ne-
onatal passaram a representar 36% das mortes 
ocorridas em crianças menores de cinco anos 
em todo o mundo (LAWN et al., 2004; TROE-
DSSON; MARTINES, 2002).

Nesse cenário, é importante ressaltar a 
crescente concentração dos óbitos neonatais 
no período neonatal precoce. De cada 130 mi-
lhões de nascimentos, 4 milhões morrem du-
rante o período neonatal e aproximadamente 
¾ desses óbitos ocorrem na primeira semana 
de vida do recém-nascido (LAWN et al., 2004; 
TROEDSSON; MARTINES, 2002; ALMEIDA 
et al., 2002).

O franco declínio das mortes de crian-
ças durante o período pós-neonatal e neonatal 
tardia, ocasionou uma maior visibilidade para 

os óbitos ocorridos na primeira semana de 
vida e acrescentam que 25 a 45% de todos os 
óbitos neonatais ocorrem nas primeiras 24 ho-
ras após o nascimento (ARAÚJO; BOZZETTI; 
TANAKA, 2000). A morte perinatal está dire-
tamente relacionada à qualidade da assistência 
obstétrica e neonatal, adquirindo a posição de 
um indicador sensível da qualidade do manejo 
perinatal (DRUMOND; MACHADO; FRAN-
ÇA, 2007; WIGGLESWORTH, 1980).

A mortalidade neonatal apresenta varia-
ções e tendências diferentes nas várias regiões 
do mundo. Sendo assim, países com atenção 
precária à saúde, esperam-se taxas de mortes 
neonatais bem superiores àquelas de países 
ricos (ALMEIDA, 2008). Com o incremento 
das intervenções nos cuidados obstétricos e 
neonatais, os países ricos alcançaram taxa de 
mortalidade neonatal oito vezes menor que 
aquelas registradas em países pobres da Ásia e 
África e as taxas de mortes neonatais na Amé-
rica Latina são aproximadamente quatro vezes 
maior que nos países da Europa e da América 
do Norte, apesar da presença de estrutura para 
assistência perinatal e da grande maioria dos 
nascimentos ocorreram em unidades hospita-
lares dos países latino-americanos (CARVA-
LHO; GOMES, 2005).

O compromisso mais importante para a 
redução das mortes entre crianças, incluindo a 
mortalidade neonatal, está relacionado ao au-
mento da capacidade dos programas de saúde 
pública nos níveis regionais, visto a ocorrência 
de variações nos padrões epidemiológicos das 
mortes entre as regiões de diferentes países 

(LEE, 2003). Para o controle das sérias ques-
tões que envolvem os cuidados à saúde mater-
na e perineonatal está na dependência de uma 
combinação de atividades entre o incremento 
dos serviços de saúde e da situação socioeco-
nômica, principalmente a melhoria das condi-
ções de vida das pessoas (HARRISON, 2004).

Estudo sobre as tendências da morbi-
mortalidade em recém-nascidos de muito bai-
xo peso nos anos 90 acompanhados pela rede 
americana Vermont Oxford Network, mostrou 
que as mudanças nos cuidados obstétricos e 
neonatais foram associadas ao decréscimo da 
mortalidade e morbidade desse grupo na pri-
meira metade da década estudada (HOBAR, 
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2002). O sucesso na redução das mortes neo-
natais está na dependência de iniciativas para 
garantir uma maternidade segura e em pro-
gramas direcionados à saúde infantil (LAWN, 
2004).

Na segunda metade da década de 90, a 
mortalidade neonatal no Brasil já representava 
mais de 60% das mortes infantis. A mudança 
observada no padrão do coeficiente de morta-
lidade infantil nas diferentes regiões brasilei-
ras mostra tendência à estabilidade e aumento 
da proporção de óbitos evitáveis (CARVA-
LHO; GOMES, 2005).

A relativa estabilidade do coeficiente 
de mortalidade neonatal resulta de uma in-
teração complexa entre fatores biológicos do 
recém-nascido, sociais, econômicos, políti-
cos, demográficos e da assistência à saúde, 
tornando-o um componente de difícil contro-
le (DUARTE, 2007; ARAÚJO et al., 2005). O 
contexto brasileiro desfavorável em relação à 
dificuldade de acesso, as iniqüidades e a precá-
ria assistência perinatal ofertada à população, 
configuram-se como elementos explicativos 
para a estabilidade ou mesmo do aumento des-
se indicador de saúde (GOMES et al., 2005).

Verifica-se discrepância nos padrões da 
mortalidade neonatal brasileira, variando de 
acordo com as regiões geográficas e com a in-
serção social da família (VICTORA; BARROS; 
VAUGHAN, 1988). Somente uma parcela 
da população brasileira tem acesso oportuno 
às efetivas intervenções obstétricas e neona-
tais capazes de garantir maior sobrevida aos 
recém-nascidos de risco, acentuando as desi-
gualdades, haja vista que tais intervenções não 
estão disponíveis para a população mais pobre 
(REGIONAL..., 2002; CARVALHO; GOMES, 
2005; LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002a).

2 A CAuSAlIDADE DAS MoRtES NEo-
NAtAIS

Mundialmente, as principais causas di-
retas de óbitos ocorridos durante o período 
neonatal são as infecções (36%), a prematuri-
dade (28%) e as complicações da asfixia (23%), 
variando sua distribuição entre os países e 
de acordo com as taxas de mortes neonatais 
(LAWN; COUSENS; ZUPAN, 2005). Nos 

países em desenvolvimento, 98% das mortes 
ocorridas durante o período neonatal são cau-
sadas por doenças infecciosas como a sepsis e 
a pneumonia e por complicações relacionadas 
à prematuridade, tais como a asfixia e injúrias. 
A mais importante causa indireta de morte 
neonatal é o baixo peso ao nascer, cerca de 
40% a 70% dos óbitos nesse período ocorrem 
entre neonatos com peso inferior a 2.500g. 
Outras causas indiretas de morte perineonatal 
incluem a precária condição da saúde e nutri-
ção materna, malária e infecções maternas não 
tratadas (TROEDSSON; MARTINES, 2002).

Nos países em que a taxa de mortalida-
de neonatal é alta, as infecções graves, tétano 
e diarréia respondem por aproximadamente 
50% dos óbitos e em países com baixa taxa de 
mortes neonatais, a septicemia e a pneumonia 
são responsáveis por menos de 20% dos óbi-
tos (KAHALE, 2000). Falhas na imunização 
contra o tétano entre gestantes respondem 
por quase 300.000 mortes por tétano neonatal 
(TROEDSSON; MARTINES, 2002).

No Brasil, a asfixia, o baixo peso ao 
nascer, as afecções do trato respiratório, as 
infecções e a prematuridade são causas rele-
vantes das mortes durante o período neona-
tal (KAHALE, 2000). A prematuridade é mais 
freqüente nos países pobres visto às condições 
mais precárias de saúde da gestante, e é o prin-
cipal determinante de morbimortalidade neo-
natal de partos hospitalares de países desen-
volvidos (ALMEIDA et al., 2008; KRAMER et 
al., 2000).

Os nascimentos prematuros são reco-
nhecidos como um dos maiores problemas 
de saúde pública por clínicos e pesquisadores, 
visto que em países desenvolvidos é a princi-
pal causa de morte em países industrializados 
e contribui significativamente para o aumento 
da morbidade neurológica, pulmonar e oftál-
mica (KRAMER et al., 2000). Apesar dos re-
centes avanços tecnológicos direcionados aos 
recém-nascidos pré-termos, a prematuridade 
ainda é a principal causa de morbimortalida-
de neonatal, resultando em complicações a ela 
inerentes como a doença da membrana hia-
lina, hemorragia intracraniana, enterocolite 
necrotizante e a retinopatia da prematuridade 
(ARAGÃO et al., 2004).
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Os recém-nascidos prematuros ocor-
rem em 12,5% de todos os partos nos Estados 
Unidos da América (EUA) e a prematuridade 
configura-se como a principal causa de morbi-
mortalidade perinatal, respondendo por 75% 
dos óbitos perinatais (ANANTH; VINTZILE-
OS, 2006). As taxas de nascimentos prematu-
ros têm apresentado variações e nenhum país 
tem registrado um declínio de recém-nascidos 
pré-termos, exceto a França. Nos EUA, houve 
aumento da taxa de prematuros de 9,4% em 
1980 para 11,4% em 1997. No Brasil, estudos 
de base populacional têm mostrado aumento 
da taxa de prematuros de 5,6% em 1982 para 
7,5% em 1993 na cidade de Pelotas-RS e em 
Ribeirão Preto-SP o excesso da taxa de pre-
maturidade passou de 7,6% em 1978-79 para 
13,6% em 1994 (ARAGÃO et al., 2004). Ob-
jetivando avaliar a evolução das taxas de pre-
maturidade no Brasil, estudo mostrou que a 
prevalência de prematuridade nas regiões Sul 
e Sudeste variaram de 3,4% a 15% entre 1978 
e 2004 e na região Nordeste entre 1984 e 1998 
as taxas variaram de 3,8% a 10,2% (SILVEIRA 
et al., 2008).

A definição para nascimentos prema-
turos consiste em recém-nascidos com idade 
gestacional menor que 37 semanas completas. 
Atualmente, o foco principal dos estudos so-
bre morbimortalidade é a prematuridade ex-
trema (menores que 32 semanas gestacionais). 
Os nascimentos prematuros entre 32 e 36 se-
manas gestacionais tiveram o risco de morte 
reduzido após os avanços nos cuidados inten-
sivos neonatais. Por outro lado, na perspectiva 
da saúde pública, os prematuros dessa faixa 
são muito mais comuns quando comparados 
àqueles com menos de 32 semanas gestacio-
nais. Nesse contexto, estudo analisou a contri-
buição dos nascimentos prematuros entre 32 a 
36 semanas gestacionais sobre a mortalidade 
infantil, concluindo que os nascimentos pré-
-termos leve (32 – 33 semanas gestacionais) e 
moderado (34 – 36 semanas gestacionais) são 
importantes fatores de risco durante a infância 
e continuam contribuindo como uma impor-
tante fração das mortes infantis por causas va-
riadas e recomenda a observação da indução 
do risco de prematuridade leve ou modera-
da entre partos operatórios (KRAMER et al., 

2000).
Entre as principais causas de partos pre-

maturos estão: o trabalho de parto prematuro 
espontâneo, a ruptura prematura das mem-
branas, a indução terapêutica do trabalho de 
parto, as infecções do trato genital, o estresse, 
a ansiedade e a indicação indiscriminada de 
parto cesariano. Inúmeras variáveis ou fatores 
têm sido associados com a etiologia do traba-
lho de parto prematuro, tais como, condições 
socioeconômicas desfavoráveis, raça preta, 
idade materna menor que 16 anos e acima de 
35 anos, tabagismo durante a gravidez, estres-
se físico na gestação, doenças maternas agudas 
ou crônicas (doenças renais, infecção do trato 
urinário, doenças cardíacas, pulmonares, hi-
pertensão arterial e anemia), fatores relaciona-
dos às malformações uterinas, placenta prévia, 
descolamento prematuro de placenta e aque-
les relativos aos distúrbios fetais (crescimento 
intra-uterino retardado, eritroblastose e sofri-
mento fetal) (ARAGÃO et al., 2004). Estudo 
de revisão mostrou que o baixo peso materno 
pré-gestacional, os extremos de idade mater-
na, história prévia de natimorto, tabagismo na 
gravidez, ganho de peso materno insuficiente, 
hipertensão arterial, sangramento vaginal, in-
fecção do trato geniturinário e cinco ou me-
nos consultas de pré-natal, baixa escolaridade, 
distress materno (sofrimento), pertencer á for-
ça de trabalho livre e trabalhar em pé foram 
os principais fatores de risco relacionados à 
ocorrência de prematuridade (SILVEIRA et 
al., 2008).

As intervenções para reduzir a morbi-
mortalidade relacionada aos nascimentos pré-
-termos podem ser classificadas como primá-
rias, direcionadas a toda a população de mu-
lheres antes ou durante a gravidez para preve-
nir ou reduzir riscos, secundárias que apon-
tam para a eliminação ou redução do risco em 
mulheres com fatores presentes e terciárias 
iniciadas depois do processo de trabalho de 
parto. Apesar de intervenções terciárias bem 
sucedidas como o cuidado regionalizado e o 
uso de corticosteróide antenatal terem reduzi-
do a morbimortalidade perinatal, a incidência 
de prematuros está aumentando, requerendo 
avanços nas intervenções de ordem primária e 
secundária (IAMS et al., 2008).
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Estudo conduzido sobre a evitabilidade 
das mortes neonatais das mortes neonatais 
em Minas Gerais mostrou que 46% dos óbi-
tos perinatais em recém-nascidos com mais de 
1.500g poderiam ter sido evitados, caso ações 
tivessem sido desenvolvidas de forma ade-
quada (LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002b). 
Em Caxias do Sul, 30% das mortes no período 
neonatal precoce poderiam ter sido evitadas 
desde que a gestante e o recém-nascido tives-
sem recebido atendimento mais qualificado 
(ARAÚJO; BOZZETTI; TANAKA, 2000).

Em Montevidéu, Uruguai, um estudo 
comparativo sobre a morbimortalidade em 
recém-nascidos de muito baixo demonstrou 
taxa de mortalidade inferior no setor priva-
do e algumas evidências de que a qualidade 
da atenção oferecida aos neonatos foi melhor 
nessa categoria quando comparada ao setor 
público (MATIJASEVICH et al., 2001). 

No Ceará, 70 a 85% dos óbitos ocorri-
dos no período neonatal em Fortaleza pode-
riam ter sido evitados (LEITE  et al., 1997) e 
taxas elevadas de mortalidade neonatal foram 
encontradas na primeira semana de vida entre 
recém-nascidos menores de 1500g, indicando 
falha na assistência prestada nas unidades de 
terapia intensiva neonatal, na atenção ao pré-
-natal e ao parto (CASTRO; LEITE, 2007).

Muito embora as intervenções neces-
sárias para o declínio das mortes neonatais 
sejam consideradas complexas, três de cada 
quatro milhões de mortes neonatais poderiam 
ser evitadas com a adoção de 16 estratégias de 
intervenção eficazes e de baixo custo: 1. suple-
mentação de ácido fólico na pré-concepção; 
2. imunização com toxóide tetânica; 3. diag-
nóstico e tratamento da sífilis; 4. suplementa-
ção de cálcio para a prevenção de eclâmpsia 
e pré-eclâmpsia; 5. tratamento da malária; 6. 
diagnóstico e tratamento da bacteriúria assin-
tomática; 7. uso de antibióticos em ruptura 
prematura das membranas amnióticas; 8. uso 
de corticóides no trabalho de parto prematu-
ro; 9. detecção e manejo da apresentação pél-
vica; 10. uso do partograma para diagnóstico 
precoce de complicações; 11. práticas higiêni-
cas durante o trabalho de parto; 12. ressusci-
tação do recém-nascido deprimido; 13. ama-
mentação; 14. prevenção e manejo adequado 

da hipotermia; 15. método mãe canguru; 16. 
tratamento adequado da pneumonia na po-
pulação (DARMSTADT; PAUL; MARTINES, 
2002; UNITED STATES AGENCY FOR IN-
TERNATIONAL DEVELOPMENT, 1999).

Maior impacto dentre as mortes neo-
natais estaria na dependência direta da habi-
lidade dos recursos humanos, destacando que 
a escassez de profissionais adequadamente 
treinados configura-se como um dos maiores 
problemas em países com altos coeficientes de 
mortalidade neonatal (KNIPPENBERG et al., 
2005). As complicações relacionadas à gravi-
dez ocasionam a grande maioria das mortes 
perineonatais e nos países em desenvolvimen-
to a falta de cuidados durante o trabalho de 
parto se configura como o principal problema 
ligado a essas mortes (TROEDSSON; MARTI-
NES, 2002).

3 CoMpREENDENDo A EpIDEMIolo-
GIA DA MoRBIDADE NEoNAtAl

A morbidade neonatal, particularmen-
te associada à asfixia severa, infecção grave, 
anomalia congênita e desconforto respiratório 
severo, resultam em mortalidade retardada 
ou em severas seqüelas. Sendo assim, a com-
preensão sobre a epidemiologia das principais 
causas de morbidade neonatal auxilia a inter-
venção apropriada nos cuidados perinatais.

A asfixia perinatal pode ser definida 
como uma falha da respiração normal ao nas-
cimento. É considerada uma das causas mais 
comuns de mortalidade perinatal, neonatal e 
infantil. A taxa de prevalência é estimada entre 
4 a 50 para cada 1000 nascidos vivos e de 15 a 
40% o percentual de mortes neonatais atribuí-
das à asfixia. As principais causas são: placenta 
prévia, circular de cordão, trabalho de parto 
obstruído devido à desproporção céfalo-pél-
vica, uso de anestésicos na gestante, aspiração 
meconial e imaturidade severa (DRAGOVI-
CH; TAMBURLINI; TONCHELA, [200-?]). 

O declínio da mortalidade infantil no 
mundo para o alcance do Objetivo de Desen-
volvimento do Milênio até 2015 poderá ser im-
possível sem o decréscimo substancial da mor-
talidade neonatal precoce e reforça que duas 
condições: a asfixia perinatal e a sepsis com 
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pneumonia causam aproximadamente 60% 
das mortes desse grupo no mundo (THEA; 
QAZI, 2008).

A septicemia, meningite e pneumonias 
são as infecções bacterianas graves que acome-
tem com maior freqüência os recém-nascidos. 
Em países ricos a mortalidade por infecções 
é estimada em menos de 5%, no entanto al-
cança 30% nos países pobres. As práticas ina-
dequadas ou desqualificadas em unidades de 
cuidados intensivos ou intermediários neo-
natais contribuem para influenciar o risco de 
adoecer ou morrer por infecções no período 
neonatal. É importante mencionar a impor-
tância das doenças sexualmente transmissí-
veis na determinação de morbidade neonatal. 
A sífilis pode causar morte intra-uterina ou 
problemas neurológicos ao recém-nato. As 
infecções maternas por gonococos ou clamí-
dia dobram o risco de ruptura precoce das 
membranas resultando em trabalho de parto 
prematuro. As infecções por gonococos em 
gestantes podem causar oftalmia gonocócica, 
cegueira e septicemia neonatal. Agentes etio-
lógicos sexualmente transmissíveis podem 
causar anomalias congênitas, conjuntivite ne-
onatal, pneumonia pós-natal e encefalite. A 
transmissão vertical do HIV ocorre em média 
em 25% das gestações. Estima-se que 600.000 
crianças são infectadas pelas mães durante 
o período perineonatal. A infecção materna 
pelo HIV/aids também aumenta o risco de na-
timortos, aborto espontâneo, prematuridade e 
baixo peso ao nascer. No entanto recentes es-
tudos mostraram que as intervenções com uso 
de antiretrovirais e escolha do tipo de parto 
podem reduzir a morbidade ao neonato para 
8%. Para controlar a transmissão perineonatal 
do HIV é necessário melhorar o diagnóstico 
e definição de caso, aperfeiçoar a terapêutica 
medicamentosa, com a oferta de dose única 
de nevirapine e determinar práticas seguras de 
amamentação (TROEDSSON; MARTINES, 
2002; DRAGOVICH; TAMBURLINI; TON-
CHELA, [200-?].).

O baixo peso ao nascer pode ser con-
seqüente a partos prematuros e/ou ao cres-
cimento intra-uterino retardado. Os recém-
-nascidos de baixo peso estão mais propensos 
à asfixia, traumas, hipotermia, hipoglicemia, 

infecções e problemas respiratórios. Em pa-
íses desenvolvidos, o baixo peso ao nascer é 
responsável por 30% a 50% dos óbitos neo-
natais, que ocorrem principalmente devido 
à prematuridade extrema. Em países pobres, 
as maiores causas de baixo peso ao nascer são 
a desnutrição, infecções e tabagismo durante 
a gestação (DRAGOVICH; TAMBURLINI; 
TONCHELA, [200-?]; BRASIL, 1998).

 A identificação e tratamento das vagi-
noses bacterianas o desenvolvimento de estra-
tégias para incrementar o conhecimento e a 
prática dos métodos para a prevenção das do-
enças sexualmente transmissíveis, a utilização 
de métodos para reduzir a anemia gestacional 
através do uso de suplementação de acido fó-
lico e outros nutrientes como a vitamina A e o 
zinco podem reduzir o baixo peso ao nascer e 
a morbimortalidade neonatal (TROEDSSON; 
MARTINES, 2002).

Em Pelotas-RS, um estudo objetivando 
comparar a ocorrência de baixo peso ao nas-
cer, nascimento pré-termo e retardo de cresci-
mento intra-uterino, nos anos de 1982 e 1993, 
revelou que o baixo peso ao nascer aumentou 
de 9,0% para 9,8% em 1993 (p=0,2), os nas-
cimentos pré-termo aumentaram de 5,6% em 
1982 para 7,5% em 1993 (p<0,01) e o retardo 
de crescimento intra-uterino passou de 15,0% 
em 1982 para 17,5% em 1993 (p<0,05). Nos 
dois períodos estudados, a renda familiar este-
ve inversamente associada com o risco de bai-
xo peso e retardo de crescimento intra-uteri-
no, mas não com nascimentos pré-termo. Em 
1993, apesar da melhoria nas condições sócio-
-econômicas e nutricionais das mães, como 
também do aumento no número de consultas 
pré-natais, observou-se um crescimento na 
prevalência de baixo peso ao nascer (HORTA 
et al., 1996).

As anomalias congênitas afetam de 3% a 
5% de todos os nascimentos e aquelas conside-
radas graves estão presentes em 1,5% de cada 
grupo de 1000 nascidos vivos, contribuindo 
significativamente na proporção de mortes 
neonatais (20% a 30%). A metade dos casos 
de anomalias congênitas pode ser evitada e em 
muitos países desenvolvidos, constituem-se a 
primeira causa de morte infantil. A prevenção 
das anomalias congênitas é feita através da su-
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plementação de ácido fólico, vacinação contra 
a rubéola, abolir o uso de álcool e drogas, não 
expor-se a poluentes ambientais durante a ges-
tação e de ações relacionadas ao planejamento 
familiar, visto que ambos os extremos da idade 
materna são determinantes para a ocorrência 
de malformações congênitas (DRAGOVICH; 
TAMBURLINI; TONCHELA, [200-?]; BEN-
GUIGUI; BOSSIO; FERNÁNDEZ, 2001).

A hipotermia é freqüente em recém-nas-
cidos de baixo peso, causando efeitos adversos 
sobre as funções corporais essenciais, como o 
consumo de oxigênio e do equilíbrio ácido - 
básico. Normalmente a hipotermia não é con-
siderada causa de morte direta, porém estudos 
demonstraram comportar-se como fator de 
risco relevante na morbidade dos neonatos 
(DRAGOVICH; TAMBURLINI; TONCHE-
LA, [200-?]).

Outros fatores podem influenciar a saú-
de dos recém-nascidos. A maioria das doen-
ças que acometem as mães durante a gestação 
e o parto pode causar efeitos mórbidos sobre 
o feto ou recém-nascidos. As condições mais 
importantes são: doença hipertensiva na gra-
videz, diabetes gestacional, anemia, obstrução 
do trabalho de parto, hemorragia, infecção 
puerperal e perinatal (DRAGOVICH; TAM-
BURLINI; TONCHELA, [200-?]; ORGANI-
ZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2006).

As gestações não diabéticas apresenta-
ram menor morbidade neonatal que as ges-
tantes diabéticas, exceto por policitemia e do-
enças respiratórias, reforçando a necessidade 
do controle metabólico na gestação diabética e 
do acompanhamento do bem estar fetal  (ME-
NESES et al., 1999).

A desnutrição materna, o consumo de 
fumo e/ou álcool, o esforço físico excessivo 
durante a gravidez e a exposição a substâncias 
químicas ou poluentes também podem deter-
minar a ocorrência de parto prematuro, cres-
cimento intra-uterino retardado, baixo peso 
ao nascer e malformações congênitas (DRA-
GOVICH; TAMBURLINI; TONCHELA, [20-
-?]).

Fatores relacionados à saúde reprodu-
tiva da mãe, idade materna, intervalo inter-
partal, ao nível socioeconômico, à cultura, 
à violência contra a mulher podem alterar o 

curso gestacional fisiológico, possibilitando 
estados mórbidos no feto ou recém-nascido 
(DRAGOVICH; TAMBURLINI; TONCHE-
LA, [200-?]; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DA SAÚDE, 2006).

Um intervalo interpartal reduzido entre 
as gestações constituiu-se em fator de risco 
independente para prematuridade extrema 
(24-35 semanas gestacionais), prematurida-
de moderada (33-36 semanas gestacionais) e 
para morte neonatal (SMITH; PELL; DOB-
BIE, 2003). Resultados de um estudo na Amé-
rica Latina identificaram claramente que um 
intervalo entre gestações inferior a 12 meses e 
superior a 59 meses são fatores independentes 
associados ao aumento significativo do risco 
de morte neonatal precoce, morte fetal, baixo 
peso ao nascer, muito baixo peso ao nascer, 
prematuridade e prematuridade extremos e 
recém-nascidos pequenos para a idade gesta-
cional (CONDE-AGUDELO et al., 2005).

Estudo sobre a avaliação da morbimor-
talidade neonatal em gestantes, concluiu que a 
gestação de mães com idade igual ou superior 
a 35 anos aumenta a morbidade neonatal, ob-
servando-se recém-nascidos com maior pro-
porção de índice de Apgar baixo no 1º minuto, 
pequenos ou grandes para a idade gestacional, 
baixo peso ao nascer e prematuros (SENESI et 
al., 2004).

Estudo prospectivo em Minas Gerais 
para analisar a morbidade neonatal e materna 
de acordo com o tipo de parto, verificou que 
existe maior morbidade neonatal em recém-
-natos de parto por via vaginal, devido à ocor-
rência de traumas obstétricos (CARDOSO; 
ALBERTI; PETROIANU, 2010). No entanto, 
estudo sobre a via de parto e a ocorrência de 
morte neonatal desenvolvido em Goiânia, uti-
lizando a análise estratificada mostrou que a 
associação entre parto normal e maior ocor-
rência de óbito neonatal decorreu de viés de 
seleção devido à distribuição das gestantes na 
rede hospitalar e, ainda, da realização quase 
universal de cesarianas em gestações de baixo 
risco e do parto normal nas gestações de alto 
risco para a morte neonatal (GIGLIO; LA-
MOUNIER; MORAIS NETO, 2005).
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4 CoNSIDERAçÕES FINAIS  

Nesse contexto, a redução da morbi-
mortalidade neonatal, principalmente entre 
aqueles recém-nascidos de maior risco, seria 
factível desde que houvesse a compreensão 
dos seus determinantes e a melhora da qua-
lidade das intervenções utilizadas na atenção 
integral aos diferentes elos, quais sejam, du-
rante o pré-natal, o parto e durante a assistên-
cia ao neonato. 
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GERENCIAMENto DE pRoJEtoS NA lItERAtuRA ADMI-
NIStRAtIVA NACIoNAl: uM EStuDo BIBlIoMÉtRICo

proJect mAnAGement in nAtionAl AdminiStrAtive literAtu-
re: A bibliometric Study

RESuMo

O gerenciamento de projetos se apresenta como uma metodologia 
eficiente para o controle e o acompanhamento dos empreendimentos 
organizacionais. Neste artigo, é conduzida uma pesquisa bibliométrica 
referente à produção científica sobre o gerenciamento de projetos, regis-
trada em oito periódicos de administração no Brasil (REAd, RAP, RAE, 
RAUSP, GeP, G&P, P&P e Prod), no período de 1972 e 2011. Para tanto se 
investiga a essa produção acadêmica com base nos seguintes parâmetros: 
a quantidade de artigos publicados sobre os temas; o período histórico 
das publicações e suas relações. Com base nessa pesquisa são identifi-
cados estudos  cada vez mais frequentes sobre a utilização do gerencia-
mento de projetos na organizações. Os resultados permitiram constatar 
que, apesar do gerenciamento de projetos constituir-se uma área nova do 
conhecimento administrativo trata-se de uma temática com um número 
de publicações crescente nos últimos anos, e a sua  relevância para a pro-
dução acadêmica na área de administração.

palavras-chave: Gerenciamento de projetos. Produção acadêmica. Bi-
bliometria 

ABStRACt

Project management is presented as an efficient methodology for 
the control and monitoring of organizational developments. In this ar-
ticle we conducted a bibliometric survey on the scientific literature on 
project management, recorded in eight journals management in Brazil 
(REAd, RAP, SAR, RAUSP, GeP, G & P, P & P and Prod), between 1972 
and 2011 . For that we investigate this academic production based on 
the following parameters: the number of published articles on the topics: 
the historical period of the publications and their relationships. Based on 
this research studies are identified with increasing frequency on the use 
of project management in organizations. The results demonstrated that, 
in spite of project management to provide a new area of administrative 
knowledge this is an issue with an increasing number of publications in 
recent years, and its relevance to academic research in the area of admi-
nistration.

Keywords:  Project management. Academic production. Bibliometrics.
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1 INtRoDução

Devido à consolidação de um ambiente 
de alta competitividade no mundo dos negó-
cios, as empresas cada vez mais buscam ra-
cionalidade e eficiência na otimização de seus 
processos de gestão. O gerenciamento de pro-
jetos se apresenta como instrumento capaz de 
viabilizar novos padrões de excelência, mini-
mizando custos, reduzindo prazos e melho-
rando o desempenho operacional das organi-
zações.

Na busca pela identificação das publi-
cações sobre a temática de gerenciamento de 
projetos, este estudo parte de uma revisão bi-
bliométrica, junto à periódicos científicos nas 
áreas de administração e afins, (REAd, RAP, 
RAE, RAUSP, GeP, G&P, P&P e Prod.) por 
meio de artigos que enfocam esse tema.

A pesquisa tem como objetivo investi-
gar de que modo a literatura administrativa 
nacional trata o gerenciamento de projetos, 
em termos de freqüência, abordagem, origem 
dos periódicos e dos autores dessa produção 
acadêmica. Na estrutura do estudo aborda-se 
inicialmente, o embasamento teórico sobre o 
tema e suas derivações (PMBOK, escritório 
de projetos, gerente de projetos e maturidade) 
enfocando, o ambiente organizacional e suas 
formas de aplicação. 

A metodologia expõe à natureza do es-
tudo, os procedimentos na busca dos dados, 
as fontes pesquisadas e os critérios para agru-
pamento dos dados. Os resultados da pesqui-
sa são interpretados buscando-se a freqüência 
das publicações e se há relações entre os temas 
abordados. Finaliza-se o artigo apresentando a 
conclusão do estudo.

2 o GERENCIAMENto DE pRoJEtoS

O termo “gerenciamento de projetos” é 
usado para descrever uma abordagem orga-
nizacional ou gerencial do gerenciamento de 
recursos e operações, que podem ser definidas 
como projetos, na realização de atividades in-
terligadas ou interdependentes como objetivos 
comuns e de caráter temporário. 

O conceito de gerenciamento de projetos 
surgiu em meados da década de 60, nos EUA, 
e foi inicialmente aplicado na área de análi-
se de sistemas e engenharia, mas no decorrer 
dos anos 70 e 80, e como a popularização dos 
micro-computadores, esta metodologia já se 
tornava necessária em outras áreas do conhe-
cimento.  Neste período, o Brasil, também ini-
ciava sua participação no desenvolvimento do 
conceito de gerenciamento de projetos, sendo 
que as áreas de engenharia cívil e petroquími-
ca tiveram uma maior absorção destes concei-
tos no final da década de 70 (CODAS, 1987).

Os projetos são um meio de organizar 
atividades que não podem ser abordadas den-
tro dos limites operacionais normais da organi-
zação. Portanto, são frequentemente utilizados 
como um meio de atingir o plano estratégico 
de uma organização seja a equipe do projeto 
formada por funcionários da organização ou 
um prestador de serviços contratado. 

Desta forma os projetos são caracteriza-
dos como atividades desenvolvidas em caráter 
temporário, possuindo começo e fim. Visam à 
realização de objetivos estratégicos e utiliza-se 
de recursos humanos, materiais e financeiros 
limitados. Martins (2006, p. 7) define projeto 
como “um conjunto de atividades indepen-
dentes, mas logicamente ligadas, e que pode 
ser representado por meio de uma rede”.    

Assim, os projetos têm a capacidade de 
desenvolver atividades simultâneas de modo 
a acelerar a realização de etapas, sendo estas 
distribuídas aos integrantes da equipe pelo 
gerente de projetos que intensificam o fluxo 
de informações gerenciais, reduzindo o risco 
mediante planejamento bem sucedido (PMI, 
2004). O gerenciamento de projetos é realiza-
do através da aplicação e da integração dos se-
guintes processos de gerenciamento: a inicia-
ção, planejamento, execução, monitoramento 
e controle, e encerramento do projeto. 

O PMI (Project Management Institute) é o 
órgão internacional que incentiva a divulgação 
da metodologia de gerenciamento de projetos, 
visando controlar as atividades relacionadas à 
execução dos projetos de forma estruturada e 
objetiva, tendo em vista a efetivação do pla-
nejamento e o cumprimento de prazos e or-
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çamentos. (PEINADO; HOFFMANN, 2009; 
FERRONATO; PALMA, 2009; RODRIGUES; 
REBECHINI JÚNIOR; CSILLAG, 2006; MA-
XIMIANO; ANSELMO, 2006).

O gerenciamento de projetos é apresen-
tado pelo PMBOK (Project Management Body 
of Knowledge) como “boas práticas” nas em-
presas de tecnologia da informação, tendo se 
mostrado uma excelente alternativa no plane-
jamento e organização de projetos dentro das 
expectativas de tempo e investimentos (PEI-
NADO; HOFFMANN, 2009; LEITE; FARIAS 
FILHO, 2009).  Sobre sua importância, Valle 
(2007, p. 55) ressalta que “a tarefa central do 
gerenciamento de projetos sempre foi à com-
binação do trabalho de diferentes pessoas para 
a execução de tarefas que seriam úteis para os 
clientes e organizações”. 

2.1 o Gerente de projetos

O gerente de projetos é a pessoa respon-
sável pela realização dos objetivos do projeto. 
Cabe a ele realizar planejamento e o controle 
sobre as etapas do projeto e a delegação das 
responsabilidades quanto a operacionalização 
das atividades, que serão realizadas e o acom-
panhamento e gestão dos recursos utilizados 
como forma de garantir o alcance dos objetivos 
estratégicos estipulados, em consonância com 
as necessidades dos clientes (RODRIGUES; 
RABECHINI JÚNIOR; CSILLAG, 2006; MA-
XIMIANO; ANSELMO, 2006). 

E ainda, como forma de colher os bene-
fícios esperados, deve haver a conscientização 
das empresas em adotar o gerenciamento de 
projetos como uma metodologia na qual seus 
gerentes devem ser treinados adequadamente, 
de forma a agregar valor às suas experiências 
individuais (PEINADO; HOFFMANN, 2009; 
LEITE; FARIAS FILHO, 2009; FERRONATO; 
PALMA, 2009).

Segundo Valle (2007) o gerente de pro-
jetos deve demonstrar habilidades específicas 
para a realização bem sucedida de suas ativi-
dades tais como: a identificação das necessida-
des do projeto; o estabelescimento de objetivos 
claros e palpáveis, o atendimento às expectati-

vas de todas as partes interessadas, e o devido 
balanceamento entre qualidade, escopo, tem-
po e custo.

No decorrer do desenvolvimento dos 
projetos é natural que se identifiquem incer-
tezas nas organizações e o gerenciamento dos 
riscos de sua aplicação requer uma estratégia 
capaz de garantir o bom andamento das ope-
rações e o alcance dos objetivos planejados. 
Onde um risco do projeto é um evento ou 
condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito 
positivo ou negativo em pelo menos um obje-
tivo do projeto (PMI, 2004). 

E para se evitar riscos ou condições in-
certas que venham a provocar soluções de 
continuidade nas operações, Salles Júnior 
(2007) destaca os principais benefícios do ge-
renciamento de riscos em projetos, como a 
minimização do gerenciamento por crises e 
da ocorrência de problemas, a alavancagem de 
vantagens competitivas efetivas, a redução de 
perdas nos projetos e o aumento substancial 
da chance de sucesso do projeto.

Nessa perspectiva o gerente de projetos 
é aquele envolvido na lideraça do gerencia-
mento das atividades do projeto e, por meio de 
sua iniciativa, o planejamento, a execução, o 
controle e o acompanhamento. Quando não se 
identifica a presença desse profissional inten-
sificam-se os problemas na gestão e a elevação 
de custos operacionais.

2.2 Escritório de projetos (pmo – project 
management office)

As práticas do gerenciamento de pro-
jetos nas organizações atuais, surgem como 
uma estratégia eficiente para a racionalização 
de esforços, a melhor utilização dos recursos e 
melhoria no processo decisório. 

O escritório de projetos é desenvolvido 
nas empresas para uma melhoria no geren-
ciamento do portfólio de projetos que uma 
empresa operacionaliza, de forma mais orga-
nizada, com maior nível de controle e melhor 
mensuração dos resultados. Esta estratégia 
consiste em definir um departamento ou setor 
da empresa que será responsável pela gestão 
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de todos os projetos existentes nesta, atrevés 
da atuação de um gerente de projetos e de sua 
equipe multifuncional. 

Maximiano e Anselmo (2006, p. 395) 
defendem que o escritório de projetos deve 
ser responsável pela correlação dos problemas 
organizacionais e pela divulgação das práticas 
de gerenciamento de projetos, “possibilitan-
do assim a diminuição dos índices de falhas e 
garantindo que os projetos mais importantes 
para a organização sejam tratados de forma 
prioritária”.

Este escritório deve possuir um cará-
ter permanente e definido na estrutura orga-
nizacional, podendo ocorrer algum nível de 
rotatividade entre os compenentes da equi-
pe, mas mantendo-se o gerente de projetos e 
a definição clara de suas funções na estrutu-
ra da empresa. Carvalho e Rabechini Júnior. 
(2009) acrescentam que este setor deve abrigar 
os gerentes de projeto e estabelecer os planos 
de carreira destes profissionais, além de parti-
cipar das decisões estratégicas da alocação de 
recursos nos projetos organizacionais.

Patah e Carvalho (2009, p. 157) definem 
o escritório de projetos como sendo

Uma estrutura voltada para a aplicação 
dos conceitos de gerenciamento de pro-
jetos dentro de uma organização, po-
dendo assumir diferentes funções junto 
à mesma: desde um simples setor para 
o auxílio no controle de projetos, até um 
departamento da empresa por onde pas-
sam todos os projetos gerenciados pela 
organização.

A função principal do escritório de pro-
jetos consiste em auxiliar a organização no 
planajamento e controle dos projetos, atuando 
de forma a garantir a melhor operacionaliza-
ção destas atividades em resultados estratégi-
cos reais. De forma a gerenciar a informação 
do sistema organizacional, a seleção e avalia-
ção de estratégia de diferenciação de mercado, 
mensuração dos resultados e melhoria do con-
trole, para garantir o cumprimento dos obje-
tivos estipulados pela organização (PATAH; 
CARVALHO, 2009). 

Desta forma se identifica a importân-
cia dos escritórios de projetos com um meio 

de melhorar a gestão dos projetos nas organi-
zações, bem como a minimização dos riscos 
associados a operacionalização destes empre-
endimentos e a diminuição dos conflitos entre 
os resultados finais destes projetos e os obje-
tivos estratégicos da organização, promoven-
do assim a melhoria dos processos internos e 
a obtenção de melhores resultados empresa-
riais (RODRIGUES, RABECHINI JÚNIOR; 
CSILLAG, 2006). 

2.3 Maturidade em Gerenciamento de pro-
jetos

A maturidade em gerenciamento de 
projetos auxilia as empresa a entender o quan-
to os conceitos de gerenciamento de projetos 
estão definidos e, se estão sendo aplicados pe-
las organizações na realização das atividades 
diárias, ou ainda, buscando o aprimoramento 
contínuo das ferramentas de gestão de proje-
tos visando atender às expectativas dos clien-
tes e a alcançar melhores resultados operacio-
nais (RODRIGUES, RABECHINI JÚNIOR; 
CSILLAG, 2006).

O nível de maturidade em gerenciamen-
to de projetos está associado ao quanto uma 
organização está apta para desenvolver seus 
projetos de acordo com os princípios defini-
dos pelos PMBOK (PMI, 2004), ao tempo em 
que estas habilidades são utilizadas, e princi-
palmente o quanto os processos desta empresa 
estão organizados sob esta ótica. 

Paulk et al. (1995 apud CARVALHO; 
RABECHINI JÚNIOR, 2009) identifica, a re-
alização coerente dos processos e a finalização 
dos trabalhos, a documentação das atividades 
e a busca pela melhoria contínua, o apoio da 
alta administração e a utilização de sistemas 
de medições tanto para produtos, como para 
processos; como as principais características 
de empresas maduras em gerenciamento de 
projetos.

Devido sua importância para a avaliação 
dos resultados obtidos com a implementação 
do gerencimanto de projetos nas organizações, 
os modelos de maturidade em projetos foram 
desenvolvidos tendo como base o conceito de 



Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, n. 1, v. 1, Jan./Jun. 2012.

31

crescimento evolutivo, onde as empresas que 
aplicam a metodologia do PMI na sua gestão 
empresarial são classificadas em níveis de ma-
turidade, através da análise de suas atividades 
e ainda, das decisões tomadas pelos executivos 
em situações relativas ao gerenciamento de 
seus projetos internos. 

Os modelos de maturidade são definidos 
com métricas específicas para a avaliação do 
quanto uma empresa está comprometida com 
os preceitos do gerenciamento de projetos e 
suas ferramentas, considerando que aque-
la empresa que possui um maior nível nesta 
avaliação, estará mais madura em relação aos 
modelos propostos pelos principais autores 
desta escola do conhecimento (RODRIGUES, 
RABECHINI JÚNIOR; CSILLAG, 2006; CAR-
VALHO; RABECHINI JÚNIOR, 2009).

Rodrigues, Rabechini Júnior e Csillag 
(2006) indentificam os principais modelos de 
maturidade utilizados atualmente como:

•	 CMM (Capability Maturity Model) – Foi o 
primeiro modelo a ser desenvovido e pro-
põe cinco níveis de desenvolvimento de 
competências para a excelência em gestão 
de projetos (linguagem comum, processos 
comuns, metodologia singular, benchma-
rking e melhoramento contínuo);

•	 OPM3 (Organizational Project Manage-
ment Maturity Model) – Desenvolvido pelo 
PMI em 1998, e tem como premissa o en-
tendimento pelos gerentes de projeto, das 
estratégias de negócio realizadas pela em-
presa. Utiliza-se de três grandes dimensões 
de projetos (portfólio, programas e proje-
tos) e são propostos quatro níveis de matu-
ridade considerando a padronização, medi-
ções, controle e aprimoramento contínuo;

•	 PMMM (Project Management Maturity Mo-
del) – Foi desenvolvido por Kerzner (2000) 
apud Rabechini Jr. e Carvalho (2009), e 
possui grande aderência ao modelo CMM, 
pois também considera os mesmos 5 níveis 
(linguagem comum, processos comuns, 
metodologia singular, benchmarking e me-
lhoramento contínuo), sendo que a maturi-
dade em gerenciamento de projetos é atin-
gida no nível 3 e os níveis 4 e 5 traduzem a 

busca pela excelência.
Independente do modelo de maturida-

de utilizado pela organização é necessário que 
está gestão seja realizada de acordo com os 
objetivos estratégicos previamente definidos e 
tendo como fator direcionador a melhoria dos 
processos internos e a elevação da qualidade 
de seus produtos e serviços. A escolha pelo 
modelo deve se basear nas necessidades orga-
nizacionais e dos requisistos dos clientes, atu-
ando como uma estratégia para agregar valor 
aos projetos.

3 MEtoDoloGIA

Neste estudo bibliométrico partiu-se de 
uma revisão retrospectiva e descritiva na lite-
ratura relacionada em periódicos científicos 
de circulação nacional, identificando-se as 
produções acadêmicas dedicadas à divulgação 
de estudos sobre administração nacional, no 
período compreendido entre 1972 e 2011.  

Esta abordagem é justificada pela sua 
constante utilização por outros autores, que 
pretentem investigar a relevância de uma de-
terminada temática a partir da quantidade de 
publicações em um determinado período tem-
poral. Jabbour, Santos e Barbieri (2008) reali-
zaram um levantamento bibliométrico sobre a 
gestão ambiental no período de 1996 a 2005 
em periódicos de nacionais de administração, 
enquanto que Leal, Oliveira e Soluri (2003) 
analisaram 551 artigos no período de 1974 a 
2001 sobre os estudos na área de finanças do 
Brasil. Bem como Hoppen (1998) que pesqui-
sa sobre a relevância da tecnologia da infor-
mação em 163 artigos publicados entre 1990 
e 1997.  

O método aplicado na realização desta 
pesquisa é de natureza qualitativa descriti-
va (SEVERINO, 2007). Envolveu a produção 
acadêmica em gerenciamento de projetos e a 
teoria contingencial da administração, consti-
tuindo-se de pesquisas publicadas em seis pe-
riódicos nacionais dedicados à divulgação de 
estudos em administração no período acima 
referenciado, sendo eles:
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•	 Revista Eletrônica de Administração – 
REAd;

•	 Revista de Administração Pública – RAP;
•	 Revista de Administração de Empresas – 

RAE;
•	 Revista de Administração – RAUSP;
•	 Revista Gestão e Projetos – GeP;
•	 Revista Gestão e Produção – G&P;
•	 Revista Produto & Produção – P&P; e 
•	 Revista Produção – Prod.

A escolha dos periódicos RAP, RAE e 
RAUSP se justifica na medida em que diver-
sos estudos e balanços científicos se basearam 
na produção acadêmica dessas revistas, (TO-
NELLI et al., 2003). A escolha dos periódicos  
ReAd, GeP, G&P, P&P e Prod., foi motivada 
pela quantidade de artigos publicados no pe-
ríodo da pesquisa e pela expressão acadêmica 
destes meios de comunicação na área das ciên-
cias sociais. 

Essas publicações também são conside-
radas pela comunidade acadêmica (HOPPEN, 
1998; ARKEKER, 2003; VIEIRA, 2003) como 
os periódicos nacionais de maior expressivida-
de e mais tradicionais da área de administra-
ção no ambiente acadêmico. Segundo a clas-
sificação de periódicos da CAPES (2012) estes 
possuem respectivamente avaliações A2 (RAP, 
G&P e Prod), B1 (RAE), B2 (REAd, RAUSP), 
B3 (P&P) e B5 (G&P). 

Na realização da pesquisa bibliográfica a 
busca eletrônica ocorreu no ambiente da web 
através de sites especializados, por meio de pa-
lavras – chave e envolvendo o conjunto de ar-
tigos científicos publicados nos principais pe-
riódicos nacionais de administração. Partiu-se 
dos títulos encontrados nos temas pesquisados 
para em seguida passar à leitura dos resumos 
e, em caso de identificar-se a relação com a te-
mática procedeu-se à leitura do artigo.

O universo investigado alcançou 84 ar-
tigos, englobando a totalidade das publicações 
encontradas mediante busca com os termos 
relacionados ao Gerenciamento de Projetos no 
período citado.

Para uma melhor sistematização, os arti-
gos ainda foram categorizados segundo a prin-
cipal área de concentração da pesquisa, como 

forma de identificar no universo das publica-
ções em gerenciamento de projetos onde esta-
ria concentrada a maior parte do conhecimen-
to. Em seguida são identificados os principais 
autores destas publicações, as temáticas mais 
abordadas e ainda as Intituições de Ensino Su-
perior – IES, a qual pertencem. 

4 o tRAtAMENto DA tEMátICA DE 
GERENCIAMENto DE pRoJEtoS EM 
pERIÓDICoS NACIoNAIS

A pesquisa bibliométrica buscou inves-
tigar a produção científica nacional em geren-
ciamento de projetos divulgada nos principais 
veículos de informação da área de adminis-
tração. O objetivo principal foi identificar a 
quantidade de publicações relacionadas sobre 
a metodologia dessa temática e os principais 
sub-temas relacionados nos trabalhos científi-
cos analisados. 

Os resultados encontrados ao longo do 
período (de 1972 a 2011) indicam que foram 
publicados 84 artigos pelos periódicos pes-
quisados, os quais abordam os tema  gerencia-
mento de projetos, conforme a tabela 1. 

Nesses dados são demonstradas as quan-
tidades de artigos publicados em cada um dos 
periódicos selecionados, onde é identificada 
uma maior concentração de artigos na GeP 
com 22,9%, seguido pela Prod. com 18,5% do 
total analisado.

 A pesquisa também mostra que este 
tema já é trabalhado pela RAUSP e RAE des-
de a década de 1970, tendo em vista que estes 
periódicos iniciam sua publicações em 1972 e 
1978, respectivamente, mas ainda que em pou-
ca quantidade. Os periódicos Prod., e REAd 
iniciam sua abordagem a partir da década de 
90, onde de suas publicações datam de 1993 e 
1996, respectivamente, e os outros (RAP, GeP, 
G&P e P&P) apenas a partir de 2003. 

Sendo identificado ainda, nestes últimos 
9 anos, uma frequência de publicações cada 
vez maior em relação aos anos anteriores (66 
artigos), demonstrando assim, um maior in-
teresse da comunidade acadêmica pela publi-
cação de artigos sobre a temática de gerencia-
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mento de projetos e suas sub-áreas.

Tabela 1 - Produção Acadêmica em Gerenciamento de 
Projetos entre 1972 e 2011.
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l

1972 1 1
1978 1 1
1980 2 2
1981 2 2
1982 1 1
1986 1 1
1987 1 1
1988 1 1
1989 1 1
1993 1 1
1996 1 1
2000 1 1
2001 1 1 2
2002 1 2 3
2003 1 1
2004 1 1 2
2005 1 4 6
2006 2 1 4 1 8
2007 2 2 4
2008 1 1 5 7
2009 1 1 3 1 6
2010 15 3 3 21
2011 1 6 2 2 11

total 5 2 7 14 21 14 6 15 84

% 6% 3% 8% 17% 25% 16% 7% 18% 100%

Fonte: Dados da pesquisa empírica (2012)

A classificação dos artigos sobre geren-
ciamento de projetos, demonstrada no Anexo 
A, indica a distribuição de áreas de conheci-
mento relacionadas à escolha de publicação de 
cada autor relativas à Tecnologia da informa-
ção, Gerencia de projetos, Escritório de proje-
tos, Aplicações práticas do gerenciamento de 
projetos, Gestão de portfólio, Gestão de risco, 
Teorização do gerenciamento de projetos e 
Maturidade do gerenciamento de projetos. 

Os resultados demonstram que as áreas 
de tecnologia da informação, maturidade e a 
teorização sobre o gerenciamento de projetos, 
possuem a maior concentração de publicações, 
com respectivamente 11, 11 e 12 artigos cada 
uma, seguidas pelo escritório de projetos, com 
8 artigos, e o gerente de projetos e a gestão de 
portifólio, com 07 artigos, evidenciando uma 
diferenciação da produção científica sobre o 
gerenciamento de projetos dentro das áreas de 
aqui pesquisadas.

A área de aplicação prática de gerencia-
mento de projetos foi identificada como a que 
obteve o maior nímero de artigos (com 23 no 
total), mas esta contempla os temas que não se 
encaixavam nas outras áreas definidas acima. 
Considerando assim os estudos de caso reali-
zados para a implantação da metodologia de 
gerenciamento de projetos, ou ainda a aplica-
ção prática de ferreamentas de controle e ges-
tão de resultados.

Uma concentração das publicações nas 
temáticas de teorização e aplicação prática do 
gerenciamento de projetos pode implicar na 
necessidade de uma definição e divulgação 
deste conceito, visto que ainda se trata de uma 
metodologia recente e ainda pouco utilizada 
pelas empresas, apesar da maior incidência 
destas publicações nos últimos anos, ainda é 
pouco representativa em relação a quantidade 
total de artigos nos periódicos da amostra.

Quadro 2 - Análise dos principais autores em gerencia-
mento de projetos

Autor Quant. temas

Marly Monteiro 
de Carvalho 14 TI; PMO; Práticas aplicadas; 

Portfólio e Teorização.

Roque Rabechini 
Júnior 8

Gerente; PMO; Práticas 
aplicadas; Portfólio; Teorização 
e Maturidade.

Fernado José 
Barbin Laurindo 6 TI; PMO; Práticas aplicadas; 

Portfólio e Teorização.
Antonio 
César Amaru 
Maximiano

5 Gerente; PMO; Portifólio e 
Maturidade.

Roberto Sbragia 4 TI; Gerente e Teorização.

Fonte: Dados da pesquisa empírica (2012)

O quadro 2 apresenta os autores que 
mais publicaram artigos na amostra pesquisa-
da, com a maior quantidade para Marly Car-
valho (com 14 artigos) e Roque Rabechini Jr. 
(com 8 artigos), seguidos por Fernado Lau-
rindo (6 artigos), Antonio Maximiano (5 arti-
gos) e Roberto Sbragia (4 artigos). Todos estes 
são professores da USP - Universidade de São 
Paulo, o que demostra que o gerenciamento de 
projetos consite de uma temática bastante de-
senvolvidada pro esta instituição. Isto também 
é evidenciado pela quantidade de publicações 
identificadas nos periódicos RAUSP (14 arti-
gos) e GeP (21 artigos) que são produzidos por 
esta IES.
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Percebe-se ainda que não existe uma 
concetração em uma determinada temática 
específica do gerenciamento de projetos, vis-
to que estes autores abordam diversas áreas do 
conhecimento definidas pela pesquisa, como: 
tecnologia da informação, escritório de pro-
jetos, gerente de projetos, práticas aplicadas a 
gestão de projetos, gestão de protfólio, teori-
zação do gerenciamento de projetos e maturi-
dade.

Diante disso é possível perceber que as 
organizações modernas buscam alcançar uma 
maior racionalidade e eficiência nos processos 
de gestão, visto que se utilizam cada vez mais 
desta metodologia, seja na implantação de es-
critórios de projetos como na gestão de seus 
empreendimentos ou ainda na implantação 
de ferramentas de gestão para a melhoria dos 
processos organizacionais.

Também se identifica uma maior inci-
dência de estudos sobre a temática, atavés da 
publicação destes periódicos pela própria ne-
cessidade dos stakeholders em se obter melho-
res resultados na realização de seus projetos 
operacionais. Os novos padrões de compe-
titividade exigem também novas estratégias 
de gestão, visando maximizar produtividade 
e minimizar custos operacionais. Talvez por 
isso as empresas venham atribuindo grande 
importância ao gerenciamento de projetos em 
seus processos decisórios como estratégia de 
diferenciação no mercado. 

5 CoNSIDERAçÕES FINAIS

Este estudo lançou luzes sobre a produ-
ção acadêmica nacional em gerenciamento de 
projetos registrada durante o período de 1972 
a 2011.  Para sua realização foram analisados 
84 artigos sobre os temas da pesquisa, publica-
dos nos principais periódicos em administra-
ção do país (REAd, RAP, RAE, RAUSP, GeP, 
G&P, P&P e Prod). 

Como resultado verificou-se que, ape-
sar do gerenciamento de projetos constituir-
-se uma área nova do conhecimento adminis-
trativo 84 artigos abordaram esse tema, nos 
últimos 39 anos de publicações. Os achados 

podem indicar que essa ferramenta de gestão 
operacional vem sendo considerada como 
uma importante política estratégica para a 
produção de bens ou prestação de serviços no 
ambiente atual das organizações.

O estudo identifica grande utilização 
de metodologias de gerenciamento de proje-
tos nas publicações nacionais, principalmente 
quanto a teorização desta disciplina, e os sub-
-temas: gerente de projetos, escritórios de pro-
jetos e maturidade em gestão de projetos. Bem 
como na aplicação prática de ferramentas de 
suporte para a tomada de decisão e o controle 
das atividades gerenciais.

Identifica-se um crescimento nas últi-
mas décadas de publicações sobre o geren-
ciamento de projetos, que pode ser atribuído 
às rápidas mudanças tecnológicas, elevação 
do nível de inovação, no aumento do nível de 
qualidade exigido pelo mercado consumidor, 
especialmente na área da gestão da informa-
ção, engenharias na gestão operacional das 
organizações, sob esta ótica e ainda, outras va-
riáveis da renovação organizacional. 

Com esta pesquisa, foi possível constatar 
relevância que esse tema vem assumindo no 
meio da produção acadêmica na área de admi-
nistração. Caracterizando ainda como eleva-
ção gradual das publicações nos últimos anos e 
a diversidade dos sub-temas de gerenciamento 
de projetos abordados pelos principais autores 
da amostra, visto que estes conceitos aderem 
com a abordagem contemporânea da adminis-
tração e em si tratando, de uma temática mo-
derna, interativa e importante no ambiente das 
organizações e da pesquisa acadêmica.

Sugere-se ainda a intensificação dos es-
tudos sobre a temática de gerenciamento de 
projetos e seus sub-temas, em organizações 
nacionas e internacionais, como forma de sa-
cramentar a relevância da disciplina e buscar 
interligações com outras áreas do conheci-
mento, como forma de idetificar a melhoria 
dos processos organizacionais através da apli-
cação da metodologia desenvolvida e dos re-
sultados organizacionais. 



Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, n. 1, v. 1, Jan./Jun. 2012.

35

REFERÊNCIAS

ARKADER, R. A. pesquisa científica em 
gerência de operações no Brasil. RAE, São 
Paulo, v. 43, n. 1, p. 70-80, 2003.

CAPES. Webqualis. Classificação de periódi-
cos. Disponível em: <http://qualis.capes.gov.
br/ webqualis/Index.faces>. Acesso em: 03 
maio 2012.

CARVALHO, M; RABECHINI JÚNIOR, R. 
Perspectivas da gestão de projetos. In: RABE-
CHINI JÚNIOR, R; CARVALHO, M. (Org.) 
Gerenciamento de projetos na prática: casos 
brasileiros. São Paulo: Atlas, 2009. p. 1-24.

CODAS, M. B. Gerência de projetos: uma 
reflexão histórica. RAE, São Paulo, v. 27, n. 1, 
p. 33-37, 1987. 

FERRONATO, Marcos; PALMA, Manuel. 
Inovação em processos aliada à invasão tec-
nológica computacional em gestão de projetos 
para ganho de escala em maturidade de capa-
citação de processos nos projetos da indústria 
de energia. In. ENCONTRO NACIONAL DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 24, 2009, 
Salvador. Anais... Salvador: ENEGEP, 2009.

HOPPEN, N. Sistemas de informação no 
Brasil: uma análise dos artigos científicos dos 
anos 90. Revista de Administração Contem-
porânea, Curitiba, v. 2, n. 3, p. 151-177, 1998.

JABBOUR, C.; SANTOS, F.; BARBIERI, J. 
Gestão ambiental empresarial: um levanta-
mento da produção científica brasileira divul-
gada em periódicos da área de administração 
entre 1996 e 2005. Revista de Administração 
Contemporânea, Curitiba, v. 12, n. 3, p. 689-
715, 2008.

LEAL, R.; OLIVEIRA, J.; SOLURI, A. Perfil 
da pesquisa em finanças no Brasil. Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo, v. 
43, n. 1, p. 91-104, 2003.

LEITE, Darwin; FARIAS FILHO, José Rodri-
gues. A gestão do conhecimento na introdu-
ção de sistemas integrados de gerenciamento 
de projetos: estudo de caso. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRO-
DUÇÃO, 24, 2009, Salvador. Anais... Salva-
dor: ENEGEP, 2009.

MARTINS, Petrônio Garcia. Administração 
da produção. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

MAXIMIANO, A.; ANSELMO, J. Escritório 
de gerenciamento de projetos: um estudo de 
caso. RAuSp, São Paulo, v. 41, n. 4, p. 394-
403, 2006.

PATAH, Leandro Alves; CARVALHO, Marly 
Monteiro. O PMO, Project Management Offi-
ce, e seu alinhamento estratégico. In: RABE-
CHINI JUNIOR, R.; CARVALHO, M. (Org.) 
Gerenciamento de projetos na prática: casos 
brasileiros. São Paulo: Atlas, 2009. p. 156-171.

PEINADO, Jurandir; HOFFMANN, Guilher-
me Demario. A percepção da importância 
relativa das áreas de conhecimento em gestão 
de projetos por empresas estruturadas para 
projeto. In: SIMPÓSIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DA PRODUÇÃO, LOGíSTICA E 
OPERAÇõES INTERNACIONAIS, 12, 2009, 
São Paulo. Anais... São Paulo, FGV-EAESP, 
2009. Disponivel em: <http://www.simpoi.
fgvsp.br/arquivo/2009/artigos/e2009_t00002_
pcn68762.pdf >. Acesso em: 03 maio 2012.

PMI. A guide to the project management 
body of knowledge (pMBoK® guide).  3 ed. 
Philadelphia: PMI, 2004.

RODRIGUES, I.; RABECHINI JÚNIOR., R; 
CSILLAG, J. Os escritórios de projetos como 
indutores de maturidade em gestão de proje-
tos. RAuSp, São Paulo, v. 41, n. 3, p. 273-287, 
2006.

SALLES JÚNIOR, Carlos Alberto Corrêa. 
Gerenciamento de riscos em projetos. Rio 
de Janeiro: FGV, 2007. 

http://qualis.capes.gov.br/ webqualis /Index.faces
http://qualis.capes.gov.br/ webqualis /Index.faces


Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, n. 1, v. 1, Jan./Jun. 2012.

A
r
t
i
g
o
s

36

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodolo-
gia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: 
Cortez, 2007.

TONELLI, M. et al. Produção acadêmica em 
recursos humanos no Brasil: 1991-2000. RAE, 
São Paulo, v. 43, n. 1, p. 105-122, 2003.

VALLE, André Bittencourt do. et al. Funda-
mentos do gerenciamento de projetos. Rio 
de Janeiro: FGV, 2007.

VIEIRA, Francisco. Narciso sem espelho: a 
publicação brasileira de marketing. RAE, São 
Paulo, v. 43, n. 1, p. 81-90, 2003.



Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, n. 1, v. 1, Jan./Jun. 2012.

37

Anexo A - Análise de conteúdo das publicações científicas em gerenciamento de projetos

ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO

PESQUISA PERIÓDICO

Tecnologia da Informação

Silva Junior, Chamon e Camarini (2006)

REAd
Popadiuk e Santos (2008)

Bossle e Mazzilli (1996)

Leopoldino e Borenstein (2011)

Albertin (2001) RAE

Sbragia (1989) RAUSP

Barata, Araújo, Martins e Amaral (2011) GeP

Toledo, Silva, Mendes e Jugend (2008) G&P

Ferreira e Laurindo (2008) P&P

Carvalho e Mirandola (2007)
Prod.

Pereira e Laurindo (2007)

Gerente de Projetos

Camarini e Sousa (2006) REAd

Rabechini Júnior (2001)

RAUSP

Sbragia (1985)

Donaire (1980)

Sbragia, Maximiano e Kruglianskas (1986)

Maximiano (1988)

Donaire (1981)

Escritório de Projetos

Rodrigues, Rabechini Júnior e Csillag (2006)

RAUSPMaximiano e Anselmo (2006)

Mayrink, Macedo-Soares e Cavalieri (2009)

Moreno Junior e Silva (2010)

GePNascimento, Coelho Junior e Dubke (2010)

Borges e Carvalho (2011)

Barbalho, Amaral, Kernbichler, Richter e 
Torres (2009)

G&P

Martins, Martins, Pereira e Martins (2005) Prod.

Aplicação prática de gerenciamento de 
projetos

Pinheiro (2006)
RAP

Asrilhant, Dyson e Meadows (2004)

Leifer, O’connor e Rice (2002)

RAELima Netto (1972)

Marcovitch (1981)

Marcovitch e Radosevich (1978) RAUSP

Oliveira, Silva, Temporal, Serafim e Martins 
(2010)

GeP

Padovani e Carvalho (2010)

Jerônimo, Silva, Batista e Galvão (2011)

Leite e Martinez (2010)

Moreira, Silva e Palma (2010)

Noro, Abbade e Oliveira (2011)

Alencar, Almeida e Mota (2007)

G&P
Padilha, Costa, Contador e Marins (2004)

Contador e Senne (2007)

Urbina e Lima (2009)

Barboza Filho, Carvalho e Ramos (2009)
P&P

Almeida, Miguel e Carvalho (2008)

(Continua)
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ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO

PESQUISA PERIÓDICO

Aplicação prática de gerenciamento de 
projetos (continuação)

Albertin e Amaral (2010)

Prod.

Balarine (2000)

Benassi e Amaral (2011)

Frank e Lacerda (1993)

Rabechini Jr., Carvalho e Laurindo (2002)

Gestão de Portfólio

Alencar e Santana (2010)
GeP

Fernandes, Silva e Turrioni (2010)

Castro e Carvalho (2010)

G&PPadovani, Carvalho e Muscat (2010)

Moraes e Laurindo (2003)

Castro e Carvalho (2010)
Prod.

Rabechini Jr., Maximiano e Martins (2005)

Gestão de Risco

Oliszeski, Colmerero e Santos Junior (2010)
GePSantos, Pinto, Gomes, Silva e Damiani 

(2011)

Miguel e Segismundo (2008) P&P

Silva, Mello, Siqueira, Godoy e Salgado 
(2010)

Prod.

Teorização do Gerenciamento de Projetos

Nóbrega (1982)
RAE

Marcovitch e Gal (1980)

Carvalho, Rabechini Jr., Pessoa e Laurindo 
(2005) RAUSP

Codas (1987)

Bahia e Farias Filho (2010)

GePCianfanelli, Pessoa e Muritiba (2010)

Farias Filho e Almeida (2010)

Patah e Carvalho (2009)

G&PMarques Junior e Plonski (2011)

Rabechini Jr., Carvalho, Rodrigues e Sbragia 
(2011)

Gonçalves e Mota (2011)
Prod.

Russo, Ruiz e Cunha (2005)

Maturidade em Gerenciamento de projetos

Rodrigues, Rabechini Jr. e Csillag (2006) RAUSP

Jucá Junior, Conforto e Amaral (2010)
G&P

Quintela e Rocha (2006)

Barenha e Takahashi (2010)

GeP
Coutinho, Maximiano e Limongi-França 

(2010)

Santos e Passos (2011)

Silva Junior e Luciano (2010)

Moraes e Laurindo (2008)
P&P

Segismundo e Carvalho (2008)

Bouer e Carvalho (2005)
Prod.

Rabechini Jr. e Pessoa (2005)

Fonte: Dados da pesquisa empírica (2012).

(Continuação)

Fonte: Dados da pesquisa empírica (2012).
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RISCoS ERGoNôMICoS AoS QuAIS oS pRoFISSIoNAIS DE 
ENFERMAGEM EStão ExpoStoS EM AMBIENtE HoSpItA-

lAR: uMA REVISão DA lItERAtuRA

erGonomic HAzArdS to wHicH nurSinG profeSSionAlS Are 
expoSed in HoSpitAlS: A literAture review

RESuMo

Objetivou-se, neste estudo, apresentar, conforme as produções cien-
tíficas nacionais, os riscos ergonômicos aos qual a equipe de enfermagem 
está exposta no contexto hospitalar. Realizou-se um levantamento biblio-
gráfico na Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando suas principais bases de 
dados, pesquisando os trabalhos realizados nos últimos 12 anos. Obteve-
-se 22 resumos de artigos, dos quais foram selecionados 08 por apresenta-
rem equivalência à temática. Durante a análise, percebeu-se que os riscos 
ergonômicos que mais ameaçam a saúde do profissional de enfermagem 
foram: empreender esforço físico, carregar peso, postura inadequada e 
espaço insuficiente para trabalhar. Tais fatores podem ocasionar compli-
cações musculoesqueléticas. Concluiu-se que para se garantir a saúde do 
trabalhador de enfermagem nos hospitais é necessária a implantação da 
ergonomia de modo a prevenir problemas osteomusculares.

palavras-chave: Ergonomia. Enfermagem. Trabalhadores.

ABStRACt

The objective of this study has, according to the national scientific 
production, ergonomic risks to which the nursing staff is exposed in the 
hospital. We conducted a literature review on the Virtual Health Libra-
ry, using its main data bases, researching the work done in the last 12 
years. We obtained 22 abstracts of papers, of which 08 were selected for 
presenting the thematic equivalent. During the analysis, it was realized 
that the ergonomic risks that threaten the health of nursing staff were 
undertaking physical exertion, lifting, poor posture and insufficient spa-
ce to work. Such factors may lead to musculoskeletal complications. It 
was concluded that to ensure the health of nursing workers in hospitals is 
necessary to introduce ergonomics to prevent musculoskeletal problems.

Keywords:  Ergonomics. Nursing. Workers.

Izabel Cristhina Jucá Bastos 
Cavalcante Mota

Acadêmica de Enfermagem do 
8º semestre da Faculdade Metro-
politana da Grande Fortaleza – 
FAMETRO.

Naracélia Sousa Barbosa 
teles

Enfermeira. Mestra em Farma-
cologia. Professora da Faculdade 
Metropolitana da Grande For-
taleza – FAMETRO.



Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, n. 1, v. 1, Jan./Jun. 2012.

A
r
t
i
g
o
s

40

1 INtRoDução

A enfermagem representa um dos seg-
mentos de maior absorção de mão-de-obra e 
forte poder econômico que gera grande opor-
tunidade de emprego. Contudo, o trabalho da 
equipe de enfermagem, na grande maioria, 
desenvolvido por mulheres, tem se tornado 
motivo de preocupação para a saúde dessas 
trabalhadoras. Para Pinho, Rodrigues e Gomes 
(2007), os trabalhadores de enfermagem estão 
expostos a riscos advindos do desenvolvimen-
to de atividades assistenciais prestadas direta-
mente ou não aos pacientes.

O ambiente hospitalar exige muito des-
ses profissionais, sendo eles os responsáveis di-
retos pelo o cuidado dos pacientes hospitaliza-
dos. A sobrecarga de trabalho, já que a grande 
maioria, por conta dos baixos salários, é obri-
gada a permanecer boa parte do tempo fora 
de casa, em um ritmo de trabalho puxado e 
desumano, além de enfrentar as péssimas con-
dições laborais que acarretam lesões e danos 
para a sua saúde. Para Elias e Navarro (2006), a 
insegurança gerada pelo medo do desemprego 
obriga os profissionais de saúde a se submete-
rem a regimes e contratos de trabalho precá-
rios, percebendo baixos salários e arriscando 
sua vida e saúde em ambientes insalubres, de 
alto risco.

De modo geral, o hospital é considera-
do como um ambiente penoso, insalubre, que 
agrupa portadores de diversas doenças infec-
ciosas e coloca em risco a saúde dos profis-
sionais que ali trabalham, torna-se perigoso, 
à medida que viabiliza procedimentos que 
oferecem riscos laborais para os profissionais 
sendo, portanto, reconhecido como um local 
privilegiado para o adoecimento. Para Benito, 
Corrêa e Santos (2004), o trabalho pode ser 
uma fonte de muito prazer, de realização, cres-
cimento e subsistência, mas ao mesmo tempo, 
pode se tornar uma fonte de sofrimento e mui-
to cansativo.

O trabalho da equipe de enfermagem 
consiste em atividades que demandam grande 
esforço físico, de ritmo pesado e em circuns-
tância inadequadas, sem pausas para descanso. 
Enfermeiros, técnicos e auxiliares assumem, 
ao longo dos anos, posturas inconvenientes, 

acompanhadas de movimentos repetitivos e o 
uso de diversos equipamentos que apresentam 
elevados índices de ruídos, tais fatores, quan-
do não observados, podem diminuir a produ-
tividade do profissional do decorrer de suas 
atribuições. Para Gonçalves e Fischer (2004), 
as atividades que exigem predominantemente 
esforço físico dos profissionais de enferma-
gem são aquelas voltadas ao cuidado geral dos 
pacientes, como: o banho no leito, realização 
dos curativos, manutenção dos equipamentos, 
transporte de pacientes e a movimentação en-
tre as enfermarias e outros setores do hospital. 

Considerando que a má postura pode 
provocar lesões na coluna e outros efeitos co-
laterais e que as condições de trabalho inter-
ferem na qualidade de vida dos profissionais 
e nos resultados obtidos por eles, Célia e Ale-
xandre (2003) enfatizam que, os problemas na 
região lombar constituem a maior causa de 
incapacidade funcional entre os profissionais 
de saúde. Para Magnago et al. (2007), tem se 
evidenciado muitos afastamentos do pessoal 
de enfermagem do serviço em consequência 
dos problemas relacionados ao sistema mus-
culoesquelético.

Para isso, surge a ergonomia, que vem 
adicionar técnicas e ferramentas auxiliares na 
avaliação das condições de trabalho, buscan-
do não só a prevenção de acidentes e doenças, 
mas condições de trabalho com a garantia de 
segurança e conforto para o trabalhador. 

No Brasil, a aplicação da ergonomia é 
normatizada pela Norma Regulamentadora 17 
(NR-17), resultado da reivindicação sindical, 
para o reconhecimento das doenças osteomus-
culares relacionadas ao trabalho informatizado 
e de enfrentamento para melhoria das condi-
ções de trabalho. O objetivo geral da norma é 
permitir a adaptação das condições laborais às 
características psico-fisiológicas dos trabalha-
dores, incluindo aspectos relacionados à orga-
nização do trabalho, condições ambientais dos 
postos de trabalho, equipamentos utilizados, 
mobiliário, transporte e descarga de materiais.

Frente a isto, o presente artigo objetivou 
identificar, na literatura nacional, a produção 
do conhecimento sobre os riscos ergonômicos 
aos quais os trabalhadores de enfermagem es-
tão expostos no contexto hospitalar.
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Espera-se que ao final da busca por no-
vos conhecimentos, através do levantamento 
bibliográfico e dada a relevância do tema para 
o profissional de enfermagem, este possa con-
tribuir na produção do conhecimento, referen-
te à ergonomia voltada para os profissionais de 
enfermagem com a finalidade de minimizar 
os riscos ergonômicos durante a assistência de 
enfermagem. 

A relevância do estudo reside em iden-
tificar os fatores que se constituem em risco 
gerados pela prática inadequada das ativida-
des exercidas pela equipe de enfermagem. Tais 
riscos, quando identificados e reconhecidos a 
sua importância pelos profissionais de saúde, 
significam a possibilidade de mudanças, re-
percutindo positivamente na vida profissional, 
conscientizando-os sobre as formas seguras 
de trabalho, com a finalidade de preservar sua 
saúde. 

Com isto, busca-se conseguir uma maior 
conscientização desses profissionais sobre a 
importância da ergonomia, durante a realiza-
ção dos procedimentos de enfermagem, essen-
ciais para o cuidado dos pacientes, buscando 
alertar quanto aos principais riscos ergonô-
micos que os mesmos estão expostos.  Além 
disso, deseja-se deixar uma contribuição para 
o ensino e a pesquisa, facilitando o conheci-
mento de acadêmicos e profissionais de enfer-
magem acerca do tema.

2 MÉtoDo

O presente estudo foi do tipo bibliográ-
fico. Para o desenvolvimento desta pesquisa, 
foi realizado um levantamento, no banco de 
dados da biblioteca virtual de saúde (BVS), 
nas bases de dados SCIELO (Scientific Eletro-
nic Library Online), LILACS (Literatura Latini 
Americana em Ciências da Saúde) e BDENF 
(Base de Dados Bibliográficos Especializada 
na área de Enfermagem do Brasil). 

Para a busca dos dados, foram utiliza-
dos os descritores: ergonomia, enfermagem e 
saúde do trabalhador, no período de fevereiro 
a março de 2012. Utilizando os seguintes cri-
térios de inclusão: artigos pulicados em por-
tuguês, com resumo disponível nas bases de 
dados, texto completo, tipo artigo, disponível 

em meio eletrônico, no período compreendi-
do entre 2000 a 2011, independente da meto-
dologia utilizada. Portanto foram excluídas as 
cartas ao editor, editoriais, dissertações, mo-
nografias, teses, livros e os artigos que não es-
tejam ligados à defesa do tema. 

A busca foi realizada por acesso on-line, 
utilizando os descritores mencionados através 
da BVS. Evidenciou-se 613 referências biblio-
gráficas que foram submetidas aos critérios de 
inclusão. Das 613 publicações encontradas, 
apenas 60 estavam completas e 54 eram do 
tipo artigo, desses, 34 estavam em português. 
De acordo com o ano de publicação, dos 34 
artigos selecionados, apenas 22 obedeciam ao 
critério do ano de publicação, ou seja, foram 
publicados entre os anos de 2000 a 2011. Con-
tudo, após uma leitura exaustiva e criteriosa 
dos resumos disponíveis, avaliando se os ar-
tigos abordavam os riscos ergonômicos para 
os profissionais de enfermagem em ambiente 
hospitalar, a análise resultou em apenas 08 ar-
tigos selecionados que atendiam aos objetivos 
da pesquisa.

Para a coleta de dados dos artigos foi 
elaborado um instrumento, visando permitir 
uma melhor visualização dos dados. O instru-
mento contempla a identificação do artigo ori-
ginal abordando o título, periódico de publica-
ção, ano de publicação e local de origem, com 
relação às características metodológicas do es-
tudo, o instrumento aborda o tipo de estudo e 
sua abordagem, o ambiente onde foi realizado 
e a população investigada e, por último, foram 
identificados os riscos ergonômicos e as prin-
cipais complicações.

Os dados coletados por meio do instru-
mento foram organizados em um banco de 
dados do programa Excel versão 2010, e são 
apresentados em forma de gráficos e tabelas. 
Realizada algumas correções e a análise crítica 
dos resultados obtidos. Para isso, foram utili-
zados dados da literatura pertinente ao estu-
do para fundamentar e/ou contestar os nossos 
achados. Com relação aos aspectos éticos, o 
estudo foi realizado respeitando a literatura 
encontrada, onde os resultados encontrados 
não sofreram modificações em benefício da 
presente pesquisa. 
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3 RESultADo E DISCuSSão

Analisado a distribuição das produções 
cientificas e obedecendo aos critérios de inclu-
são estimados pela pesquisadora, foram en-
contrados 08 artigos científicos no período de 
2000 a 2011. A construção do Quadro 01 favo-
rece a visualização destes trabalhos que serão 
apresentados de acordo com o título e ano de 
publicação dos mesmos.

Quadro 01 – Apresentação das produções científicas 
quanto ao título e ano de publicação no período de 2000 
a 2011. Fortaleza - CE, 2012.

Artigo título Ano

1
Avaliação da postura corporal dos trabalhado-
res de enfermagem na movimentação de pacien-
tes acamados

2000

2 Movimentação e transferência de pacientes: as-
pectos posturais e ergonômicos. 2000

3
Situação de trabalho do pessoal de enfermagem 
no contexto de um hospital argentino: um estu-
do sob a ótica da ergonomia

2001

4 Prevalência de sintomas musculoesqueléticos 
em trabalhadoras de enfermagem 2003

5
Análise ergonômica das posturas que envolvem 
a coluna vertebral no trabalho da equipe de en-
fermagem

2004

6
Condições de trabalho de auxiliares de enferma-
gem de um instituto de ortopedia e traumatolo-
gia de um hospital público de São Paulo

2004

7
Análise dos fatores de riscos ocupacionais do 
trabalho de enfermagem sob a ótica dos enfer-
meiros

2010

8 Enfermagem do trabalho e ergonomia: preven-
ção de agravos à saúde 2011

Fonte: Os autores

Em relação ao ano de publicação, veri-
ficou-se que apenas nos anos de 2000, 2001, 
2003, 2004, 2010 e 2011 foram encontradas 
publicações científicas. Observou-se uma 
equivalência quanto ao número de produções 
entre os anos de 2000 e 2004, cada um com 02 
(25%) trabalhos publicados. Nos demais anos, 
encontramos 01 (12,5%) publicação para cada 
ano. Os anos de 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 e 
2009 não houve publicação de nenhum traba-
lho científico. 

O que se pode considerar como justifica-
tiva para a prevalência de publicações entre os 
anos 2000 a 2004 é o fato de que em julho de 
2000 o Ministério da Saúde, juntamente com 
a Secretária de Políticas de Saúde, preocupado 
com a saúde dos profissionais de saúde lan-

çou o Protocolo de Investigação, Diagnóstico, 
Tratamento e Prevenção de Lesão por Esfor-
ços Repetitivos e Distúrbios Osteomuscula-
res relacionados ao trabalho (LER/DOR). Em 
2001, o Ministério da Saúde publica o Manual 
de Doenças relacionadas ao Trabalho. Além 
disso, houve em 2004, a criação pelo Minis-
tério da Saúde da Portaria nº 777/GM em 28 
de abril de 2004, que dispõe sobre os procedi-
mentos técnicos para a notificação compulsó-
ria de agravos à saúde do trabalhador em rede 
de serviços sentinela específica, no Sistema 
Único de Saúde – SUS. Tais fatores podem ter 
impulsionado os autores a se interessarem pela 
temática.

Quanto ao local de origem do estudo, 
observou-se que, dos 08 artigos selecionados 
pela pesquisadora, 06 (75%) pertencem à re-
gião Sudeste, 01 artigo (12,5%) é proveniente 
da região Sul (Santa Catarina) e 01 (12,5%) da 
Argentina. Nas regiões Nordeste, Centro-Oes-
te e Norte não foram encontradas nenhuma 
publicação. Vale ressaltar que, da região Su-
deste, São Paulo foi a capital responsável pelo 
maior número de publicações, com um total 
foram 04 (50%) publicações e o Rio de Janei-
ro com 02 (25%), como é apresentado no grá-
fico 01. Em nível de produção internacional, 
verifica-se a existência de 01 (12,5%) publica-
ção, tendo sido classificado como periódicos 
oriundos de outros países ou de cooperação 
entre instituições de diversos países.

Gráfico 01 – Distribuição das produções científicas 
quanto ao local de origem, 2000 a 2011. 
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Analisados os 08 artigos quanto às pu-
blicações em periódicos, o gráfico 02 apresen-
ta uma semelhança entre o número de indexa-
ções entre a Revista da Escola de Enfermagem 
da USP e Revista Latino-Americana de Enfer-
magem, cada uma com 02 (25%) publicações. 
As demais revistas tiveram apenas 01 (12,5%) 
publicação, são elas: Revista da Enfermagem 
de UERJ, Revista Brasileira de Saúde de SP, 
Texto Contexto de Enfermagem, Cadernos de 
Psicologia Social do Trabalho. 

Gráfico 02 – Distribuição das publicações de acordo 
com os periódicos de 2000 a 2011.

Cadernos de Psicologia Social  do Trabalho

Texto Contexto de Enfermagem

Revista Brasileira de Saúde da USP

Revista de Enfermagem da UERJ

Revista Latino-americana de Enfermagem

Revista da Escola de Enfermagem da USP

Fonte: As autoras

Quanto ao delineamento metodológico 
das pesquisas, pode-se observar a preferên-
cia pelo o método qualitativo de investigação 
ocorreu nas 08 produções científicas, por-
tanto 100% da amostra optaram pelo estudo 
qualitativo. Tal aspecto torna-se positivo para 
o trabalho do profissional de enfermagem, à 
medida que permite uma melhor avaliação da 
qualidade ergonômica, durante a execução de 
suas atividades, de modo que, ao se utilizarem 
de práticas adequadas de posicionamento e 
postura, conseguem amenizar os riscos para a 
sua saúde. 

A preferência pelos estudos qualitativos 
demonstra que os pesquisadores têm procu-
rado uma melhor compreensão do contexto 
ergonômico, inserido nas atividades de saúde. 
Contudo, a ausência de estudos quantitativos 
nos remete à preocupação quanto a não men-
suração dos profissionais adeptos e conscien-
tes da importância da ergonomia, na prática 
do cuidado ao paciente, podendo este aspecto 
também ser positivo para a enfermagem.

A partir da análise dos cenários onde 

ocorreram as pesquisas, 100% dos estudos 
foram desenvolvidos em ambiente hospitalar. 
Para Elias e Navarro (2006), o hospital apre-
senta aspectos muito específicos como a ex-
cessiva carga de trabalho, o contato direto com 
situações limite, o elevado nível de tensão para 
os profissionais de saúde e os altos riscos para 
si e para os outros (ELIAS; NAVARRO, 2006, 
p. 519).

 No que diz respeito a população do estu-
dos e levando em consideração que o interesse 
da pesquisadora esteve voltado para os estudos 
relacionados aos profissionais de enfermagem, 
e considerando que enfermeiros, auxiliares e 
técnicos fazem parte desta equipe, observou-
-se que, após a investigação dos artigos, 62,5% 
da amostra (05 artigos) consideram a equipe 
de enfermagem (enfermeiros, auxiliares e téc-
nicos) como sendo a população de maior risco 
para o desenvolvimento de complicações, refe-
rentes a não aplicação dos princípios ergonô-
micos, durante as práticas do cuidado ao pa-
ciente, portanto toda a equipe está exposta, de 
igual intensidade, aos riscos. No entanto, 25% 
(02 artigos) das publicações investigadas acre-
ditam que são os auxiliares e técnicos de enfer-
magem os profissionais que, com frequência, 
estão expostos aos riscos ergonômicos. E ape-
nas 12,5% considera que são os enfermeiros os 
maiores ameaçados pela não observância dos 
princípios ergonômicos, como demonstra o 
gráfico 03.

Gráfico 03 – Distribuição da população de acordo com 
a exposição aos riscos ergonômicos de acordo com as 
publicações de 2000-2011.
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Tal resultado é evidenciado por Comé-
lio e Alexandre (2005) quando eles afirmam 
que, os riscos de trabalho envolvendo os pro-
fissionais de enfermagem têm diversos fatores 
inter-relacionados, alguns tipos de atividades 
e as condições ergonômicas inadequadas, tor-
nando-os mais propensos à ocorrência de aci-
dentes. Magnago et al. (2007) afirma que, dos 
profissionais de enfermagem, 82 a 93% são os 
auxiliares  que mais sofrem as consequências 
da não observância da ergonomia, durante as 
tarefas realizadas. 

Considerando que os profissionais de 
enfermagem estão diariamente com a saúde 
ameaçada, 100% das publicações analisadas 
consideram a análise ergonômica um fator de 
extrema importância como método de inter-
venção do ambiente de trabalho, de modo a 
propor uma melhoria das condições ambien-
tais, proporcionando maior segurança para 
estes profissionais. Para Barboza et al. (2008), 
a melhor maneira de cuidar da saúde do tra-
balhador consiste em investir em ambientes 
ergonomicamente adequados.  

Esses profissionais são responsáveis pelo 
o cuidado dos pacientes e muitas das ativida-
des desenvolvidas por eles, quando mal exe-
cutadas, podem trazer consequências graves 
para a sua saúde. O Quadro 02 foi construído 
com a finalidade de facilitar a visualização dos 
principais riscos ergonômicos aos qual a equi-
pe de enfermagem está exposta, no decorrer 
de suas atividades. Portanto, de acordo com 
as publicações, foram identificados 15 tipos de 
situações que podem ameaçar a saúde desses 
profissionais.

Quadro 02 – Apresentação dos riscos ergonômicos de 
acordo com as publicações científicas de 2000 a 2011.

RISCoS ERGoNôMICoS ARtIGoS

Espaço insuficiente para trabalhar 2, 3, 4 e 8

Movimentação de pacientes 1 e 3

Transporte de pacientes 1, 3 e 5

Ventilação/climatização inadequada 2,7 e 8

Iluminação inadequada 2 e 6

Ruídos excessivos 2, 6 e 8

Vestiários inadequados 2

Tempo de trabalho 1

RISCoS ERGoNôMICoS ARtIGoS

Empreender esforço físico 4, 1, 2 e 8

Postura inadequada 4, 5, 6 e 8

Carregar peso 4, 5, 6 e 7

Equipamentos em má condição 4 e 8

Mobiliário inadequado 4, 5 e 7

Escassez de recursos humanos 4 e 5

Distância do posto de enfermagem para as 
enfermarias 7 e 8

Fonte: As autoras

Conforme os dados acima, fatores como: 
o espaço insuficiente para trabalhar, carregar 
peso, empreender esforço físico e o uso inade-
quado da postura foram os riscos considerados 
mais perigosos para a saúde do profissional de 
enfermagem, de acordo com as publicações 
analisadas. No decorrer da análise, 50% das 
publicações (04 artigos) mencionaram estes 
riscos como sendo a principal ameaça para a 
saúde dos trabalhadores. Conforme Benito, 
Corrêa e Santos (2004), as atividades que exi-
gem um maior esforço da coluna vertebral, são 
as que mais exigem posturas inadequadas sen-
do elas: banho no leito, movimentação de pa-
ciente, movimentação com maca, movimen-
tação com cadeira de rodas, subida de rampa 
com maca, carregar material manualmente, 
retirada de medicação (balcão), execução de 
atividades prolongadas no balcão da escritu-
ração.  Alexandre (1998b) ressalta que, além 
de manipular os pacientes, a equipe de enfer-
magem também transporta equipamentos e 
materiais pesados durante a execução de suas 
atividades.

As atividades que envolvem a movimen-
tação do paciente foram ressaltadas por 02 
artigos, enquanto o transporte de paciente foi 
considerado por 03 publicações. No entanto, 
Rossi, Rocha e Alexandre (2001) acreditam 
que as atividades envolvendo a movimenta-
ção e manuseio de pacientes são realmente as 
atividades mais penosas para os trabalhadores 
das instituições hospitalares e requerem um 
rigoroso planejamento, para torná-las menos 
prejudiciais. Zanon e Marziale (2000) afirmam 
que a maioria dos profissionais de enferma-
gem tem consciência dos esforços e desgastes 

Continua

Continuação
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físicos necessários para a execução dos proce-
dimentos que envolvem a movimentação dos 
pacientes.

 Ainda com relação aos riscos ergonômi-
cos, Benito, Corrêa e Santos (2004) enfatizam 
que a execução das atividades relacionadas à 
movimentação, transporte, entre outras, re-
querem movimentos repetitivos e posturas in-
corretas dos profissionais de enfermagem, por 
conta da falta de informação e conhecimento 
sobre os princípios da ergonomia, em ambien-
te laboral. Para Alexandre e Rogante (2000) é 
fundamental para a saúde do trabalhador, an-
tes de iniciar tais atividades, fazer um cuida-
doso planejamento das atividades.

Em relação aos equipamentos utilizados 
pela equipe de enfermagem, estes autores con-
sideram a cadeira de rodas inadequadas, já que 
possuem rodas pequenas, são de ferro com es-
trutura pesada, geralmente em estado de má 
manutenção, fazendo com que a equipe de 
enfermagem realize grande esforço em todas 
as estruturas do corpo, principalmente, na co-
luna vertebral durante transporte do paciente.

Por conta disso, com relação à sobrecar-
ga na coluna durante o levantamento de peso, 
Alexandre (1998a) considera que a carga sobre 
a coluna vertebral varia não só em função do 
peso suportado, como também da posição do 
corpo e da distância do peso em relação à co-
luna. Para amenizar os efeitos noviços à saúde 
do profissional de enfermagem, durante o ma-
nuseio de pacientes e cargas de forma correta, 
Alexandre (1998b) também enfatiza a impor-
tância da informação e treinamento quanto 
aos métodos de trabalho necessários para sal-
vaguardar a saúde desses profissionais, visan-
do a prevenção de acidentes e complicações.

Já Duarte e Mauro (2010) consideram os 
locais de trabalho da equipe de enfermagem 
como sendo inadequados ao trabalho desses 
trabalhadores, visto que, no ambiente físico, o 
espaço, a ventilação, os ruídos e a temperatu-
ra não se encontram com as Normas Regula-
mentadoras preconizadas. Conforme a NR-17, 
as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis 
devem proporcionar ao trabalhador condições 
de boa postura, visualização e operação, ter 
altura e características da superfície de traba-
lho compatíveis com o tipo de atividade, com 

a distância requerida dos olhos ao campo de 
trabalho e com a altura do assento, área de 
trabalho de fácil alcance e visualização pelo 
trabalhador e características dimensionais que 
possibilitem posicionamento e movimentação 
adequados dos segmentos corporais.

Por outro lado, as condições ambientais 
não podem ser esquecidas. Segundo a análise 
das publicações, 37,5% dos estudos (03 arti-
gos) consideraram a climatização, a ventila-
ção como os riscos mais prejudiciais a saúde 
do trabalhador de enfermagem e a não obser-
vâncias desses fatores pode influenciar direta 
ou indiretamente no desempenho do trabalho 
humano, devendo ser adequadas às caracterís-
ticas psicofisiológicas dos trabalhadores, assim 
como, à natureza do trabalho a ser executado. 
Para a NR-17, recomenda-se para condição de 
conforto dos trabalhadores: o índice de tempe-
ratura efetiva entre 20º C e 23º C, com a veloci-
dade do ar não superior a 0,75m/s e a umidade 
relativa do ar não inferior a 40%. 

Os índices de poluição sonora aceitáveis 
são estabelecidos pela Lei nº 1.065/96 e é de-
terminado de acordo com a zona e o horário, 
de acordo com as normas da ABNT nº 10.151. 
Os níveis de decibéis nos períodos diurno e 
noturno no ambiente hospitalar é de 45 dB du-
rante o dia e 4o dB à noite. De acordo com Dul 
(1998, apud BENITO, CORRÊA, SANTOS 
(2004), ruídos acima de 80 dB, com duração 
acima de 8 horas diárias, pode provocar sur-
dez. 

Já com relação ao nível de iluminação 
do ambiente, Benito, Corrêa e Santos (2004) 
consideram, para os locais de trabalho, a ilu-
minação recomendada é de 200 a 1.500 Lux: 
de 200 a 600 Lux é iluminação mínima de ser-
viço e iluminação geral; de 600 a 1.000 Lux é 
iluminação adequada para trabalhos manuais 
médicos; e de 1.000 a 1.500 Lux é iluminação 
para trabalhos manuais precisos. A ilumina-
ção localizada para trabalho minucioso e mui-
to detalhada é de 1.500 a 2.000 Lux. A ausência 
de conforto visual impõe maior esforço físico 
que leva a sobrecarga do sistema óptico, tendo 
como resultado a fadiga visual, com sensação 
de cansaço nos olhos, irritabilidade e verme-
lhidão, tendo como consequência a adoção de 
posturas inadequadas, visando um maior con-
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forto. Quando os parâmetros não são obedeci-
dos pelas instituições podem acarretar o des-
conforto do profissional, aumentando o risco 
de acidentes e danos para a sua saúde.

Sobre escassez de recursos humanos, 
observa-se que 25% das publicações (02 arti-
gos) consideraram a carência de profissionais 
de enfermagem um fator que contribui para o 
aumento da demanda física, cognitiva e psi-
cossocial desses trabalhadores. Para Duarte e 
Mauro (2010), as equipes têm número insufi-
ciente de profissionais, para a execução efetiva 
dos procedimentos de enfermagem, acarretan-
do a sobrecarga de trabalho em consequência 
da má distribuição das equipes.

Com relação à importância da ergono-
mia, Benito, Côrrea e Santos (2004) ressaltam 
que a prática da ergonomia, torna-se funda-
mental para os profissionais de enfermagem, 
pois frequentemente esta classe está exposta 
a vários riscos, sobretudo no ambiente hospi-
talar, que podem provocar doenças ocupacio-
nais como os distúrbios osteomusculares rela-
cionados ao trabalho. 

 Os artigos analisados enfatizam que as 
condições inadequadas de trabalho dos pro-
fissionais de enfermagem acarretam sérios 
problemas de saúde para o trabalhador, oca-
sionados pela exposição aos riscos ergonômi-
cos. Para Silva et al. (2011), os efeitos da não 
observância dos princípios ergonômicos, nos 
ambientes de trabalho,  acarretam agravos fí-
sicos e mentais aos trabalhadores. Neste as-
pecto, todas as publicações científicas (100% 
da amostra) são enfáticas ao afirmarem que 
os problemas osteomusculares constituem a 
principal consequência sofrida pela equipe. 
Para Gurgueira, Alexandre e Filho (2003), a 
dor lombar constitui a queixa mais frequente 
para justificar a ausência do profissional ao 
serviço e o aumento da procura pelo auxílio 
médico. Magnago et al. (2007) afirmam que 
os afastamentos do trabalho em consequência 
dos problemas relacionados ao sistema mus-
culoesquelético têm aumentado nos trabalha-
dores de enfermagem.

4 CoNSIDERAçÕES FINAIS

Com o estudo, pode-se concluir que o 

espaço insuficiente para desenvolver as ativi-
dades, o carregamento de peso, empreender 
esforço físico e o uso inadequado da postura 
foram considerados os riscos que mais ame-
açam à saúde do trabalhador de enfermagem. 
Fica evidenciado que a equipe de enfermagem 
está exposta a diversas situações inapropriadas 
em sua rotina diária e que tais riscos ocasio-
nam grandes problemas para a saúde do tra-
balhador.

Considerando a importância da ergono-
mia no ambiente hospitalar, é necessário que 
os trabalhadores de enfermagem, desde cedo, 
sejam rigorosamente incentivados a manter a 
sua saúde, durante o exercício de sua profissão. 
Para isso, torna-se de indispensável que as ins-
tituições de ensino adicionem, em suas grades 
curriculares, o ensino da ergonomia, por meio 
da educação continuada em salas de aula, le-
vando em consideração que, muitos estudan-
tes da área de enfermagem, desconhecem, ou 
nunca ouviram falar, sobre a ergonomia.

Dai a importância de se realizar orien-
tações direcionadas aos futuros profissionais 
de enfermagem, formando trabalhadores mais 
conscientes e adeptos dos princípios ergonô-
micos, antes de se realizar qualquer procedi-
mento de enfermagem, de modo que as ativi-
dades passem a ser planejadas, antes mesmo 
de ser executadas, fazendo com que o traba-
lhador evite o desgaste físico e mental e o des-
perdício desnecessário de energia, provenien-
tes da má execução das atividades. 

Tal aspecto é preocupante, visto que, 
com o desenvolvimento desta pesquisa, perce-
beu-se a carência de estudos voltados para esta 
temática, embora o número de publicações 
relacionadas às doenças ocupacionais esteja 
presente em quantidade satisfatória, contudo, 
ao estudar ergonomia, podemos amenizar os 
índices de pessoas acometidas pelas doenças 
provenientes do trabalho. 

 Levando em consideração que a saúde 
do profissional de enfermagem é fundamental 
para o bom funcionamento das instituições 
hospitalares e que o seu afastamento do servi-
ço, mesmo que de forma temporária, acarreta 
diversos problemas para toda a equipe e clien-
tela atendida, visto que compromete a quali-
dade da assistência, além de sobrecarregar os 
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outros membros do serviço, torna-se impres-
cindível que a equipe de enfermagem seja ri-
gorosamente incitada a manter a sua saúde, 
planejando as atividades que serão executadas 
por meio da utilização da ergonomia no con-
texto hospitalar.
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FuNDAMENtoS HIStÓRICo-FIloSÓFICoS Do DIREIto No 
oCIDENtE: A INFluÊNCIA Do pARADIGMA CARtESIANo 

NA FoRMAção Do pENSAMENto JuRíDICo

pHiloSopHicAl foundAtionS of lAw in tHe weSt
Subtitle: tHe influence of tHe cArteSiAn pArAdiGm in tHe 

formAtion of leGAl tHouGHt

RESuMo

Este artigo analisa a influência do pensamento de raiz cartesia-
na dentro da área jurídica. Para demonstrar tal influência, apontare-
mos inicialmente a formação do paradigma cartesiano e newtoniano 
dentro do pensamento filosófico. Demonstraremos as implicações de 
tal paradigma na construção de conceitos como os de ciência e racio-
nalidade. Desenvolveremos a análise expondo a influência histórica 
e filosófica que o paradigma racionalista exerceu sobre a formação da 
mentalidade jurídica do ocidente. Após analisar os vestígios do carte-
sianismo que ainda sobrevivem ativos no campo do Direito, concluire-
mos nosso texto traçando criticamente um contraponto filosófico bus-
cando elementos teóricos para a superação da mentalidade estudada.
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This article analyzes the influence of Cartesian thought in the legal 
field. To demonstrate this effect, first, the text, analyzes the formation of 
Cartesian and Newtonian paradigm within philosophical thought. The 
text it seeks to demonstrate the implications of such a paradigm in the 
construction of concepts such as science and rationality.  We will develop 
the analysis exposing the influence historic of  rationalist paradigm in the 
formation of Western legal thought. After examining the traces of Car-
tesian thinking that still survive in the legal field, we conclude the article 
aiming  to overcome the Cartesianism philosophical.
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1 o pARADIGMA CARtESIANo NA HIS-
tÓRIA oCIDENtAl

Todo conjunto de deias específicas se ali-
cerça em um contexto de ideias mais amplo de 
modo que os pensadores, “trabalham a partir 
de modelos adquiridos através da educação ou 
da literatura a que são expostos subsequente-
mente, muitas vezes sem conhecer ou precisar 
conhecer quais as características que propor-
cionaram o status de paradigma comunitário 
a esses modelos.” (KUHN, 2006, p. 70). Isto 
significa, para nós que pensamos as questões 
sobre o Direito, que não podemos olvidar de 
que nossa disciplina esteja instalada sobre um 
arcabouço que lhe fundamenta, de modo tal 
que para compreendermos o caráter do atual 
modelo jurídico (e de ensino jurídico), preci-
samos analisar o contexto histórico, filosófico 
e antropológico em que tal se insere. Efetuar 
tal análise se faz fundamental para entender o 
próprio fenômeno jurídico em si e no sentido 
inverso, também é verdade que, a alienação de 
tal análise compromete o entendimento do fe-
nômeno jurídico em sua essência.

Ao adentrar em nossa reflexão o primei-
ro ponto é saber que uma transição acontece 
hoje no pensamento acadêmico. Vivenciamos 
um tempo de profundas transformações, já 
que, “estamos no fim de um ciclo de hegemo-
nia de uma certa ordem científica” (SOUSA 
SANTOS, 1988, p. 22). Através da reflexão de 
Thomas Kuhn entendemos que esta ordem 
científica é aquilo a que, também, se denomina 
paradigma científico e que, tal, se materializa 
nas “realizações científicas universalmente co-
nhecidas, que, durante algum tempo, fornecem 
problemas e soluções modelares para uma co-
munidade praticante de uma ciência” (KHUN, 
2006, p. 13). O mesmo filósofo nos explica que 
o paradigma que teve vigência até nossos dias 
foi, “iniciado por Descartes e desenvolvido 
na mesma época que a dinâmica newtoniana. 
Esse paradigma serviu tanto à ciência como à 
filosofia.” (ibidem, p. 158). Entretanto hoje, é 
iminente e inevitável que se apaguem definiti-
vamente as tais luzes do iluminismo para que 
outras luzes e pensamentos possam clarear o 

mundo das ideias. 

o século das luzes, o racionalismo carte-
siano e newtoniano, fundamentais para 
nos libertarmos da concepção medieval, 
criou outros dogmas e certezas de natu-
reza racional, diametralmente opostas 
e restritivas para a compreensão do ho-
mem. O iluminismo libertou o homem 
das superstições, em um movimento 
compensatório, mas nos exilou do sagra-
do, e nossa educação contemporânea que 
é herdeira desta tradição racionalista veio 
privilegiando nossa formação racional, 
técnica e formal. (PRADA; MARCILIO, 
2009)

Sabemos que este paradigma, hoje rea-
cionário, um dia exerceu um papel inovador. 
Foi no momento de superação do arcabouço 
teórico medieval, que o pensamento filosófico 
se pôs a traçar um desenho que lhe distanciasse 
daquela forma de pensar. Descartes elaborou 
seu método científico ao buscar transcender 
ao chamado recurso à autoridade da tradição, 
conceito vigente e basilar para o pensamento 
medieval, em particular para a escolástica que 
se fundamentava na citação de autores tradi-
cionais, em suas “Sumas”, para construir e jus-
tificar suas teses teológico-filosóficas. 

O pensamento medieval, marcado pela 
influência da igreja de então e hegemonizado 
por pensadores ligados a esta mesma institui-
ção precisava ser substituído por um formato 
mais aberto e livre do peso simbólico e ideoló-
gico que a religião impunha ao saber. Em sua 
obra, “discurso sobre o método”, René Descar-
tes relata sua experiência e trajetória pessoais, 
dentro disto, o seu exemplo famoso de que 
uma obra arquitetônica projetada por apenas 
um arquiteto é mais harmônica do que a que 
passa por várias mãos. Querendo dizer com 
isso que o saber deveria prescindir da citação 
e fundamentação nos pensadores do passado 
e buscar uma metodologia que permitisse cri-
térios de confirmação mais autônomos para as 
teorias. É assim que ele chega às suas quatro 
regras metodológicas: 

O primeiro era o de nunca aceitar algo 
como verdadeiro que eu não conhecesse 
claramente como tal; ou seja, de evitar 
cuidadosamente a pressa e a prevenção, e 
de nada fazer constar de meus juízos que 
não se apresentasse tão clara e distinta-
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mente a meu espírito que eu não tivesse 
motivo algum de duvidar dele.
O segundo, o de repartir cada uma das 
dificuldades que eu analisasse em tantas 
parcelas quantas fossem possíveis e ne-
cessárias a fim de melhor solucioná-las.
O terceiro, o de conduzir por ordem meus 
pensamentos, iniciando pelos objetos 
mais simples e mais fáceis de conhecer, 
para elevar-me, pouc o a pouco, como 
galgando degraus, até o conhecimento 
dos mais compostos, e presumindo até 
mesmo uma ordem entre os que não se 
precedem naturalmente uns aos outros.
E o último, o de efetuar em toda parte re-
lações metódicas tão completas e revisões 
tão gerais nas quais eu tivesse a certeza de 
nada omitir. (DESCARTES, 2009, p. 10)

O discurso filosófico cartesiano cotejan-
do libertar a ciência da influência dogmática 
de então se pôs a construir um discurso de 
autonomia desta ciência. A palavra de ordem 
daquele contexto era a de traçar uma indepen-
dência do saber ante as questões de ordem re-
ligiosa. Destarte esta busca por independência 
e autonomia tenha sido muito justa, ao fazê-lo, 
por uma imersão radical neste modelo, criou-
-se uma autonomia da ciência, não só diante 
da religião, mas ante todos os outros saberes 
que não fossem estritamente científicos. Rom-
pia-se o compromisso não só com as institui-
ções vigentes, mas com toda e qualquer forma 
de pensar que se distanciasse da prova labora-
torial e cientificista. Iniciava-se assim, no oci-
dente, a predominância do chamado método 
analítico: 

No ocidente, o método analítico foi es-
sencialmente concebido no discurso fi-
losófico de René descartes (1596-1650), 
considerado o pai do racionalismo mo-
derno. Suas raízes encontram-se crava-
das, portanto, no paradigma cartesiano/
newtoniano, gerado na heurística pensa-
mentosfera europeia do século XVII. À 
moda atomista, o método analítico im-
plica sempre no processo de decomposi-
ção de algum objeto em seus componen-
tes básicos e na investigação de como os 
efeitos dependem de respectivas causas. 
Seu postulado subjacente é que os fenô-
menos são causados e redutíveis aos seus 
elementos: é redutivo-causal. (CREMA, 
1991, p. 83)

O método de Descartes, “consiste em 
decompor pensamentos e problemas em suas 
partes componentes e em dispô-las em sua 

ordem lógica.” (CAPRA, 2006, p. 55). Veja-
mos isto pelas palavras do próprio Descartes, 
“repartir cada uma das dificuldades que eu 
analisasse em tantas parcelas quantas fossem 
possíveis e necessárias a fim de melhor solu-
cioná-las” (DESCARTES, 2009, p.11). Para a 
formação do pensamento acadêmico, como o 
conhecemos hoje, os postulados cartesianos 
foram levados ao extremo, de modo tal que 
esta

[...] excessiva ênfase dada ao método car-
tesiano levou à fragmentação caracterís-
tica do nosso pensamento em geral e das 
nossas disciplinas acadêmicas, e levou à 
atitude generalizada de reducionismo na 
ciência — a crença em que todos os as-
pectos dos fenômenos complexos podem 
ser compreendidos se reduzidos às suas 
partes constituintes. (CAPRA, 2006, p. 
55)

Da ideia cartesiana chegou-se a prática 
newtoniana:

O encantamento de Descartes pelas má-
quinas influenciou profundamente a sua 
visão de homem. Na antropologia carte-
siana o ser humanos é focalizado como 
uma engenhosa máquina, o que deu 
origem ao enfoque mecanicista na ciên-
cia. Isaac Newton (1642-1727), o grande 
sintetizador do paradigma que sustentou 
o racionalismo cientifico moderno, ex-
trapolou a metáfora do homem-máquina 
para o universo-máquina, movido por 
leis necessárias e imutáveis, ampliando 
até os confins a visão mecanicista, im-
plícita na abordagem analítica. Com sua 
ênfase empírica, apoiada n causalidade e 
buscando compulsivamente regularida-
des, tal metodologia é determinista, pre-
tendendo uma função explicativa. (CRE-
MA, 1991, p. 83)

As consequências do formato filosófico 
cartesiano implicaram na formação, “de um 
modelo global de racionalidade científica” 
(SOUSA SANTOS, 1998, p. 3). E para nós a 
questão central é que esta forma de pensar se, 
“distingue e defende, por via de fronteiras os-
tensivas e ostensivamente policiadas, de duas 
formas de conhecimento não científico” (ibi-
dem, p. 3). De modo tal que aquilo que, “foi 
um grito de inteligência, no século XVII, que 
conquistou a lucidez lógica e uma consciência 
de discriminação, no século XIX se [...] de-



Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, n. 1, v. 1, Jan./Jun. 2012.

A
r
t
i
g
o
s

52

generou em cientificismo, uma religião sem 
Deus!” (CREMA, 2005, p. 292). Entre os sa-
beres dos quais o cientificismo se afasta e se 
defende estão, “as chamadas humanidades ou 
estudos humanísticos (em que se incluíram, 
entre outros, os estudos históricos, filológicos, 
jurídicos, literários, filosóficos e teológicos).” 
(SOUSA SANTOS, 1998, p. 3). Vejamos as 
consequências do cartesianismo filosófico:

Sendo um modelo global, a nova racio-
nalidade científica é também um modelo 
totalitário, na medida em que nega o ca-
ráter racional a todas as formas de conhe-
cimento que se não pautarem pelos seus 
princípios epistemológicos e pelas suas 
regras metodológicas. É esta a sua ca-
racterística fundamental e a que melhor 
simboliza a ruptura do novo paradigma 
científico com os que o precedem. (ibi-
dem, p. 3) 

Para chegarmos ao campo jurídico e 
compreende-lo precisamos perceber todo este 
arcabouço ideológico que subjaz ao pensa-
mento ocidental. A tendência que daqui se de-
senrola é corolário a desaguar em muitas das 
teses que tem morada no setor jurídico. Nossa 
análise não faria sentido se não desvelássemos 
este paradigma que norteia o conceito de ra-
cionalidade prevalente no ocidente. Nossa ra-
zão científica é calcada no paradigma exposto. 
Só podemos pensar o Direito se percebermos 
que este também tem raízes no pensamento 
cartesiano e newtoniano. É deste veio que sur-
gem as teorias de matiz positivista que empes-
tam ainda hoje a filosofia do Direito. É daí a 
gênese do tecnicismo que predomina no pen-
samento jurídico.  É, também, daí que surge a 
concepção instrumentalista que se tem sobre o 
Direito. Concepção que teima em tentar redu-
zi-lo em seu papel social e filosófico.

2 o CARtESIANISMo E A FoRMAção 
Do CARátER Do DIREIto HoDIERNo

Vamos verter agora o debate para um 
polo que diz respeito mais especificamente ao 
Direito. O destaque social galgado pelo para-
digma de Descartes e Newton lhe levou a he-
gemonizar não somente dentro dos marcos do 
que hoje se conhece por ciências exatas, mas 

implicou também na construção de um projeto 
que atendesse a seara que, mais hodiernamen-
te, se convencionou denominar humanidades. 
A análise social, antes estava mais próxima do 
universo filosófico, mas passou a ser abordada 
sob uma nova ótica, sob o modelo que atende 
pelo nome de: ciências sociais.

O determinismo mecanicista é o hori-
zonte certo de uma forma de conheci-
mento que se pretende utilitário e funcio-
nal, reconhecido menos pela capacidade 
de compreender profundamente o real 
do que pela capacidade de o dominar e 
transformar. [...] Daí que o prestígio de 
Newton e das leis simples a que reduzia 
toda a complexidade da ordem cósmica 
tenham convertido a ciência moderna 
no modelo de racionalidade hegemônica 
que a pouco e pouco transbordou do es-
tudo da natureza para o estudo da socie-
dade. Tal como foi possível descobrir as 
leis da natureza, seria igualmente possí-
vel descobrir as leis da sociedade. Bacon, 
Vico e Montesquieu são os grandes pre-
cursores. [...] No século XVIII este espíri-
to precursor é ampliado e aprofundado e 
o fermento intelectual que daí resulta, as 
luzes, vai criar as condições para a emer-
gência das ciências sociais no século XIX. 
A consciência filosófica da ciência mo-
derna, que tivera no racionalismo carte-
siano e no empirismo baconiano as suas 
primeiras formulações, veio a condensar-
-se no positivismo oitocentista. Dado 
que, segundo este, só há duas formas de 
conhecimento científico - as disciplinas 
formais da lógica e da matemática e as ci-
ências empíricas segundo o modelo me-
canicista das ciências naturais - as ciên-
cias sociais nasceram para ser empíricas. 
(Ibidem, 1998, p. 6)

As implicações ideológicas para o campo 
do Direito são totais. Este novo postulado pas-
sa a influenciar completamente o pensamento 
jurídico. A mentalidade jurídica anteriormen-
te hegemonizada pelo debate jusnaturalista, 
segundo o modelo atomista, conta agora com 
novo referencial, “a filosofia racionalista que 
deu os alicerces do iluminismo e da revolução 
francesa explicava o Direito Natural como um 
sistema axiomático-dedutivo.” (MAGALHÃES 
FILHO, 2003, p. 23) O novo modo de pensar o 
jusnaturalismo não o via mais como uma fon-
te inicial ou essencial. Para o atomismo, por 
exemplo, a lei natural se identifica com princí-
pios gerais não positivados que orientam a for-
mação do Direito positivo, mas para esse novo, 
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“pensamento, o Direito Natural era um código 
completo de regras jurídicas racionais a serem 
copiadas ou transpostas para a forma escrita 
pelo legislador.” (Ibidem, p. 23). 

Um conceito de jusnaturalismo comple-
tamente novo e distinto do antigo surgia neste 
processo, pois, “de acordo com o racionalismo, 
através de algumas premissas axiomáticas, a 
razão abstraída do tempo e do espaço, comum 
a todos os homens, concluiria, mediante um 
processo de raciocínio lógico-formal baseado 
na dedução, um sistema coerente, completo 
e permanente de regras jurídicas. (Ibidem, p. 
23). É um processo que inevitavelmente de-
sembocará no positivismo jurídico. Vejamos 
isto pelo magistério esclarecedor do Prof. Dr. 
Glauco Barreira M. Filho:

Acreditavam os primeiros exegetas do 
Código Civil Napoleônico que esse do-
cumento legal continha o Direito Natural 
escrito de forma completa e permanente, 
daí a afirmação da teoria da plenitude da 
lei e o aparecimento do chamado fetichis-
mo legal [...]. Com o afastamento teóri-
co do jusnaturalismo, o positivismo teve 
ascensão, primeiramente através do his-
toricismo (Savigny) e do sociologismo, 
e, depois, através do purismo kelseniano 
[...]. No historicismo e no sociologismo, 
o Direito foi reduzido ao mundo do ser, 
dos fatos. Assim era esquecido o mundo 
do dever ser, do valor. O direito deixava 
de ser um juízo de conduta medido pelo 
valor supremo da Justiça [...]. No pensa-
mento purista, o seu propagador, Kelsen, 
quis dar a entender que o Direito conti-
nuava no mundo do dever ser, mas não 
do dever ser axiológico (valor), e, sim, do 
dever ser lógico [...]. A norma poderia ter 
qualquer conteúdo que os detentores do 
Poder quisessem, sem que houvesse qual-
quer padrão objetivo para julgarmos o 
conteúdo da norma como justo ou injus-
to. Kelsen dizia que a Justiça não existia 
ou, se existisse, seria incognoscível [...]. É 
bom salientar que este desprezo cientifi-
cista pelo Direito Natural e pelos valores 
resultou na “justificação” das atrocidades 
cometidas durante a 2ª Guerra Mundial. 
(Ibidem, p.23-25)

A loucura nazista desnudou para o mun-
do o perigo da concepção positivista do Direi-
to. Naquele momento todo o perigo existente 
em extirpar a ciência de seu universo ético-va-
lorativo e humanista é posto a mostra. Todo o 
castelo teórico que vinha se montando desde 
Descartes se apresentava agora em ruínas. A 

lógica do cientificismo e tecnicismo não conse-
guia dar respostas a uma sociedade complexa e 
era mero nutriente para ideologias totalitárias. 
O sonho da ciência isolada do mundo dos va-
lores redundou apenas em um instrumento de 
dominação política. O mundo jurídico como 
um todo repensaria seus postulados a partir 
disto. A voz de Giorgio Del Vecchio é uma das 
que se levantam para denunciar o absurdo e a 
loucura contida na ideia positivista. De lá para 
cá várias teses jusfilosóficas põem em relevo 
a relação entre Direito e valor, mas há ainda 
várias indagações a se fazer: Será que o molde 
cientificista foi de todo varrido do mundo ju-
rídico? Terá nosso Direito atual suplantado o 
paradigma cartesiano? O Direito atual em sua 
essência difere dos postulados cartesianos? 
Que será o Direito pós cartesiano? 

3 ElEMENtoS SoBRE A INFluÊNCIA 
CARtESIANA No DIREIto AtuAl

Hodiernamente a academia não precisa 
mais temer o dogma religioso, mas tem de se 
libertar ainda do dogma científico. É a inqui-
sição, praticada pela dogmática cientificista, 
o grande mal de nossos tempos e o Direito 
ainda sofre deste mal. Aconteceu, sim, gran-
de revisão após a Segunda Guerra, mas o que 
ruiu após o Tribunal de Nuremberg foi apenas 
o molde estritamente positivista e legalista e 
nãos os alicerces do cartesianismo. Vestígios 
podem ser apontados como herança do para-
digma que também é chamado de newtoniano, 
um destes é certa visão tecnicista que teima em 
não deitar-se sepultada. Um elemento que tes-
temunha sobre isto, por denotar representati-
va carga simbólica, é uso hodierno do termo: 
“operador do direito”.  Não estamos nos refe-
rindo ao mero uso eventual de tal terminologia 
que pode ocorrer a qualquer um de nós, mas 
a institucionalização que tal termo ganhou no 
campo jurídico. É evidente o sentido a que nos 
remete tal denominação, ou seja, é uma clara 
alusão ao universo da estrita técnica.

Nos dicionários em geral o termo ope-
rador sempre se refere aqueles que lidam com 
uma técnica específica e não com um saber 
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amplo e integral. No dicionário de Aurélio Bu-
arque de Holanda (1986, p. 702), encontramos: 
“pessoa que faz funcionar um aparelho ou que 
faz manipulações técnicas.” Muitas vezes por 
meio dos símbolos podemos vislumbrar toda 
carga conceitual que está escondida e submer-
sa em uma situação. As profissões técnicas 
tem, por certo, grande valor, entretanto, não 
podemos conceber que uma pessoa que obte-
nha formação acadêmica em Direito possa se 
enquadrar nesta classificação. A visão do juris-
ta como um mero técnico é sem dúvidas he-
rança de um positivismo que vê o jurista não 
como um pensador ou cientista do Direito, 
mas como um mero técnico a fazer operações 
estritamente pré-determinadas e sem criativi-
dade dentro de limites mínimos e previamente 
estabelecidos.

A formação estereotipada e especializada 
dos advogados que se transformaram, e 
às vezes até eficientemente, em autênticos 
despachantes de papéis judiciários, em 
contraste com os bacharéis de larga cul-
tura, que chegaram a dirigir o processo 
sociopolítico-econômico do nosso país, 
trouxe-me à mente um preconceito típico 
de nossa época tecnológica, que dá extre-
mo valor ao especialismo, como se hou-
vesse um único caminho para o conhe-
cimento humano trilhar com segurança. 
(RIBEIRO JÚNIOR, 2003, p. 31-32.)

O modelo de formação acima exposto 
precisa ser superado. É preciso demarcar cla-
ramente o sentido da formação em Direito, 
pois, “o que diferencia um mero técnico de 
um cientista do Direito é o conhecimento que 
o último tem da hermenêutica, e o que faz de 
um jurista um agente de mudanças e progresso 
social é sua formação ética e humanista.” (MA-
GALHÁES FILHO, 2003, p. 84). Ora o objeto 
de trabalho do jurista é, “regular as relações de 
convivência no presente”. (Ibidem, p. 83). Da-
qui já vislumbramos que o norte da seara de 
Direito é muito mais profundo que uma mera 
técnica estrita, pois quem trabalha para regu-
lar a relação entre pessoas, deve conhecer as 
pessoas e a sociedade, “o jurista é alguém que 
não apenas compreende o Direito, mas parti-
cipa da sua construção contínua. Desse modo, 
o cientista do Direito não se reduz a um mero 

observador de seu objeto de estudo, mas, an-
tes, é um verdadeiro ator, é criador.” (ibidem, 
p. 83).  Aquele que lida com o Direito deve ser 
alguém que lida com algo em desenvolvimen-
to e construção, algo a ser criativamente des-
dobrado. Lidar com a dinâmica social é saber 
que esta sociedade precisa se aperfeiçoar e o 
jurista é agente ativo deste progresso. 

Não é coerente a mentalidade que con-
cebe o advogado única e exclusivamente como 
um profissional a favor da causa de particula-
res. Este instrumentalismo é uma visão redu-
cionista. A manipulação do Direito em uma 
causa específica é apenas uma das funções da 
vocação advocatícia. A função precípua do Di-
reito dá conta de uma tarefa bem mais geral 
e que diz respeito ao todo social. Trata-se da 
busca pela justiça e da possibilidade do Direito 
contribuir para o processo de construção do 
bem coletivo. Profissionalmente se defendem 
causas, institucionalmente se pensa o fenôme-
no da justiça. Um papel não pode prescindir 
do outro e principalmente o Direito em si não 
pode ter harmonia sem estas duas funções. O 
lastro histórico testemunha neste sentido, pois 
Aristóteles e Tomás de Aquino já conheciam a 
distinção entre as justiças: comutativa e distri-
butiva.

4 o ANtAGoNISMo ENtRE o SENtIDo 
AxIolÓGICo Do DIREIto E A lÓGICA 
CARtESIANA

Como acima expusemos, a discussão 
filosófica central sobre a presença de resquí-
cios do cartesianismo e positivismo no Direito 
ainda continua acesa e não parece perto de ser 
encerrada. Para seguir apontando as marcas 
cartesianas precisamos pensar no sentido úl-
timo do Direito. O sentido último é também 
o ponto primeiro sobre o qual se ergue todo o 
edifício jurídico. Na verdade esta discussão é 
sobre a consciência ou alienação sobre o ponto 
de referência a partir do qual se desenrolam 
todas as teses de Direito. Se o âmago do preju-
ízo trazido pela lógica cartesiana está em alie-
nar absolutamente as partes do todo, é prová-
vel que desfazendo tal alienação encontremos 
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a harmonia que falta entre a parte, o Direito, e 
seu todo, a comunidade humana.

Seguindo o paradigma cartesiano de di-
visão e especialização, Kelsen, melhor exem-
plo do campo positivista, acreditava que o Di-
reito não deve pensar a relação lei e justiça. O 
Direito deveria ocupar-se apenas de técnicas 
internas. Para ele o jurista deveria se limitar a 
operar normas dentro de um ambiente já de-
limitado e pré-definido. É preciso compreen-
der que este é o fundamento do pensamento 
de Kelsen. É uma tese característica da lógica 
cientificista de apartar o objeto investigado do 
todo. Para o mestre positivista discutir sobre a 
justiça ou a injustiça era papel amplo que cabia 
a outros e escapava a especialidade do Direito. 
Para ele o Direito deveria ser uma mera técni-
ca legalista que não ultrapassasse o limite das 
normas postas. Essa é a essência ideológica do 
positivismo legalista. Devemos acabar com a 
ingênua e infantil ideia de que quem labora 
com as leis positivas é positivista. Ser positi-
vista é seguir a filosofia positivista com todas 
as suas implicações.

[...] o que de fato representa esta absur-
da deturpação presente neste aspecto do 
pensamento positivista: “Contrariando a 
tradição multissecular de todas as civili-
zações, os positivistas consideram que o 
direito existe sem ligação com a justiça, 
e os juristas não tem que julgar a ordem 
jurídica de acordo com os grandes valo-
res éticos.” (COMPARATO, 2006, p. 353)

Em certa monta, este postulado, ainda 
que travestido, perdura na mentalidade he-
gemônica do Direito. Notadamente por meio 
do tecnicismo legalista já exposto. Ainda que 
existam várias teses versando sobre justiça e 
valoração, na prática, o grosso dos juristas olha 
a si próprios e sua função meramente dentro 
dos marcos legalistas e burocráticos. É na 
práxis cotidiana que vemos tal aproximação, 
muito mais que nas teses acadêmicas. Destarte 
existam valorosas iniciativas de educadores e 
pensadores do Direito o ideário dos que lidam 
nesta área ainda se prende a soberba limitação. 

Ao entender a deformação herdada do 
cientificismo fica clara a incompatibilidade 
desta mentalidade com a construção de um 

Direito que dê verdadeiramente respostas às 
necessidades sociais e humanas. Tal incompa-
tibilidade reside no fato de que o tecnicismo 
impede uma visão integral da vocação jurídi-
ca. A vocação própria do Direito não pode ser 
compreendida fora ou alienada de uma visão 
do todo social. É do contexto social e humano 
que se verte o conteúdo ético e axiológico que 
dá alma ao Direito. É impossível o Direito ser-
vir ao humano sem conhecer o humano. A vo-
cação do Direito é uma vocação que nas cultu-
ras ancestrais sempre pertenceu aos anciãos e 
sábios. Na Atenas democrática a decisão cabia 
ao colegiado de cidadãos. Na história foram 
sempre aqueles que detinham conhecimentos 
amplos que decidiam sobre a justiça em suas 
nações. É preciso pensar a vocação do Direito 
em sua integralidade, pois, qualquer visão que 
objetive diminuir este papel integral do Direi-
to é reducionista e prejudicial.

A divisão dos poderes, de Montesquieu, 
iniciou a era do Direito enquanto especiali-
dade, assim como, também a do “especialista 
em direito”. Em tempos anteriores o jurista era 
alguém que possuía um saber emérito em va-
rias áreas como filosofia por exemplo. Isto lhe 
dava primazia de opinar também no tocante 
ao Direito. A verdade é que um especialista 
que entende muito de uma coisa só, mas des-
conhece sobre tudo mais não pode tomar boas 
decisões. Não conseguirá fazer bons juízos. Es-
quecemo-nos de que os poderes são divididos 
para que haja um equilíbrio, entretanto equilí-
brio é algo que envolve muitas outras questões. 
Este questionamento pode parecer ingênuo e 
de fato é, porém ingenuidade maior é não per-
ceber que nosso pensamento mecanicista es-
queceu a razão primeira desta instituição. Ela 
não foi pensada para que pudesse fornecer es-
tes milhares ou milhões de profissões jurídicas 
e seu corporativismo. Ela foi pensada dentro 
de um contexto de construção de uma propos-
ta de sociedade, mas será que esta construção 
estagnou. Será que a história acabou e agora 
não precisamos mais repensar nossos modelos 
institucionais? 

O naturalismo jurídico é sempre uma 
fonte teórica para fazermos o contraponto e 
analisarmos a realidade posta. Na verdade 
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ele sempre esteve na vanguarda da refutação 
ao cartesianismo, principalmente o da versão 
positivista, como foi demonstrado anterior-
mente. Se o positivismo vê o jurista dentro 
dos marcos das leis postas, já o jusnaturalis-
ta pensa as leis dentro de um contexto mais 
amplo. Este é o ponto central do antagonismo 
naturalismo versus positivismo. Para o Direi-
to natural a norma deve ser observada e valo-
rada em relação à justiça, “toda obra cultural 
existe em razão de um fim [...] o Direito existe 
em razão da justiça.” (MAGALHÃES FILHO, 
2003, p. 84).  É a partir desta compreensão que 
pensamos que, “o Direito caminha pari passu 
com a justiça, ainda assim ele a busca, ele nela 
deposita sua finalidade de existir e operar na 
vida social. O Direito deve ser o veículo para 
a realização da justiça. Em outras palavras, a 
justiça deve ser a meta do Direito.” (BITTAR; 
ALMEIDA, 2009, p. 510). É evidente que o Di-
reito perde seu sentido se não estiver norteado 
pela busca de justiça, afinal, “as leis impostas 
humanamente ou são justas, ou injustas. Se 
são justas, têm força de obrigar no foro da 
consciência [...] podem, contudo ser injustas” 
(AQUINO, 2005, p. 2). O Direito é uma cons-
trução de homens e não de máquinas, portan-
to ele inexoravelmente tem fulcro no universo 
humano com todas as suas dimensões ética, 
afetiva, sentimental, psicológica, ecológica e 
social. 

É evidente que o mesmo sentido filosó-
fico e crítico que nos orienta a ver o Direito li-
gado à justiça, também nos norteia ao mensu-
rarmos o próprio significado do termo justiça,

contrariando frontalmente o raciocínio 
positivista, é de se admitir que entre as ta-
refas do jurista se encontra propriamente 
esta, a de discutir o valor da justiça. Neste 
caminho, o importante não é nem mes-
mo a solução que se possa encontrar para 
o dilema, mas a aquisição de consciência 
a propósito de sua dimensão” (BITTAR; 
ALMEIDA, 2009, p. 510). 

Ou seja, somente a ideia de se buscar a 
justiça já é, por si só, uma tarefa fundamental, 
pois nos estimula a percorrer um caminho crí-
tico e filosófico necessário para o amadureci-
mento institucional do Direito enquanto saber 

humanístico. 
Não podemos, entretanto nos furtar a 

comentar sobre o sentido próprio do termo 
justiça, já que existem reiteradas tentativas de 
tergiversar sobre o real significado de justiça. 
Tais tentativas em regra se ligam a manobras 
políticas (política na sua versão mais pequena 
e mesquinha) e interesses ideológicos. Podem 
também, estas tentativas, partirem de teses re-
finadas como a do positivismo ou a de Chaïm 
Perelman e sua tese de argumentação jurídica. 
Superando as vãs tentativas em relativizar ou 
esvaziar de conteúdo o conceito de justiça sa-
bemos que, para conceber o sentido de justo, é 
preciso uma visão ampla e integral de homem 
e sociedade.  O conteúdo da justiça nunca po-
derá fugir de sua matriz ética. O conteúdo da 
justiça nunca poderá se afastar do sentido de 
igualdade e respeito à condição humana. Sa-
bemos que na sofistica de muitas teorias pode 
haver jogos de linguagem aparentemente con-
vincentes, mas quando alguém é aviltado em 
sua dignidade logo o sentido de justiça ganha 
vida e sentido. Quando alguém precisa ser so-
corrido pelo real sentido de justiça logo o re-
lativismo desaparece e um mundo de sentidos 
se abre, pois, “há na natureza um princípio 
comum do que é justo e injusto, que todos de 
algum modo adivinham mesmo que não haja 
entre si comunicação ou acordo” (ARISTÓTE-
LES, 2006, p. 144). Deixemos ninguém menos 
que Del Vecchio opinar sobre o tema:

A exigência primordial da justiça é que 
o ser humano seja reconhecido em sua 
espiritualidade, e, portanto, em sua auto-
nomia fundamental. Quer isto dizer que 
existe em todos os homens um direito 
primogênito e inabolível, cuja validade 
não deriva de qualquer lei positiva. Res-
peitar esse direito é o pressuposto e a con-
dição para que uma autoridade, seja ela 
qual for, possa afirmar-se como legítima. 
(DEL VECCHIO, 1957, p. 99)

O jusnaturalismo nos lembra de que o 
sentido de uma norma do Direito é sempre 
mais profundo do que aparenta, já que o senti-
do último da norma é pensado em relação ao 
conceito de justiça. O “Direito Natural” reve-
la ao jurista que seu papel é sempre dialético, 
pois necessita pensar cada relação específica 
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em relação ao todo comunitário e humano. O 
jusnaturalismo é, portanto, um saber incômo-
do. Ele é um tipo de elaboração que inerente-
mente se liga a uma dimensão crítica que se 
choca com o comodismo mental tão pratica-
do em nossos dias. Segundo o Prof. Dr. Jean 
Yves-Leloup esta tendência ao mecanicismo 
mental pode ser chamada de noormose, que é 
um neologismo indicativo da condição patoló-
gica que há na inércia e na preguiça mentais. É 
quando não se aguça o olhar para percepções 
importantes sobre fatos da vida. O esqueci-
mento das raízes do Direito sempre foi usado 
como estratégia pelo status quo com o fito de 
dominação ideológica. Esta vertente crítica do 
jusnaturalismo é muito mais do que saudável 
por que nos lembra da função primaz ética e 
axiológica do Direito. Da sua função intrínse-
ca de contribuir para a consciência de uma so-
ciedade diante dos desafios ecológicos, sociais 
e espirituais. Construir um saber de Direito 
que supere o antigo paradigma é pensá-lo em 
sua integralidade e mesmo em sua transdisci-
plinaridade. Não existem fórmulas prontas. É 
um desafio posto a todos nós.
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INCIDÊNCIA DE ASCARIS luMBRICoIDES EM MulHERES 
DE tRÊS BAIRRoS DE FoRtAlEzA-CE, BRASIl

incidence of AScAriS lumbricoideS women in tHree diS-
trictS of fortAlezA-ce, brAzil

RESuMo

O estudo objetivou determinar a prevalência de Ascaris lumbri-
coides em mulheres, donas de casa de três bairros de Fortaleza-CE, 
Brasil. Inicialmente foi aplicado um questionário sociocultural e, em 
seguida, realizada uma coletada de amostra a partir da região periun-
gueal das unhas. O perfil parasitológico foi avaliado através de exame 
direto em microscopia óptica, sendo constatada a presença de ovos 
de A. lumbricoides em 15% das amostras. Dos eventos observados, 
22%, 45% e 33% estão relacionados a indivíduos com nível educacio-
nal fundamental, médio e superior, respectivamente. A maior parte 
dos casos (89%) observados, a renda familiar não ultrapassa três salá-
rios, e (46%) dentre estes, são desprovidos de abastecimento regular 
de água. O constante contato com pessoas, superfícies sujas, água e 
alimentos associados à falta dos cuidados higiênicos, podem explicar 
tais resultados obtidos, evidenciando, desse modo, a importância dos 
hábitos higiênicos corretos, a fim de evitar a propagação de ascaridíase.

palavras-chave: Mulheres. Ascaris lumbricoides. Unhas. Vigilância sa-
nitária.

ABStRACt

The study objectified the prevalence of Ascaris lumbricoides in wo-
men, housewives in three neighborhoods of Fortaleza, Brazil. Initially 
a questionnaire was given sociocultural and then performed collected a 
sample from the nailfold region of the nails. The parasitological profile 
was evaluated by direct examination using optical microscopy, confir-
ming the presence of eggs of A. lumbricoides in 15% of the samples. Of 
events observed, 22%, 45% and 33% are related to individuals with level 
educational elementary, medium and superior, respectively. Most cases 
(89%) observed, the family income does not exceed three wages, and 
(46%) of these, are devoid of regular water supply. The constant contact 
with people, dirty surfaces, water and food associated with the lack of 
hygienic care, may explain these results, showing thus the importance of 
proper hygiene habits in order to prevent the spread of ascariasis.

Keywords:  Women. Ascaris lumbricoides. Nails. Sanitary surveillance.
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1 INtRoDução

As maiores incidências de parasitoses 
são encontradas em países subdesenvolvidos, 
onde a densidade populacional é geralmente 
elevada. Dessa forma, condições socioeconô-
micas se fazem relevantes em estudo de perfil 
parasitológico de grupos e subgrupos sociais 
específicos, sobretudo em populações carentes, 
que na maioria das vezes, ocupam ambientes 
em condições sanitárias inapropriadas onde 
infecções parasitárias têm causado inúmeros 
casos de morbidade e mortalidade (ARAÚJO; 
GUIMARÃES, 2000; NKOUAWA et al., 2010).

No Brasil, as endoparasitoses acometem 
com maior frequência crianças e adolescentes 
de regiões carentes, pois estão constantemen-
te expostos a condições de reinfecção, cujas 
principais conseqüências são: diarréia crô-
nica, má-absorção, anemia ferropriva, baixa 
capacidade de concentração e dificuldades no 
aprendizado (GIRALDI et al., 2001; ASMAN, 
et al, 2010). Desse modo, às condições socio-
econômicas, à falta de saneamento básico e os 
hábitos culturais e falta de educação sanitária, 
constituem importante indicador do estado de 
saúde de uma população (HOTEZ et al., 2008).

Estudos realizados em comunidades 
carentes da África, Turquia, Vietnã, México e 
Brasil, evidenciaram taxas de infestação para-
sitária de 55,8%, 37,2%, 88,0%, 67,0% e 79,0%, 
respectivamente, sendo as maiores frequências 
de Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e 
Giardia lamblia (ADAMS et al., 2005; BAR-
RETO, 2006; RIOS et al., 2007; MACHADO; 
SANTOS; COSTA-CRUZ, 2008). As enteropa-
rasitoses humanas detêm padrões infecciosos 
assintomáticos e, quando determinam alguma 
sintomatologia, que geralmente é discreta e 
inespecífica, sendo em muitos casos negligen-
ciados no momento do diagnóstico clínico 
(FERREIRA; VIEIRA, 2006). Acredita-se que 
as endoparasitoses possam atingir cerca de 
30% da população mundial (OLIVEIRA et al., 
2010). 

Muitas parasitoses são transmitidas 
através da ingestão de água e alimentos conta-
minados por ovos ou cistos de parasitas, cons-

tituindo as chamadas doenças transmitidas 
por alimentos. Assim, infecções parasitárias 
representam hoje um grande problema de saú-
de pública, especialmente entre comunidades 
de baixa renda, sobretudo em países subde-
senvolvidos, e naqueles em desenvolvimento 
como o Brasil (ABRAHAM; TASHIMA; SIL-
VA, 2007).

Deste modo, o objetivo deste estudo foi 
identificar a prevalência de ascaridíase em 
mulheres de três bairros da cidade de Fortale-
za – Ceará, que lidam com afazeres do lar, es-
pecialmente no preparo de alimentos em suas 
residências, colaborando, desse modo, com 
ações de vigilância sanitária, visando garantir 
uma melhor qualidade de vida.

2 DESENVolVIMENto
 
2.1 Métodos

Foi realizado um estudo avaliativo com 
60 mulheres de três bairros da cidade de Forta-
leza – Ceará, nos bairros da Parangaba, Mon-
tese e Aldeota, contemplando mulheres entre 
16 e 60 anos, que desempenham atividades no 
lar. A seleção dos bairros e das participantes 
foi randomizada.

A cada indivíduo aplicou-se um ques-
tionário sociocultural com perguntas abertas 
e fechadas, para avaliar as condições sociais 
– higiênicas – sanitárias e posteriormente, 
realizadas uma coleta de material de regiões 
periungueais de suas mãos, a fim de investi-
gar a presença de parasitas. As amostras foram 
coletas com auxilio de um coletor de material 
biológico (alças de inoculação), armazenas em 
microtubos (tipo eppendorf), contendo 1 mL 
de solução de fixação de material biológico 
(formaldeído 5%), onde foram devidamen-
te identificados, embalados em sacos estéreis 
e encaminhadas e encaminhadas para o Nú-
cleo Experimental em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos Regionais – NECTAR-UECE, em 
agosto de 2011.

Para análise do perfil parasitológico do 
conteúdo coletado, procurou-se realizar exa-
me direto, a fim de investigar a ocorrência de 
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parasitos, através de montagem do material 
entre lâminas e lamínulas. Inicialmente fez-
-se um homogenato de cada amostra coletada. 
Em seguida foi transferida uma gota (30 µL) 
para uma lâmina, sendo então coberta com 
uma lamínula para posterior análise direta em 
microscópio óptico.

O estudo foi submetido ao comitê de 
ética da Universidade Estadual do Ceará e 
aprovado, sob o número 07520838-5. Todos os 
participantes assinaram um termo de esclare-
cimento e de livre participação, sendo assegu-
rado o anonimato e a retirada de seus dados da 
pesquisa a qualquer momento.

2.2 Resultados

No presente trabalho, foram estudados 
60 mulheres entre 16 e 60 anos, sendo 20 mo-
radores de cada bairro selecionado (Aldeota, 
Montese e Parangaba), constatou-se a pre-
sença de ovos de Ascaris lumbricoides em 09 
(15%) das amostras estudadas (Figura 01). A 
prevalência de parasitos correspondeu em 03 
eventos (5%), em cada bairro estudado (Figura 
02).

Figura 1 - Prevalência de ovos de A. Lumbricoides en-
contrado em material coletado em unhas de mulheres

Presença de ovos de A. 
lumbricoides

Ausência de ovos de A. 
lumbricoides

Figura 2 - Distribuição de indivíduos com presença de 
ovos de A. Lumbricoides classificado por bairro, Forta-
leza-CE, 2011

Aldeota

Montese

Parangaba

Os dados obtidos referentes aos casos 
positivos foram distribuídos de acordo com 
o grau de instrução, renda familiar e o uso de 
água tratada (Tabela 01). Os resultados sobre o 
grau de instrução e à renda familiar são mos-
trados nas figuras 03 e 04, respectivamente. 
Sendo 22%, 45% e 33% dos eventos para in-
divíduos com o ensino fundamental, médio e 
superior respectivamente. Em relação à renda 
familiar encontramos 89% dos eventos para 
mulheres com renda entre 1 e 3 salários mí-
nimos e 11% dos eventos para mulheres com 
renda de 3 a 5 salários mínimos. Quando per-
guntadas sobre o uso de água tratada em casa 
46% das mulheres relaram que não possuía 
água tratada e 54% responderam que possuí-
am água tratada (Figura 05).

Tabela 01 – Distribuição de mulheres com presença 
de ovos de A. lumbricoides, segundo o grau de nível de 
escolaridade, renda familiar e o abastecimento de água 
tratada. Fortaleza, CE, 2010.

Categorias Subcategorias Frequência 
(%)

Grau de escolaridade

Ensino Fundamental 22

Ensino Médio 45

Ensino Superior 33

Renda familiar*
> ou = 3 89

< 3 11

Água tratada
Sim 54

Não 46
* Salários mínimos
Fonte: Dados da pesquisa

Figura 3 - Distribuição de indivíduos com presença de 
ovos de A. Lumbricoides segundo o grau de escolaridade

Ensino
Fundamental
Ensino
Médio
Ensino
Superior
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Figura 4 - Distribuição de indivíduos com presença de 
ovos de A. Lumbricoides segundo a renda familiar

< a 3 salários 
mínimos
> a 3 salários 
mínimos

Figura 4 - Distribuição de indivíduos com presença de 
ovos de A. Lumbricoides segundo o abastecimento de 
agua tratada

Com agua 
tratada
Sem agua 
tratada

2.3 Discussão

Não obstante ao rápido avanço tecnoló-
gico e científico que vivenciamos atualmente, 
doenças parasitárias ainda estão entre as prin-
cipais causas de morbidade e de mortalidade 
no mundo. Infelizmente, esse problema de 
saúde pública é potencializado pelas péssimas 
condições sanitárias de algumas comunidades, 
bem como seus hábitos, cultura e nível de edu-
cação (ABRAHAM; TASHIMA; SILVA, 2006).

Por outro lado, indivíduos desprovidos 
de conhecimentos e/ou da falta de compro-
metimento com cuidados higiênicos, podem 
promover contaminações cruzadas entre o 
manipulador e os alimentos durante o bene-
ficiamento dos mesmos, sobretudo em domi-
cílio, acarretando toxinfecções alimentares. 
Diversos produtos alimentícios consumidos 
desordenadamente são frequentemente, asso-
ciados a surtos de doenças transmitidas por 
alimentos (DTAs), sendo indispensável um 
controle higiênico-sanitário eficiente. Porém, 
a real avaliação dessa problemática no Brasil 
não é palpável, haja vista que notificações de 

ocorrência de DTAs não são obrigatórias (LU-
DWIG et al., 1999), do mesmo modo que não 
existe na cultura do brasileiro o hábito de noti-
ficar as autoridades.

A avaliação realizada nesse estudo ob-
jetivou explorar a situação higiênico-sanitária 
dos indivíduos em questão, bem como a pre-
valência de parasitos em donas de casa de três 
bairros de Fortaleza-Ce, que desempenham 
atividades domésticas, sobretudo a manipula-
ção de alimentos em suas residências.

A. lumbricoides se destaca entre os de-
mais parasitas, provavelmente por ser a espécie 
cosmopolita presente em todos os continentes, 
constantemente associada a altas prevalências 
(AL-FRAYH et al., 1997). A ascaridíase tem 
sido durante anos a causa de sérios transtornos 
de saúde pública em muitos países em desen-
volvimento. Acredita-se que a ascaridíase atin-
ja mais de 1,4 bilhões de indivíduos em todo o 
mundo, podendo prejudicar diversos tecidos e 
órgãos, causando até disfunções neurológicas.
(ARAÚJO; GUIMARÃES, 2000; MALLON; 
BORTOLOZO, 2004)

A transmissão do A. lumbricoides e de 
outros parasitas está intimamente relacionada 
ao ambiente e a situação sócio – econômica, 
uma vez que ovos infectantes são continua-
mente eliminados nas fezes pelo hospedeiro 
definitivo (AZAMI et al., 2010). Portanto os 
alimentos (CELIKSÖZ et al., 2005), a água e 
o solo (LOPES; PERES, 2010), são veículos do 
A. lumbricoides, assim como moscas e baratas 
(NKOUAWA et al., 2010).

No presente estudo, acredita-se que a 
qualidade da água consumida possa ser apenas 
um dos veículos dispersantes de ovos fecun-
dados do A. lumbricoides, mas não o único, 
visto que 46% dos infectados são desprovidos 
de abastecimento de água tratada. A deficiên-
cia nos serviços de água e de esgoto está entre 
os principais fatores socioambientais associa-
dos ao alto grau de parasitismo por A. lumbri-
coides. (MORALES-ESPINOZA et al., 2003; 
KUNZ et al., 2008; GALHARDO-DEMAR-
CHI et al., 2009)

Ao levar em consideração o nível socio-
econômico das famílias envolvidas com essa 
pesquisa, mais uma vez nos deparamos com 
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a íntima relação existente entre parasitos e a 
pobreza. Essa relação pode ser vista na figu-
ra 04, onde encontramos 89% dos indivíduos 
acometidos com renda entre um e três salá-
rios mínimo. De certo modo, a faixa salarial 
pode representar ou avaliar as reais condições 
de muitas famílias que vivem em condições 
precárias, no que diz respeito, principalmente 
ao saneamento básico, moradia, e acesso a ali-
mentos de qualidade. 

Estes resultados são semelhantes aos 
resultados encontrados por outros autores, 
quando afirma que a ascaridíase é considera-
da uma doença negligenciada pelos órgãos de 
saúde vigente em diversos países, em especial 
os de climas tropicais (GAMBOA et al, 2009).

Quando comparamos os níveis de es-
colaridades com o total de casos encontrados 
percebemos que não há grandes diferenças es-
tatísticas entre esses dados. Esse fenômeno é 
bastante relatado na literatura e explicado pelo 
fato de em paises em desenvolvimento com al-
tas taxas de prevalências, a endemicidade de 
parasitoses está relacionada com a contami-
nação do meio ambiente, fômites e alimentos, 
fazendo com que a situação socioeconômica e 
educacional não assegure uma proteção ampla 
e eficaz (MORALES-ESPINOZA et al, 2003; 
CELIKSÖZ et al, 2005; BRAGA et al, 2007).

A freqüência dos ovos de A. lumbricoi-
des na população estudada provavelmente se 
dá pela vulnerabilidade e pela falta ou preca-
rização de higienização, sobretudo das mãos. 
Esses aspectos devem ser considerados como 
possíveis explicações para o fenômeno. 

3 CoNCluSão

Os resultados obtidos demonstraram 
que há prevalência de ovos de A. lumbricoi-
des em 25% das amostras coletadas a partir da 
região periungueal de unhas de mulheres que 
lidam com afazeres do lar, especialmente na 
manipulação direta ou indireta dos alimentos. 
Esse resultado pode ser explicado pelo contato 
constante com material contaminado, super-
fícies, água e alimentos sujos no ambiente do-
miciliar ou fora dele, assim como uma higiene 

das mãos. Do ponto de vista da saúde publica 
é relevante à identificação dos portadores de 
agentes patogênicos, uma vez que os mesmos 
são responsáveis pela propagação de toxin-
fecções. Desta forma, é nítida a necessidade 
do cumprimento de técnicas de higienização, 
assim como a estímulo de hábitos corretos na 
manipulação dos alimentos, como a lavagem 
das mãos antes de prepará-los, entre outros.
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EStRAtÉGIAS Não FARMAColÓGICAS utIlIzADAS No 
pARto: uMA REVISão INtEGRAtIVA

non-pHArmAcoloGicAl StrAteGieS uSed in lAbor: An inte-
GrAtive review

RESuMo

Objetivo: Analisar as evidências disponíveis na literatura sobre as 
estratégias não farmacológicas (ENF) utilizadas no parto na perspec-
tiva da promoção da saúde das gestantes. Método: Revisão integrativa 
da literatura, nas bases de dados LILACS, BDENF, MEDLINE, SCO-
PUS e CINAHL. A amostra final foi constituída de oito artigos. Resul-
tados: Estudos determinaram diversas estratégias utilizadas no parto, 
destacando-se a massagem e acupuntura como as mais discutidas, além 
da posição vertical, deambulação, injeções de água estéril e estratégias 
combinadas. As estratégias utilizadas demonstraram redução da dor no 
trabalho de parto, diminuição das taxas de cesarianas e encurtamento 
do trabalho de parto. Conclusão: Maiores estudos são necessários para 
avaliar a eficácia das técnicas descritas, porém envolvendo diferen-
tes abordagens metodológicas, utilizando grandes amostras e em con-
textos específicos, visto a diversidade de conclusões encontradas nos 
estudos analisados. Deste modo, é preciso intensificar estudos sobre 
ENF de modo a analisar sua eficácia com vistas à promoção da saúde.

palavras-chave: Dor do parto. Terapias complementares. Promoção da 
saúde.

ABStRACt

Objective: To analyze the evidences available in the literature on 
non-pharmacological strategies (NPS) used in childbirth seeking the he-
alth promotion of pregnant women. Methodology: Integrated review was 
carried out in the LILACS, BDENF, MEDLINE, CINAHL and SCOPUS 
databases. The final sample was composed by eight articles. Results: The 
studies led to different strategies used in childbirth, especially massage 
and acupuncture as the most discussed, beyond the vertical position, am-
bulation, injections of sterile water and combined strategies. The strate-
gies used demonstrated a reduction of pain during labor, decreasing rates 
of caesarean section and shortening of labor. Conclusion: Further studies 
are necessary to assess the effectiveness of the described techniques, but 
involving different methodological approaches, using large samples and 
in specific contexts, because of the diversity of conclusions found in the 
studies analyzed. Thus, it is necessary to intensify studies on NPS in order 
to analyze its effectiveness seeking the health promotion.

Keywords:  Labor pain. Complementary therapies. Health promotion.
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1 INtRoDução

A proximidade do parto e o seu aconte-
cimento podem ser vividos como momentos 
cruciais no período da gestação, devido a mu-
danças significativas que assinalam à mulher, 
em maior ou menor intensidade, ansiedade 
e medo do imprevisível (GOMES; GUEDES, 
2004).

Para muitas, o processo de parturição é 
envolvido pela esfera da tensão e do estresse, 
podendo resultar na percepção negativa des-
te momento tão único e especial na vida da 
gestante. A mulher teme ao parto por ser algo 
desconhecido, doloroso e inaugural de concre-
tude da relação mãe-filho (KLEIN; GUEDES, 
2008). Toda essa gama de sentimentos requer 
da mulher preparação física e psicológica para 
lidar com este momento em sua completude 
com satisfação e alegria.

Sentimentos como medo, temor, an-
gústia e insegurança, quando manifestados, 
podem interferir de maneira negativa no pro-
cesso de parturição, desencadeando na mulher 
alterações psíquico-afetivas e emocionais que 
influenciam o cuidado prestado pela equipe de 
saúde e, consequentemente, prejudicam o des-
fecho do parto (SCHMALFUSS et al., 2010).

Estudos confirmam que o medo e a an-
siedade relacionam-se com maiores escores de 
dor referida pelas parturientes e muitos profis-
sionais de saúde concordam que o maior de-
terminante da satisfação materna com o nasci-
mento é o alívio efetivo da dor durante o traba-
lho de parto (LEEMAN et al., 2003). Este fator 
tem sido amplamente analisado na literatura e 
alvo de vários estudos com diferentes aborda-
gens metodológicas e enfoques (MAUL, 2007; 
DAVIM; TORRES; DANTAS, 2008). 

 Essa dor pode ser intensificada ou redu-
zida, dependendo de vários fatores que podem 
ser internos ou externos à mulher. Acredita-se 
que os modos de enfrentamento e o preparo 
psicológico ao parto, a utilização dos métodos 
não farmacológicos e o preparo do ambiente 
são fatores que diminuem a ansiedade e po-
dem aliviar a dor do parto (MOREIRA et al., 
2006).

Porém, a dor não tem sido o único as-
pecto analisado para compreensão da evo-

lução do trabalho de parto e parto. Estudos 
que avaliam a ansiedade, a autoeficácia, os 
sentimentos de controle e a satisfação duran-
te o parto têm demonstrado resultados com 
significante validade científica para que estes 
aspectos sejam abordados na preparação para 
o parto, no sentido de promover a saúde de 
gestantes que vivenciarão este momento de 
forma única e particular (BEEBE et al., 2007; 
CHEUNG; IP; CHAN, 2007; CHRISTIAENS; 
BRACKE, 2007).   

As estratégias não farmacológicas utili-
zadas na preparação e no manejo para o parto 
têm sido apontadas como alternativas viáveis 
de redução dos aspectos negativos associados 
a este momento e da promoção da saúde de 
gestantes, entre estas o apoio contínuo durante 
o trabalho de parto e parto, os banhos, a mas-
sagem e a possibilidade de a mulher assumir 
várias posições durante o parto, contudo de-
vem ser avaliados quanto à eficácia e efetivida-
de na aplicação destas técnicas (LEEMAN et 
al., 2003).  

Dessa forma, análise minuciosa de cada 
realidade apresentada nas publicações sobre 
a temática deve ser realizada antes da escolha 
dos métodos a serem utilizados, embasando 
a denominada Prática Baseada em Evidência, 
cujo objetivo é encorajar a utilização de resul-
tados de pesquisa junto à assistência à saúde, 
prestada nos diversos níveis de atenção, refor-
çando a importância da pesquisa para a prá-
tica clínica (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 
2008).

Em consequência disso, constituiu-se 
a seguinte questão norteadora para o estudo: 
quais as estratégias não farmacológicas utiliza-
das no preparo e manejo do parto na perspec-
tiva da promoção da saúde de gestantes? Por-
tanto, estabeleceu-se como objetivo do estudo 
analisar as evidências disponíveis na literatura 
sobre as estratégias não farmacológicas utiliza-
das para o parto.

2 MEtoDoloGIA

Foi realizado estudo de revisão integrati-
va, cuja metodologia possibilita a sintetização 
das pesquisas já concluídas, obtendo resul-
tados a partir de um tema de interesse pré- 
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determinado. Este tipo de pesquisa exige os 
mesmos métodos de rigor, clareza e replicação 
utilizados em estudos primários (SILVEIRA; 
ZAGO, 2006).

Na operacionalização desta revisão, fo-
ram utilizadas as etapas: identificação do tema; 
estabelecimento dos critérios para a inclusão e 
exclusão dos artigos (seleção da amostra); lei-
tura dos títulos e resumos; categorizações dos 
estudos de interesse pela técnica de fichamen-
to; leitura exaustiva e análise dos resultados; 
discussão e apresentação dos estudos incluídos 
de acordo com o interesse proposto pelo estu-
do (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Como critérios de inclusão, destacaram-
se artigos que retratavam a utilização de estra-
tégias não farmacológicas na preparação e no 
cuidado ao parto, indexados nas bases de da-
dos e disponíveis on-line na íntegra, indepen-
dente do idioma e sem delimitação temporal. 
Foram excluídos da pesquisa os artigos que 
não estavam disponíveis on-line na íntegra e 
os que tratavam das estratégias farmacológicas 
no parto, incluindo anestesia e analgesia.

O levantamento foi realizado em maio de 
2010, procedido nas bases de dados: Literatu-
ra Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS), Base de Dados Bibliográ-
ficos Especializados na Área de Enfermagem 
do Brasil (BDENF), que estão informatiza-
das na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS-BI-
REME), além do acesso às bases Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL) e Medical Literature Analysis and 
Retrieval Sistem on-line (MEDLINE) e à base 
de dados multidisciplinar SCOPUS, informa-
tizadas no Portal de Periódicos da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), buscando-se desta forma 
ampliar o âmbito da pesquisa.

Foram utilizados os descritores estabe-
lecidos pelos Descritores em Ciências da Saú-
de (DeCS), disponíveis na Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS): dor do parto; terapias com-
plementares e promoção da saúde; nas bases 
LILACS e BDENF: labor pain, complementary 
therapies and health promotion, disponíveis 
também nas bases SCOPUS, CINAHL e ME-
DLINE. 

Ao serem utilizados os descritores em 

português, isoladamente, determinaram-se 74 
artigos, destes, apenas quatro atenderam aos 
critérios de inclusão. Pelos descritores em in-
glês, não houve nenhum artigo estabelecido. 
Ao realizar o cruzamento dos descritores en-
tre si, em português, totalizaram-se 137 arti-
gos, sendo apenas um artigo selecionado. No 
cruzamento com os descritores em inglês, 234 
artigos, destes, três artigos foram selecionados. 
Um artigo se repetiu no cruzamento dos des-
critores em inglês e português. 

Ao final do levantamento, realizado 
através dos descritores em inglês e português e 
do cruzamento, determinou-se o quantitativo 
de oito artigos que abordaram a temática de 
interesse. 

3 RESultADoS E DISCuSSão

Das oito publicações encontradas, três 
encontravam-se na base MEDLINE, três na 
base SCOPUS, uma na base CINAHL e uma 
na BDENF. Na base de dados LILACS, não foi 
evidenciada nenhuma publicação sobre a te-
mática. Todos os artigos encontrados foram 
publicados entre 2000 e 2009, predominando 
neste último ano o maior número de pesqui-
sas com cinco artigos (62,5%). Quatro artigos 
foram publicados em periódicos nacionais 
e quatro em internacionais. Concernente ao 
tipo de periódico em que foram publicados, 
destacou-se a Revista Latino-Americana de 
Enfermagem, com duas publicações.

A análise pormenorizada dos resultados 
somente foi possível mediante exame criterio-
so de cada artigo, visto a diversidade de variá-
veis analisadas nos estudos e os diferentes re-
sultados apresentados. O objetivo desta classi-
ficação foi apresentar os aspectos e as aborda-
gens eficazes ou não, de acordo com o estudo 
em questão, sendo organizados em tabela para 
melhor visualização dos aspectos propostos de 
identificação e alcance dos objetivos desta re-
visão integrativa. Logo, o Anexo A apresenta 
os principais aspectos metodológicos dos oito 
estudos analisados.

As abordagens terapêuticas mais visua-
lizadas no levantamento foram a acupuntura e 
massagem abordadas com diferentes metodo-
logias em três artigos cada uma, demonstran-
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do o interesse pela utilização destas técnicas 
principalmente em virtude da facilidade de 
aceitação pela população (SMITH; COCHRA-
NE, 2009; SMITH; DAHLEN, 2009; DAVIM; 
TORRES; MELO, 2007; DAVIM; TORRES; 
DANTAS, 2009; DUDDRIDGE, 2002).

Outras técnicas como os exercícios res-
piratórios e o banho de chuveiro foram rela-
tadas em dois artigos que utilizaram a mesma 
metodologia, baseada em estudos não experi-
mentais (DAVIM; TORRES; MELO, 2007; DA-
VIM; TORRES; DANTAS, 2009).

Outras abordagens, como injeção de 
água estéril, posicionamento vertical durante 
o trabalho de parto, homeopatia, herbalismo, 
aromaterapia, hipnose e uso do balanço pél-
vico, foram analisadas apenas em um artigo 
cada, utilizando estratégias metodológicas di-
ferenciadas.

Uma estratégia não farmacológica (ENF) 
de alívio da dor na gestante pouco compreen-
dida, como possibilidade de intervenção tera-
pêutica não invasiva e escassamente relatada 
na literatura, foi o posicionamento vertical du-
rante o trabalho de parto ou parto, ou mesmo 
a liberdade de posição que a gestante poderia 
assumir durante estes eventos (MIQUELUTTI 
et al., 2009).

A avaliação da dor e da satisfação das 
gestantes em assumir a posição vertical duran-
te a fase ativa do trabalho de parto foi com-
parada, através da análise secundária de dados 
obtida de estudo clínico randomizado, realiza-
do com 107 gestantes em sua primeira gesta-
ção, da qual se comprovou que mulheres que 
permaneceram por maior tempo na posição 
vertical durante o trabalho de parto apresen-
taram menores escores na Escala Analógica 
Visual (EAV) na avaliação da dor e maiores 
quanto aos níveis de satisfação que aquelas que 
permaneceram menos tempo em índices esta-
tisticamente significantes (p=0,02) (MIQUE-
LUTTI et al., 2009).

Neste estudo, portanto, visualizou-se a 
adoção da posição vertical durante o trabalho 
de parto como técnica não farmacológica que 
proporcionou maior satisfação às parturien-
tes, aliviando a dor e intensificando o confor-
to destas, devendo a gestante ser encorajada e 
orientada quanto à adoção desta posição ou a 

liberdade de posicionamento durante o traba-
lho de parto, de forma a reduzir a ansiedade 
e aumentar a sensação de controle da mulher. 

Indiretamente relacionada à posição 
vertical e que se apresentou também como 
válida no manejo da fase ativa do trabalho de 
parto, a deambulação revelou-se como técnica 
eficaz no encurtamento desta fase associada 
à quantidade deambulada. (MAMEDE et al., 
2007). 

Pesquisa realizada com 75 parturientes 
primíparas verificou que as parturientes que 
deambularam em distância maior durante as 
três primeiras horas da fase ativa do TP, apre-
sentaram redução na duração deste. Foi evi-
denciada correlação positiva significante entre 
a deambulação e o escore de dor apenas aos 
5 cm de dilatação, ou seja, quanto maiores os 
trajetos percorridos maiores foram os escores 
de dor pontuados pelas parturientes, porém os 
autores relataram que o fato poderia apresen-
tar associação à nuliparidade das participantes 
do estudo (MAMEDE et al., 2007).

Para auxiliar nesse momento e reduzir a 
tensão e o medo, são utilizadas estratégias não 
farmacológicas, entretanto diversos autores 

corroboram a importância da atitude profis-
sional na assistência à parturiente, tendo em 
vista que tudo isso poderá ser realizado, além 
da abordagem empática, associando-se à uti-
lização de ENF adequadas, visando a aliviar a 
dor tão presente nas parturientes, com vistas 
à melhoria das relações interpessoais na inte-
ração profissional/parturiente/família quando 
se empregam as referidas técnicas (DAVIM; 
TORRES; MELO, 2007; DUDDRIDGE, 2002).

Para auxiliar as mulheres em trabalho de 
parto a suportar a dor, é importante o apoio 
e a abordagem humanizada, identificando-se 
seus aspectos qualitativos e quantitativos para 
o planejamento sistemático de informações 
e orientações tranquilizadoras para tornar o 
processo parturitivo menos doloroso, já que 
as mulheres necessitam de atenção, aconselha-
mento e habilidades de comunicação, objeti-
vando melhor condução no trabalho de parto.

A posição vertical e a deambulação pro-
duzem efeitos benéficos para a mulher, por 
ocasionarem mudança no diâmetro da pelve 
na posição vertical, favorecerem a intensidade 
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das contrações uterinas e o ajuste mais rápi-
do da cabeça fetal na bacia materna. Contudo, 
ainda é evidente o fator cultural, a ausência de 
orientação no pré-natal sobre as posições no 
trabalho de parto (TP) e parto e a carência de 
conhecimento acerca das posições, o que justi-
fica a escolha da mulher pela permanência na 
posição horizontal no TP e parto. Entretanto, o 
estudo identificou que quando orientada, esta 
permanece em tempo considerável na posição 
vertical (MIQUELUTTI et al., 2009; MAME-
DE et al., 2007).

Na comparação de estratégias não far-
macológicas combinadas, na fase ativa do tra-
balho de parto, como: exercícios respiratórios, 
relaxamento muscular, massagem lombos-
sacral e técnicas isoladas, como o banho de 
chuveiro, após prévia análise de seleção destas 
técnicas publicadas na literatura e avaliação da 
aceitação por 30 parturientes, verificou-se que 
ao avaliarem a dor das mulheres antes e após 
a realização das ENF aos 6, 8 e 9 cm de dilata-
ção cervical, foi notório alívio da dor, o que em 
condições fisiológicas, seria esperado aumento 
desta à medida que a dilatação do colo uterino 
evolui (DAVIM; TORRES; MELO, 2007).

Estudo do tipo intervenção terapêutica 
antes e após (before and after) com 100 partu-
rientes em uma maternidade escola de Natal-
-RN, para avaliar a eficácia da realização de 
ENF combinadas e isoladas na redução da dor, 
durante a fase ativa do trabalho de parto, utili-
zando para este fim a Escala Analógica Visual 
antes e após a realização das intervenções aos 6, 
8 e 9 cm de dilatação cervical, no caso das ENF 
combinadas (relaxamento muscular, exercí-
cios respiratórios e massagem lombossacral), e 
aos 8 e 9 cm no caso da ENF isolada (banho de 
chuveiro), sinalizou concordância em estudo 
prévio realizado na mesma maternidade como 
pré-teste de instrumento para coleta de dados 
da tese de doutorado da pesquisadora do estu-
do (DAVIM; TORRES; MELO, 2007; DAVIM; 
TORRES; DANTAS, 2009).

Os resultados de ambos os estudos res-
saltaram a redução do alívio da dor após a 
utilização de ENF com 8 cm de dilatação em 
comparação a sua utilização com 6 cm e 9 cm. 
Entretanto, salienta-se ser imprescindível o 
prosseguimento de novas experiências e a re-

alização de estudos que avaliem a realização 
destas e de outras ENF, visando a ações huma-
nizadas na assistência à parturiente (DAVIM; 
TORRES; MELO, 2007; DAVIM; TORRES; 
DANTAS, 2009).

Estudos que enfatizam a combinação 
das ENF para o alívio da dor revelaram maior 
eficácia, ao contrário de estratégias utilizadas 
de forma isolada, mesmo com o avançar da 
dilatação cervical (DAVIM; TORRES; MELO, 
2007; DAVIM; TORRES; DANTAS, 2009; 
MAMEDE et al., 2007).

Uma ENF utilizada em vários países, 
porém pouco difundida no Brasil, é a injeção 
contendo água estéril para o alívio da dor no 
TP. Foi avaliado estudo de revisão sistemá-
tica de oito estudos clínicos randomizados e 
controlados que compararam as taxas de ce-
sarianas e a dor do parto em mulheres que se 
submeteram à injeção e as que utilizaram um 
placebo contendo solução salina ou utilizando 
outra ENF, como acupuntura e Estimulação 
Elétrica Transcutânea (EET). O estudo con-
cluiu que houve redução significante da dor 
no grupo que utilizou a injeção estéril quan-
do comparado ao que utilizou outra ENF ou o 
placebo. A estimativa da taxa de cesariana foi 
de 4,6% no grupo de injeção de água estéril e 
9,9% em comparação ao outro grupo. (HUT-
TON et al., 2009)

Pesquisas evidenciaram a acupuntura 
como eficaz e segura durante a gravidez e o 
parto, devendo ser encorajada a mulheres ges-
tantes. Tanto na reflexão teórica sobre o mé-
todo, quanto no estudo de revisão sistemática 
de 16 estudos clínicos randomizados e con-
trolados, a eficácia da acupuntura durante a 
gravidez foi sinalizada como primordial para 
a redução das náuseas e vômitos, tão comuns 
no início da gestação, além das dores pélvicas e 
lombares. A acupuntura também demonstrou 
reduzir o tempo do TP em duas horas em estu-
do realizado com 144 nulíparas que receberam 
a intervenção.  Esta estratégia exerce relevante 
papel na satisfação da cliente com a terapêu-
tica. No entanto, estudos comprovam que a 
acupuntura como estratégia não farmacológi-
ca adjuvante é importante durante o período 
gestacional, associada ao tratamento conven-
cional (SMITH; COCHRANE, 2009; SMITH; 
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DAHLEN, 2009).

4 CoNCluSão

Considera-se que mais estudos sobre 
esta temática devam ser realizados, visto a es-
cassez de publicações em periódicos científi-
cos. A análise das estratégias não farmacoló-
gicas presentes neste estudo não abrangeram 
todas as possibilidades existentes, como: hi-
droterapia (banhos de imersão e aspersão), 
abordagem corporal, métodos psicoprofiláti-
cos, crioterapia, entre outros, que também são 
consideradas válidas no manejo do trabalho 
de parto e parto.

A divulgação dos efeitos benéficos das 
ENF deve ser realizada, assim como dos pon-
tos ainda a serem esclarecidos quanto ao uso 
destas, devendo ser enfatizada a sua utilização 
pelos profissionais prestadores de cuidado, so-
bretudo o enfermeiro.

Um cuidado essencial do profissional 
oferecido à mulher durante o trabalho de par-
to é a promoção de condições de tolerância à 
dor e ao desconforto. Embora cada parturiente 
responda à dor de modo pessoal e adaptativo, 
as intervenções não farmacológicas podem 
auxiliar na redução da percepção dolorosa, 
como observado nos estudos. O uso das ENF 
não invasivas durante o trabalho de parto e 
parto deve ser uma realidade nos locais em 
que se prestam serviços de assistência à ges-
tante e parturiente e uma responsabilidade dos 
profissionais de saúde para garantir o conforto 
da parturiente e a segurança da mãe e do feto. 

Acredita-se que o enfermeiro seja ele-
mento fundamental para divulgação e im-
plementação dessas estratégias e alicerce no 
processo de cuidar com vistas à promoção da 
saúde das gestantes e parturientes em qualquer 
nível de atenção à saúde a que a mulher esteja 
inserida.

Ademais, ressalta-se o papel das revi-
sões integrativas da literatura como forma de 
apresentar os principais resultados de estudos, 
abordando um tópico, intervenção ou diferen-
tes estratégias em saúde, facilitando a compre-
ensão sobre determinado tema e estabelecen-
do conclusões até mesmo para realização de 
estudos posteriores. 
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ANExo A - Síntese dos estudos com delineamento do desenho, das técnicas analisadas, 
dos objetivos e das conclusões dos estudos. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2010

 
 

Autores Desenho do 
estudo

Técnica 
utilizada Objetivos Conclusões do estudo

Duddridge, E. Artigo de opi-
nião

Homeopatia, herba-
lismo, aromaterapia, 
acupuntura, hipnose e 
massagem.

Informar e discutir as várias 
estratégias terapêuticas, suas 
vantagens e possíveis pro-
blemas.

As ENF analisadas são técnicas não 
invasivas, com poucas contra-indica-
ções e apresenta a massagem como 
técnica que melhora o relacionamento 
entre a enfermeira-parteira, a mulher e 
sua família.

Davim R.M.B.; 
Torres G.V.; Melo 
E.S.

Intervenção tera-
pêutica não-con-
trolada e não-
- r a n d o m i z a d a 
(Estudo antes e 
após)

Exercícios respira-
tórios, relaxamento 
muscular e massagem 
lombossacral combi-
nados; deambulação; 
banho de chuveiro; 
balanço pélvico

Identificar as ENF mais re-
latadas na literatura; avaliar 
a efetividade e a aceitação 
destas pelas parturientes; ve-
rificar a eficácia no alívio da 
dor relatada.

Baixa aceitação das mulheres da de-
ambulação e balanço pélvico. As ENF 
combinadas, assim como o banho de 
chuveiro, como ENF isolada, mostra-
ram-se eficazes quanto ao alívio da dor 
na fase ativa do TP.

Mamede F.V. 
et al.

Intervenção te-
rapêutica não-
-controlada

Deambulação
Analisar os efeitos da deam-
bulação nos níveis de dor du-
rante a fase ativa do TP.

Redução da duração do TP quanto 
maior a quantidade deambulada e au-
mento da dor à medida que avança a 
dilatação cervical.

Davim R.M.B.; 
Torres G.V.; 
Dantas J.C.

Intervenção te-
rapêutica não-
-controlada e 
não-randomiza-
da (estudo antes 
e após)

Exercícios respira-
tórios, relaxamento 
muscular e massagem 
lombossacral combi-
nados, banho de chu-
veiro isoladamente.

Avaliar a efetividade de 
ENF combinadas (exercícios 
respiratórios, relaxamento 
muscular e massagem lom-
bossacral) e isolada (banho 
de chuveiro) no alívio da dor 
na fase ativa do TP.

Redução da dor referida pelas partu-
rientes após a aplicação das ENF a 
medida que aumentava a dilatação 
cervical.

Hutton E.K. et al. Revisão da lite-
ratura de ECRs.

Injeção de água esté-
ril, placebo ou outra 
ENF.

Determinar se o uso de inje-
ções de água destilada estéril 
diminui a dor no parto e a 
taxa de cesareana.

Houve redução da dor no grupo que 
se submeteu às injeções comparadas 
ao grupo placebo ou que recebeu outra 
ENF. A taxa de cesariana foi 4,3% me-
nor no grupo que recebeu as injeções.

Smith C.A.; 
Cochrane S.

Revisão siste-
mática (Ensaios 
r andomizados 
placebos-contro-
lados e revisões 
sistemáticas)

Acupuntura

Examinar as evidências da 
eficácia da acupuntura du-
rante a gravidez e nascimen-
to e discutir o papel desta.

Evidencia-se o benefício da acupuntu-
ra no tratamento da náusea na gravi-
dez, no manejo para a dor pélvica, dor 
nas costas e na dor do parto, reduzindo 
a necessidade de métodos farmacoló-
gicos. Deve ser associada com o trata-
mento convencional.

Smith C.A.; 
Dahlen H. 

Artigo de opi-
nião Acupuntura

Avaliar as pesquisas sobre 
acupuntura e sua segurança e 
eficácia durante a gravidez e 
o nascimento.

As mulheres gestantes demonstram 
satisfação com o uso da acupuntura, 
que deve ser aliada aos tratamentos 
convencionais. É eficaz no tratamen-
to das náuseas e vômitos no início da 
gravidez, da dor nas costas e pélvicas 
na gestante e dor do parto.

Fonte: Dados da pesquisa
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INFoRMAção E MEMÓRIA: A BIBlIotECA CoMo FoNtE DE 
CoNHECIMENto

informAtion And memory: tHe librAry AS A Source of Knowl-
edGe

RESuMo

Aborda a biblioteca como lugar de memória e espaço do conheci-
mento. A necessidade da informação para a evolução da sociedade tor-
nou necessário o surgimento de uma instituição que promovesse a organ-
ização dos registros informacionais e a preservação desse conhecimento. 
Eis o contexto em que a biblioteca se insere como guardiã do saber. Tem-
se por objetivo apresentar um retrospecto da informação, enfatizando 
sua importância na prática social e na apreensão de conhecimento. Apre-
senta, também, a evolução dos registros do conhecimento na sociedade e 
bem como a biblioteca como espaço de preservação e de conservação de 
registros informacionais e de produção cultural. Buscou-se, nesta comu-
nicação, realizar um levantamento bibliográfico, no qual abordasse os fa-
tores que caracterizam a biblioteca como guardiã da produção científica 
e como importante instrumento na construção da identidade sócio-cul-
tural. Conclui-se que, entre as instituições envolvidas com a preservação 
da memória, a biblioteca tem papel indiscutível na salvaguarda e dis-
seminação do passado e, portanto, da identidade cultural de um povo.

palavras-chave: Biblioteca – Memória Social. Registros do Conhecimen-
to. Informação e Memória.

ABStRACt

Discusses the library as a place of memory and space knowledge. 
The need for the development of information society necessitated the 
emergence of an institution that promotes the organization of informa-
tional records and the preservation of this knowledge. This is the context 
in which the library is inserted as the guardian of knowledge. It has for 
objective to present a retrospective of the information, emphasizing its 
importance in social practice and in the apprehension of knowledge. It 
also presents the evolution of records of knowledge in society and pre-
sents the library as a space for preservation and conservation of records 
informational and cultural production. We tried to in this communica-
tion, conduct a literature review, in which approached the factors that 
characterize the library as the guardian of scientific production and an 
important tool in the construction of socio-cultural identity. It is con-
cluded that among the institutions involved in preservation, the library 
has indisputable role in safeguarding and dissemination of the past and 
therefore the cultural identity of a people.

Keywords:  Library - Social Memory. Records of Knowledge. Informa-
tion
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1 INtRoDução

A informação sempre fez parte da vida 
do homem tornando-se essencial na tomada 
de decisões e sendo apresentada como fator 
determinante para a sobrevivência humana.

A informação sintoniza o mundo. Como 
onda ou partícula, participa na evolução e 
da revolução do homem em direção à sua 
história. Como elemento organizador, a 
informação referencia o homem ao seu 
destino, mesmo antes de seu nascimento, 
através de sua identidade genética, e du-
rante sua existência pela sua competência 
em elaborar a informação para estabele-
cer a sua odisséia individual no espaço e 
no tempo. (BARRETO, 1994, p.1)

O homem sempre se preocupou em re-
gistrar suas experiências e feitos, desde a pré-
-história por meio de desenhos pictográficos 
que representavam suas caças, modos de vida 
e etc. Na antiguidade a informação era trans-
mitida oralmente, sem suportes duradouros 
que propiciassem a conservação e guarda pe-
rene das expressões culturais e conhecimentos 
populares.

Com o surgimento da escrita, elaborada 
através de códigos, evidenciou-se a utilização 
de suportes que mantivessem esses conheci-
mentos vivos e disponíveis para as gerações 
futuras. Passamos a registrar nossos pensa-
mentos em pedras, em papiros, pergaminhos 
e vários outros suportes até chegar ao papel.

Conforme Milanesi (2002) o homem em 
paralelo a capacidade de registrar suas idéias, 
aprendeu a organizar esses documentos, fa-
zendo com que esses registros fossem fontes 
determinantes na evolução do pensamento 
humano. 

Desde as tábuas de barro até o papel, 
as bibliotecas evocam a memória humana re-
gistrada e são responsáveis pela promoção do 
acesso às informações codificadas/registradas/
gravadas em livros e documentos, contribuin-
do para a construção de uma sociedade mais 
humana e digna. Ela surge da necessidade de 
organizar e preservar os registros do conheci-
mento, a produção científica e sócio-cultural 
da humanidade.

Nessa perspectiva, este artigo se propõe 
a apresentar a informação como fator deter-

minante na construção e sobrevivência huma-
na, bem como, enfatizar sua importância na 
prática social e apreensão de conhecimento 
além de defender a biblioteca como espaço de 
mediação, dos registros informacionais e da 
produção cultural.

2 INFoRMAção E MEMÓRIA: oS REGIS-
tRoS Do CoNHECIMENto NA SoCIE-
DADE

Uma das principais características hu-
manas é a capacidade de reter, compreender, 
representar e registrar experiências vividas, 
característica essa que visa compartilhar com 
seus semelhantes, informações sobre diferen-
tes ângulos de um mesmo mundo. 

Informação é poder já diziam os anti-
gos, sabemos de sua importância durante toda 
existência e evolução humana, mas, o que se-
ria informação? 

Informação é um conceito que abrange 
inúmeras definições. Etimologicamente o ter-
mo consiste em uma palavra de origem latina, 
do verbo “informare”. Seu conceito de acordo 
com o dicionário é,

1. Ato ou efeito de informar; informe. 2. 
Fatos conhecidos ou dados comunicados 
acerca de alguém ou algo. 3. Instrução. 4. 
Tudo aquilo que, por ter alguma caracte-
rística distinta, pode ser ou é apreendido, 
assimilado ou armazenado pela percep-
ção e pela mente humana. 5. Qualquer 
seqüência dos elementos que produz de-
terminado efeito e, tb., transmite e arma-
zena a capacidade de produzir tal efeito: 
informação genética. 6. Fato de interes-
se específico, conhecido graças a obser-
vação, pesquisa e análise. (FERREIRA, 
2009, p 92, grifo nosso).

Entretanto, se tal conceito é oportuno, à 
luz do significado supracitado, é conveniente 
trazer para a discussão a visão da ciência da 
informação.

Para o francês Le Coadic (1996) o con-
ceito de informação é associado a várias áreas 
do saber, porém em sua obra intitulada “A ci-
ência da Informação” o autor limita-se a uma 
definição relacionada com a cognição e comu-
nicação humana, no qual expressa,
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[...] um conhecimento inscrito (gravado) 
sob a forma escrita (impressa ou numé-
rica), oral ou audiovisual. A informação 
comporta um elemento de sentido. É um 
significado transmitido a um ser cons-
ciente por meio de uma mensagem ins-
crita em um suporte espacial-temporal: 
impresso, sinal elétrico, onda sonora, etc. 
Essa inscrição é feita graças a um sistema 
de signos (a linguagem), signo este que 
é um elemento da linguagem que associa 
um significante a um significado [...] (LE 
COADIC, 1996, p.9)

O objetivo da informação se faz pela 
apreensão de sentidos e significação. Ela é o 
meio de transmissão do suporte e da estrutura 
do conhecimento, só tomamos decisões base-
ados em conhecimentos prévios, adquiridos 
pela experiência própria ou pelo compartilha-
mento de informações.

Num contexto mais amplo, a informa-
ção nos fornece as bases para o desenvolvi-
mento científico, tecnológico e social, como 
Le Coadic (1996, p.11) nos demonstra na fi-
gura abaixo.

Figura 1 – Modelo social da informação 

Fonte: Le Coadic, 2002.

Segundo o modelo traçado pelo autor, 
podemos deduzir o fato de que a cada dia se 
produz informação e que através da sua ampla 
difusão, seja através dos meios mais tradicio-
nais (pela comunicação oral ou pelos vários 
suportes físicos da informação) ou de meios 
mais sofisticados (documentos eletrônicos 
disponíveis pela web e outros mecanismos de 
informações digitais), os indivíduos ou gru-
pos de indivíduos são capazes de produzir in-
sumos tecnológicos, tomar decisões, resolver 
problemas cotidianos, modificar a realidade 

social dentre outras possibilidades.
Além do teórico francês Le Coadic, tam-

bém Brookes (1980) busca novos sentidos 
para a definição do termo informação. 

Informação é um elemento que provoca 
transformações nas estruturas. Assim, 
quando se envia uma mensagem (con-
junto de informações) a um ser conscien-
te, baseada num código conhecido, tanto 
pelo sujeito-emissor, como pelo sujeito-
-receptor, esta mensagem pode ser inter-
pretada e, a partir daí adquirir sentido. 
Ao utilizar essa informação (com senti-
do) para resolver determinado problema 
ou se informar sobre qualquer situação o 
sujeito social produz conhecimento. Tal 
conhecimento pode ser a simples identi-
ficação de determinado objeto ou a com-
preensão exata e completa deste mesmo 
objeto. (BROOKES, 1980, p.58 apud 
ARAÚJO, 2001, p. 3)

Através da fala de Brookes podemos 
identificar a estreita relação entre a informação 
e o conhecimento. Desta forma, compreende-
mos que a informação é uma prática social que 
envolve ações de atribuição e comunicação de 
sentido, ou seja, o uso de informação nos leva 
a mudança de estado de conhecimento.

Assim como Brookes, Juan Beneyto 
(1974) constrói uma relação entre a informa-
ção e a necessidade de mudança que a socieda-
de precisa. Segundo ele, baseado nos preceitos 
de Aristóteles, o homem é um ser social por 
excelência e está carregado de história, rea-
liza-se na história e é feito por ela. Portanto, 
o mundo humano necessita de informação e 
da mudança, pois é sociedade e é história. O 
autor ainda enfatiza sua fala ao afirmar “não 
há história sem mudança, nem sociedade sem 
informação.” (BENEYTO, 1974, p. 9).

Beneyto enfatiza também a necessidade 
da informação para a evolução da sociedade,

A informação é tão necessária na socie-
dade contemporânea que sem ela have-
ria progressiva deterioração. Não apenas 
não se progride sem informação, mas 
sem ela nem sequer é possível permane-
cer no estado existente. Porque o impul-
so do desenvolvimento social é tão inten-
so que permanecer não significa somente 
estacionar, mas demitir-se. (BENEYTO, 
1974, p. 12).

É por meio do uso da informação que 
torna-se possível criar vínculos, estabelecer 
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comunidades e nos inserir ativamente no 
meio social. Em outras palavras, o papel mais 
importante da informação na sociedade seria a 
necessidade que o homem possui para agir por 
meio dela, ou seja, ontem, hoje e sempre, para 
exercer a cidadania o homem precisa dispor 
de fontes informacionais que lhe possibilite 
conhecer o que se passa em sua volta para en-
tão definir valores e formar juízos sobre o que 
se acontece.

Diante disso, podemos observar que o 
ser humano tem uma necessidade natural e 
permanente pela apreensão de informação, a 
medida que a sociedade tem por alicerce a in-
formação e, como forma de integração social, 
a comunicação. Beneyto (1974, p.10) conside-
ra “a informação como ingrediente social”.

O fator mais importante para o contexto 
informacional é a comunicação, pois esta tem 
em sua função o caráter informativo, sendo 
que, ao comunicarmos nossas vivencias nos 
limitamos a dar conhecimento de alguma coi-
sa. Portanto, toda atividade informativa tende 
a produzir uma alteração na atitude de quem 
será informado. 

Para Le Coadic (1996) a comunicação 
é o meio, ou processo intermediário no qual 
permite a troca de informações entre as pes-
soas, no qual a comunicação é um ato onde a 
informação é um produto, uma matéria.

Existem dois processos em que podemos 
compreender a informação. Primeiramente 
esta pode ser entendida como um processo de 
atribuição de sentido, no qual se dá pelas ações 
de recepção/seleção das mensagens transmiti-
das. (ARAÚJO, 2001).

A informação também é um processo de 
representação que tem o intuito de comuni-
car, esse processo ocorre por meio das ações 
de codificação, emissão, decodificação/ uso 
da informação. Sendo assim, compreende-se 
a informação como uma mensagem ou con-
teúdo que é disseminada e percebida por um 
receptor, no qual, atribui a essa mensagem um 
significado. 

Podemos salientar ainda que, através da 
análise etimológica do termo informa-
ção, um ponto se destaca. Seja como pro-
cesso de atribuição de sentido, seja como 
processo de representação para a comu-
nicação, a informação comporta um ele-

mento de sentido, ou seja, o objetivo do 
ato de informar é o envio e a apreensão 
de sentido. (ARAÚJO, 2001, p. 2).

Barreto (1994) relaciona a informação a 
um conceito de ordem e de redução de incer-
teza, ela é ainda um instrumento modificador 
da sociedade como um todo, desta forma, dei-
xa de ser uma medida de organização para ser 
a organização em si, pois a concepção do co-
nhecimento só é feita através da percepção da 
informação. Portanto, quando se efetiva em 
compreensão, a informação produz conheci-
mento ao modificar o estoque mental do in-
divíduo e beneficia a si e ao meio que habita.

Podemos afirmar que a informação não 
é composta por significados estáticos ou iso-
lados. Sua dinâmica consiste na percepção/
sentido que o receptor atribui a própria infor-
mação, este receptor por sua vez agrega valor 
de sentido de acordo com suas experiências de 
vida e percepções de mundo. (ARAUJO, 2001)

Essa relação constante de percepção e 
aprendizado humano com o mundo se dá pela 
relação direta que possuímos por meio do co-
nhecimento gerado, preservado e disseminado 
através das culturas. Logo, toda prática social 
pode ser considerada como uma prática infor-
macional, pois toda interação humana pressu-
põe a recepção, seleção, geração e transferên-
cia de informação. É através dessas ações que 
o homem constrói e reconstrói seu processo 
civilizatório e de identidade social.

3  A BIBlIotECA CoMo FoNtE DE IN-
FoRMAção 

A informação registrada teve que ser 
qualificada de modo prioritário por represen-
tar importância indiscutível na produção do 
conhecimento. Tal finalidade nos remete a um 
fenômeno que compreende todo esse contexto 
- a memória - é ela que nos confere o senti-
mento de pertença e identidade cultural infe-
rindo a preservação do bem comum de povo 
ou nação.

Segundo Zilbermam (2006, p.117) a me-
mória constitui por definição,
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[...] uma faculdade humana, encarregada 
de reter conhecimentos adquiridos pre-
viamente. Seu objeto é um “antes” experi-
mentado pelo indivíduo, que o armazena 
em algum lugar do cérebro, recorrendo a 
ele quando necessário. Esse objeto pode 
ter valor sentimental, intelectual ou pro-
fissional, de modo que a memória pode 
remeter a uma lembrança ou recordação; 
mas não se limita a isso, porque compete 
àquela faculdade o acúmulo de um deter-
minado saber, a que se recorre quando 
necessário.

A preservação da memória é fundamen-
tal, elemento indispensável para a existência 
e continuidade histórica de um povo. Evocar 
a memória é dar sentido à sua existência, sua 
identidade. Desta forma, os lugares de memó-
ria se configuram como locais físicos ou vir-
tuais organizados no sentido de servir como 
instrumento de salvaguarda da representação 
coletiva. 

As bibliotecas surgiram em paralelo á 
invenção da escrita, momento no qual o ho-
mem passa a registrar todo o conhecimento 
narrado, ou seja, antes transmitido oralmente. 
No intuito de facilitar a ordenação e o acesso 
aos registros, o homem considerou a possibili-
dade reunir em um só lugar todos esses docu-
mentos formando uma coleção.

Conforme Milanesi (2002) essas cole-
ções passaram a ser denominadas de Biblio-
tecas e indicavam o grau de riqueza de uma 
sociedade na mesma proporção em que sua 
quantidade revelava o grau de desenvolvi-
mento social. Desta forma, como o passar dos 
tempos, a biblioteca tomou para si a missão de 
preservar, organizar e disseminar a cultura e o 
conhecimento humano.

Nesta perspectiva, enquanto “lugar de 
memória”, ela tende a reafirmar o saber tor-
nando-o dinâmico e acessível a fim de que este 
seja instrumento de salvaguarda da memória 
e reafirmação da identidade cultural.  Confor-
me Baratin e Jacob (2000) a biblioteca se con-
figura como,

Lugar da memória nacional, espaço de 
conservação do patrimônio intelectu-
al, literário e artístico [...]. É também o 
teatro de uma alquimia complexa em 
que, sob o efeito da leitura, da escrita e 
de sua interação, se liberam as forças, os 
movimentos do pensamento. É um lugar 
de diálogo com o passado, de criação e 

inovação, e a conservação só tem sentido 
como fermento dos saberes e motor dos 
conhecimentos, a serviço da coletividade 
inteira. (BARATIN; JACOB, 2000, p.9).

Nesse contexto, para Milanesi (2002) a 
essência da biblioteca vai além do físico, pois 
de acordo com o autor, o pensamento huma-
no adapta-se a novas formas de registros desde 
os desenhos pictográficos até ao livro digital. 
A história, sendo construída pelo estudo des-
ses registros, resulta na produção de conheci-
mento por meio da conservação da memória 
do homem. Em paralelo, a biblioteca colabora 
sendo o “lugar de memória” ao organizar, pre-
servar e disseminar informações.

Vale a pena ressaltar a função social da 
biblioteca como fonte do saber, além de repo-
sitório de documentos e acervos, constitui-se 
em importante ferramenta nas práticas educa-
cionais e subsídio ao exercício da cidadania.

4 CoNSIDERAçÕES FINAIS

Em qualquer contexto social a relação 
de um sujeito com a informação pode defi-
nir o seu papel e status na sociedade em que 
está integrado. É impossível viver sem infor-
mação, assim como sobreviver sem conhecer 
a própria identidade cultural. Sendo assim, a 
importância da informação, bem como sua 
conservação, para o desenvolvimento social 
torna o papel da biblioteca indispensável na 
atual sociedade. 

Buscamos, portanto, evidenciar a biblio-
teca em meio a sua função de fonte do saber. 
Porém, deve-se observar que ela não deve ser 
entendida apenas como um fenômeno social e 
cultural, mas sim como uma instituição social 
complexa e de extrema importância na produ-
ção e salvaguarda do conhecimento humano à 
medida que se torna responsável pela preser-
vação e transmissão da cultura.

A biblioteca é o espaço de organização 
dos registros do conhecimento em diferentes 
locais e épocas, desempenhando mesmo com 
todo avanço tecnológico seu papel inicial de 
guardiã do conhecimento, não no sentido de 
reter para si o patrimônio, mas sim ao de pos-
sibilitar uma viagem ao passado.
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MEtoDoloGIAS DE EDuCAção CoRpoRAtIVA: poSSIBIlI-
DADES, lIMItES E pRopoStAS

corporAte educAtion metHodoloGieS: poSSibilitieS, limitA-
tionS And propoSAlS

RESuMo

Este estudo insere-se no campo de investigação sobre gestão de 
pessoas e visa tecer considerações sobre possibilidades e limites das me-
todologias de educação corporativa, especificamente a metodologia de 
educação à distância (EAD) e a metodologia vivencial. Utilizou-se da 
metodologia da pesquisa bibliográfica sustentadas no referencial teórico 
proposto por Bíscaro (1994), Boog (2001) alem de Kannane e Ortigoso 
(2001). Evidenciaram-se como possibilidades da EAD, a redução da se-
gregação educacional, agilidade no atendimento às metas organizacio-
nais, compartilhamento do conhecimento e maior integração entre os 
membros da organização. Quanto à metodologia vivencial constatou-se 
o desenvolvimento integral do ser e a auto-expressão da personalidade 
dos colaboradores. São limites da primeira: a adequação dos suportes 
tecnológicos ao desenvolvimento dos conteúdos, a gestão do tempo para 
a realização dos cursos e a motivação. A necessidade de amplo conhe-
cimento sobre psicodinâmica, psicopatologia, do público-alvo e maior 
tempo na consecução dos cursos são limites da metodologia vivencial. 

palavras-chave: Educação corporativa. Educação à distância. Educação 
vivencial. Gestão de pessoas.

ABStRACt

This study is inserted in the research  field  of People Management 
and aims  to discuss about  the  possibilities and limits on  methodologies 
of corporate education, specifically on distance  education  methodology  
and on existential methodology. As methodology, bibliographical rese-
arch were used, based on theoretical background proposed by Bíscaro 
(1994), Boog (2001) and Kannane; Ortigoso (2001). This study has sho-
wn as possibilities on distance education: the reduction of educational 
segregation, efficiency on meeting the organizational goals, sharing the 
knowledge and further integration among members of the organization. 
Some limits were found, such as: the adequacy of the technological sup-
ports to the development of contents, time management to carry out the 
courses and motivation. On the experiential methodology was found the 
integral development of the human being and the self expression of the 
personality of the collaborators. As limits were found the of extensive 
knowledge about psychotherapy, psychopathology, the target public and 
much time to carry out the courses.

Keywords:  Corporative education. Distant learning. On sight education. 
Methodology. People management.
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1 INtRoDução

Sobreviver no mercado competitivo do 
novo milênio implica em mudanças sólidas e 
bem planejadas que visem ao alargamento de 
vantagens competitivas para a organização. 
Entretanto, os paradigmas de competitivida-
de sofrem transformações ao longo do tempo, 
acompanhando o desenvolvimento das teorias 
administrativas e os avanços sociais e tecnoló-
gicos. Nesse compasso, instala-se a sociedade 
da informação e do conhecimento, marco ori-
ginal da educação corporativa como estratégia 
de desenvolvimento de competências necessá-
rias ao perfil do novo profissional.

A educação corporativa envolve ações 
planejadas no sentido de promover o desen-
volvimento humano e profissional dos cola-
boradores, através da aquisição e/ou aperfei-
çoamento de conhecimentos, habilidades e 
atitudes compatíveis às necessidades do negó-
cio. A ação educacional exige uma práxis que 
envolve fundamentação teórica consistente, 
método definido e técnicas ou instrumentos 
adequados.

O presente estudo tem por objetivo tecer 
considerações críticas sobre as metodologias 
de educação corporativa, especificamente so-
bre a metodologia de educação à distância e a 
metodologia vivencial, no tocante a seus limi-
tes e possibilidades de aplicação.

Estabeleceu-se este recorte devido à 
grande difusão dessas abordagens nas práticas 
da educação corporativa continuada, por favo-
recerem a expansão da habilidade interpessoal 
dos colaboradores, competência tão necessária 
às atuais relações de trabalho, como também 
por representarem forças propulsoras na di-
reção da formação, qualificação e capacitação 
profissional, a qual demanda maior flexibilida-
de do profissional. Justifica-se tal escolha por 
considerá-las metodologias inovadoras, atu-
ais e amplamente divulgadas e utilizadas nas 
práticas de Treinamento e Desenvolvimento 
(T&D).

A problemática aborda a questão da 
adequação da metodologia aos objetivos cor-
porativos e educacionais. Considerando-se a 

inexistência de total eficácia dos métodos, mas 
sim suas peculiaridades quanto às técnicas 
utilizadas, recursos e instrumentalidade, ela-
borou-se um levantamento bibliográfico com 
base na literatura especializada, apontando-se 
vantagens e desafios a serem enfrentados no 
uso das metodologias supracitadas.

Ordenaram-se quatro tópicos para a 
consecução deste estudo, iniciando-se com um 
recorte do cenário atual no tocante às deman-
das educacionais e de mercado de trabalho. 
Em seguida, discorreu-se sobre a educação 
corporativa enquanto estratégia de desenvol-
vimento humano e profissional. No terceiro 
tópico, discutiu-se sobre as metodologias de 
educação corporativa, nomeadamente a meto-
dologia de educação a distância e a metodolo-
gia vivencial. Por fim, apresentam-se conside-
rações acerca dos limites e possibilidades das 
metodologias de educação corporativa, como 
também propostas de reflexão para uma práxis 
mais inclusiva.

Espera-se que este estudo possa contri-
buir com reflexões sobre a educação corpo-
rativa enquanto instrumento político e social 
para a formação de colaboradores, gestores e 
dirigentes éticos, atentos às demandas de uma 
sociedade que clama pelo resgate da humani-
zação nas relações de trabalho.

2 CENáRIo AtuAl: RECoRtES DA EDu-
CAção E MERCADo DE tRABAlHo

As transformações sociais trazem em 
seu bojo uma onda de mudanças inerentes 
ao processo histórico de toda sociedade, que 
implicam um período de formação educacio-
nal mais extensa, de fato, continuada. Advêm 
mudanças na economia, na cultura, política, 
recursos tecnológicos e nos perfis profissio-
nais. Vive-se na sociedade da informação e do 
conhecimento, da qual germinam as organiza-
ções informacionais.

Castells (1999 apud TEIXEIRA; ZAC-
CARELLI, 2007, p.5) explica que a organi-
zação informacional é assim denominada 
“porque a produtividade e a competitividade 
dos agentes nessa economia [...] dependem 
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basicamente de sua capacidade de gerenciar, 
processar e aplicar de forma eficiente a infor-
mação baseada no conhecimento”. Dodgson 
(1993 apud SOUZA, 2004) reforça essa con-
cepção ao ressaltar que a aprendizagem orga-
nizacional prima pela manutenção e desenvol-
vimento da competitividade, produtividade e 
inovação em condições tecnológicas e de mer-
cado incertas. Decorre desse novo paradigma 
informacional a sociedade do conhecimento, 
sendo este a competência essencial para que 
as organizações mantenham-se competitivas. 
Refere-se aqui ao conhecimento do negócio, 
do mercado, das tecnologias de comunicação, 
informação e de produção, bem como dos 
clientes externos e internos, não mais conce-
bidos como recursos humanos, mas sim como 
capital humano, capital intelectual.

Os aspectos universais e normativos de 
uma organização, seus paradigmas, refletem 
a cultura organizacional e devem ser molda-
dos pelo critério de ajuste entre a organiza-
ção, o ambiente e a tecnologia, pois somente 
desse modo a organização será bem sucedida 
(CHIAVENATO, 2003). A busca pela forma-
ção e educação continuada provém deste fenô-
meno de tentativa de adaptação, ou melhor, de 
sobrevivência na ambiência competitiva. 

Azevedo (1999) assegura que a educação 
continuada exige uma reformulação do pro-
cesso educativo tendo em vista a possibilidade 
de adaptar o educando às novas tecnologias e 
às novas necessidades do mercado, posto que 
as exigências serão cada vez mais diferencia-
das. Chiavenato (2003) corrobora tal concep-
ção ao esclarecer que a organização de traba-
lho deve estar em sintonia com as informações 
do mercado, com as necessidades dos clientes 
internos e externos, além de acompanhar de 
perto os concorrentes, rever os processos do 
negócio, atualizar-se tecnologicamente e re-
pensar seus valores e missão.

Diante desse novo cenário, Azevedo 
(1999) enfatiza que a primeira mudança sig-
nificativa no processo de trabalho, decorrente 
das transformações sociais históricas, é a cha-
mada “flexibilidade funcional”, ou seja, o perfil 
do profissional da sociedade da informação e 
do conhecimento inclui, entre outras carac-

terísticas, a capacidade de desenvolver tarefas 
diversificadas, não correspondendo mais ao 
modelo do profissional especializado. Valori-
za-se o profissional polivalente.

Essa mudança de paradigma trouxe im-
plicações ao processo de formação e educação 
profissional. Surge a expectativa de que os cola-
boradores da organização de trabalho tenham 
um conhecimento mais amplo não apenas dos 
processos organizacionais, mas também do 
mercado, de segmentos afins, de cultura geral, 
enfim, espera-se que o colaborador saiba não 
apenas o que fazer, mas como, porque, para 
que, quando, com quem, onde fazer, além de 
ter que atribuir um sentido pessoal e social a 
este fazer. Espera-se do colaborador conhe-
cimento, envolvimento, comprometimento, 
pró-atividade, autonomia, autoconfiança, en-
fim, um contínuo processo de formação e apri-
moramento pessoal e profissional.

Azevedo (1999) evidencia uma segunda 
mudança no processo de trabalho, a saber, a 
capacidade de se trabalhar em grupo, o que 
pressupõe capacidade de liderança, de articu-
lação e de negociação, acrescentando-se ainda 
a capacidade de comunicação interpessoal.  

Verifica-se o grau de exigência no tocan-
te à qualificação e formação dos colaborado-
res; entretanto, as escolas formais de ensino, 
até mesmo as escolas técnicas ou profissionali-
zantes, não são suficientes para preparar o pro-
fissional para o novo mercado. Desse modo, 
Azevedo (1999, p.43) destaca que

A formação para o mercado de trabalho, 
cada vez mais, vai ser treinamento no tra-
balho e educação continuada, a extensão; 
um sistema de extensão de nível médio, 
gigantesco, que vai ter de se adaptar a 
cada realidade, a cada momento. Flexível 
para responder ao que seja necessário: 
curso de curta duração, curtíssima dura-
ção, formações específicas e muito treina-
mento, já que esse sistema exige forma-
ção continuada para a vida toda.

Passaram-se quase dez anos e o que re-
presentava uma visão de futuro mostra-se 
como realidade presente. Cursos mais “enxu-
tos”, foco definido, direcionamentos determi-
nados, enxurradas de possibilidades de cursos 
de curta duração, composição de verdadeiros 
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portfólios de cursos das mais diversas áreas, 
representando a multi e interdisciplinaridade 
são características da educação e formação 
para o mercado de trabalho.

Evidente que o papel da educação é pre-
ponderante nesse novo cenário, pois a socieda-
de da informação e do conhecimento solicita 
um grau de abstração, de apreensão e compre-
ensão do mundo, bem como uma capacidade 
de desenvolver estratégias eficazes para o en-
frentamento dos problemas. 

É nesse contexto que surge a necessi-
dade de agregar conhecimentos e promover 
a expansão do capital intelectual em prol do 
desenvolvimento organizacional. Fundam-se, 
portanto, as bases da educação corporativa 
continuada, como estratégia de construção 
de vantagens competitivas que traduzam não 
apenas a atratividade de clientes superior aos 
seus concorrentes, mas sim, conforme Teixei-
ra e Zaccarelli (2007), a criação de bens intan-
gíveis, criando-se competências intrínsecas a 
cada organização.

3 EDuCAção CoRpoRAtIVA

O termo educação corporativa vem 
ganhando espaço nas discussões sobre de-
senvolvimento organizacional e ambiência 
competitiva. A relação homem-trabalho vem 
demandando novas posturas organizacionais, 
haja vista que o trabalho não pode mais ser 
concebido de forma mecânica como se pre-
conizava na era industrial. O trabalho envolve 
novos problemas que mobilizam competên-
cias mais complexas, com os quais se deve lidar 
através de conhecimentos gerais e específicos, 
habilidades e atitudes apropriadas ao enfrenta-
mento dos mesmos. 

A organização depara-se com a necessi-
dade de responder ao mercado com dinamis-
mo, utilizando-se de estratégias inovadoras, 
atualizadas no compasso das transformações 
sociais, ou até mesmo antecipando-se a elas. 
As repercussões também atingem os clientes 
externos, agora mais informados, mais vigi-
lantes e críticos não só quanto à qualidade e 
custo dos produtos e serviços que consomem, 

mas também em relação à avaliação social e 
política que fazem das organizações. Estas, 
por sua vez, precisam mostrar-se hábeis diante 
das novas demandas que surgem, ostentando 
sua competência. Portanto, competência orga-
nizacional tornou-se sinônimo de vantagem 
competitiva.

Brandão (2006) esclarece que, de fato, 
desde o final do século XIX verificam-se sinais 
da educação corporativa, citando como exem-
plo as oficinas de artesãos. A autora elucida 
ainda que somente no final da década de 1980 
houve um aumento do interesse na educação 
corporativa como estratégia do gerenciamen-
to do desenvolvimento profissional, indicando 
como expoente desse fato a criação das univer-
sidades corporativas.

Pode-se caracterizar a educação corpo-
rativa como um conjunto de ações que visam 
ao desenvolvimento de pessoas, aprimorando 
suas competências, alinhado-as às estratégias 
de negócio. Meister (1999 apud BRANDÃO, 
2006) afirma que um dos principais objetivos 
da educação corporativa é tornar o aprendiza-
do um valor, um recurso intangível da organi-
zação, assim como uma atividade permanen-
te nas práticas organizacionais, no intuito de 
promover uma formação de qualidade para os 
colaboradores. 

Evidencia-se que a educação corpora-
tiva deve representar a interseção das com-
petências humanas e das competências orga-
nizacionais, estabelecendo-se o alinhamento 
entre ambas, configurando-se uma estratégia 
competitiva eficaz. Destarte, o sistema de edu-
cação corporativa justifica-se pela necessidade 
de majorar a competitividade e o valor de mer-
cado da empresa, através do aumento do valor 
das pessoas por meio do investimento, desen-
volvimento e consolidação das competências 
críticas empresariais. 

Esse modelo de gestão por competên-
cias apresenta-se como uma possibilidade de 
conciliar a capacitação e qualificação técnica 
e conceitual com a formação humana e inter-
pessoal. Desse modo, conforme Zabot e Silva 
(2002) a gestão por competências envolve qua-
tro dimensões fundamentais, a saber: interes-
ses (saber-ser); atitudes (saber-agir); saberes 
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(conhecimentos) e habilidades (saber-fazer). 
Considera-se esse o foco de todas as ações da 
educação corporativa: desenvolver competên-
cias com bases nessas quatro dimensões. 

Para tanto, propõem-se as diversas me-
todologias de educação corporativa continu-
ada, as quais devem utilizar instrumentais e 
estratégias adequados às demandas organiza-
cionais e pertinentes ao planejamento estraté-
gico da organização. Assim sendo, a educação 
corporativa pode ser compreendida como um 
conjunto de ações organizacionais que promo-
vem um processo contínuo de aprendizagem e 
gestão do conhecimento, uníssonas à visão e à 
missão da organização. 

Faz-se importante estabelecer a diferen-
ciação entre os modelos de educação corpora-
tiva e de educação tradicional, ou acadêmica-
-formal. Identifica-se o foco de cada um desses 
modelos como diferença essencial entre as 
atividades de ambas. A educação corporativa 
tem como objetivo desenvolver competências 
fundamentais para o sucesso dos negócios, 
enquanto a educação tradicional, ou acadêmi-
ca–formal, direciona seus esforços para a for-
mação ampla do aprendiz. Vitelli (2000 apud 
BRANDÃO, 2006) ressalta que a educação só 
representará vantagem competitiva se a siste-
matização do conhecimento e a aprendizagem 
forem inerentes à cultura da organização.

Kanaane e Ortigoso (2001) refletem 
sobre as crises nas instituições sociais e suas 
conseqüências no processo educacional de 
dirigentes e gestores que pautaram suas for-
mações com ênfase no sucesso econômico e 
profissional a qualquer custo, resultando pos-
turas individualistas, corrupção, violência e 
degradação dos valores humanos. Os autores 
instigam para a necessidade de se direcionar a 
educação corporativa como resgate dos valo-
res éticos e sociais.

 Desse modo, a educação corporativa 
apresenta uma tendência proativa com vistas 
ao alcance das metas organizacionais. Deve ser 
considerada como unidade de negócio. Para 
atender ao seu fim, utiliza-se dos recursos me-
todológicos da aprendizagem, enquanto área 
do saber da educação; entretanto, as metodo-
logias de aprendizagem corporativa são per-

meadas com as crenças e valores empresariais 
e direcionadas para a prática dos negócios.

4 MEtoDoloGIAS DE EDuCAção CoR-
poRAtIVA

Os métodos representam os meios utili-
zados para o alcance dos objetivos gerais e es-
pecíficos estabelecidos no processo de apren-
dizagem. Devem, portanto, estar alinhados 
aos objetivos e conteúdos da aprendizagem. 
No caso da educação corporativa, inclui-se o 
alinhamento dos métodos de ensino com as 
políticas e o planejamento estratégico da orga-
nização. 

Portanto, não é possível estabelecer 
quais são os métodos mais adequados ou mais 
eficazes sem que se tenha por critério avalia-
tivo o contexto organizacional, a ambiência 
competitiva, assim como definições de metas 
e visão de futuro da organização.

A literatura específica do campo da ges-
tão de pessoas, particularmente Bíscaro (1994), 
Boog (2001), Kannane e Ortigoso (2001) apre-
senta as metodologias educacionais frequen-
temente aplicadas nos processos de educação 
corporativa, dentre elas evidenciam-se o mé-
todo expositivo, o método demonstrativo, o 
método por simulação, o método vivencial, o 
método a distância, dentre outros. Evidencia-
-se que os métodos respondem a determina-
das abordagens pedagógicas, as quais se con-
centram em quatro princípios: aprendizagem 
por conceitos, aprendizagem pela experiência/
treino, aprendizagem por simulação e por de-
senvolvimento psicológico. 

Aprender por conceitos implica o uso 
das funções cognitivas, como atenção, memó-
ria e raciocínio, para a elaboração e compre-
ensão geral dos conhecimentos necessários 
ao desempenho do trabalho. Destaca-se aqui 
o uso do método expositivo. Aprender pela 
experiência/treino focaliza a aquisição do co-
nhecimento a partir das práticas operacionais, 
as quais podem até mesmo anteceder ou pres-
cindir da aquisição do conhecimento concei-
tual/teórico. 

Os métodos demonstrativos são bastan-
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te aplicados nessa abordagem. Segundo Gra-
migna (1997), a aprendizagem por simulação 
representa a tentativa de se prever as situações 
que possivelmente serão vivenciadas no con-
texto profissional, preparando o colaborador 
para responder com prontidão a essa deman-
da. Inclui-se o método por simulação através 
de técnicas como: jogos, dinâmicas, roleplay e 
dramatização. Por sua vez, aprender por de-
senvolvimento psicológico enfatiza a necessi-
dade de resolver os problemas interpessoais 
nas organizações através do aprendizado/trei-
no comportamental, aprimorando-se os mo-
delos comportamentais e atitudinais. Utiliza-
-se o método vivencial com direcionamento 
às questões da formação pessoal e história de 
vida.

Métodos, estratégias e técnicas com-
põem uma unidade maior de estudo chamada 
metodologia e devem estar alinhados entre si 
no planejamento das ações da educação cor-
porativa. Kanaane e Ortigoso (2001) apontam 
que as parcerias constituem respostas criativas 
e eficazes às demandas de competitividade, 
mesclando interconexões entre escolas, em-
presas públicas e privadas, unindo a educação 
aos processos de desenvolvimento humano e 
social. Outras estratégias podem ser mencio-
nadas, como a terceirização dos serviços de 
treinamento e desenvolvimento e mesmo o 
desenvolvimento de unidades ou centros de 
educação inseridos na própria organização.

Diante da diversidade de metodologias 
de educação corporativa, conforme explicita-
do na introdução do presente artigo, apresen-
tam-se a seguir breves considerações sobre a 
metodologia de educação a distância e a meto-
dologia vivencial. 

Com a explosão da tecnologia da infor-
mação, a metodologia de educação a distância 
tem sido o tema atual dos processos de edu-
cação corporativa.  A Educação a Distância 
(EAD) tem sido estudada por vários autores e 
é definida por lei como:

Art. 1º - ...modalidade educacional na 
qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e aprendizagem 
ocorre com a utilização de meios e tec-
nologias de informação e comunicação, 

com estudantes e professores desenvol-
vendo atividades educativas em lugares 
ou tempos diversos (BRASIL, 2005).

Evidencia-se que os meios de comunica-
ção podem ser variados, desde o material im-
presso enviado por correio ou encartado em 
jornais, como aulas transmitidas via rádio, te-
levisão, ou mesmo o uso de CD-ROM e inter-
net. O princípio fundamental é o processo de 
educação mediado por recursos da tecnologia 
da informação e comunicação, minimizando-
-se as barreiras geográficas das distâncias e do 
tempo.

Enumeram-se algumas vantagens da 
metodologia a distância, a saber: 1) a abertura 
que ela promove, pois reduz as dificuldades de 
acesso aos cursos por derrubar fronteiras geo-
gráficas, assim como pela ampliação de oferta 
de cursos, pois nessa modalidade a restrição 
de alunos por turma é bem menor; 2) a fle-
xibilidade que promove ao aluno em relação 
a quando, como e em que ritmo estudar; 3) a 
eficácia dos cursos, haja vista que os conteúdos 
instrucionais são elaborados por especialistas 
e 4) além de possibilitar uma formação per-
manente e pessoal (KANAANE; ORTIGOSO, 
2001). 

Avalia-se a possibilidade de acesso aos 
programas de capacitação e qualificação dos 
colaboradores como valor agregado que essa 
metodologia oferece, citando-se como exem-
plos os cursos de língua estrangeira, cursos 
básicos de informática, cursos de etiqueta pro-
fissional, os quais promovem informações que 
geram conhecimentos, podendo ser revertidos 
em mudanças de comportamento no ambien-
te corporativo. A metodologia da EAD reduz 
a segregação educacional, pois está aberta aos 
colaboradores dos diversos níveis hierárquicos 
da organização, quando os meios de comuni-
cação utilizados são mais acessíveis à clientela 
interna dos níveis estruturais e operacionais. 
São oferecidos ainda cursos em nível de gra-
duação e pós-graduação, em parceria com IES, 
os quais implicam em regulação dos órgãos 
superiores de educação e recursos tecnológi-
cos mais aprimorados, direcionando-se para 
a clientela interna dos níveis administrativos 
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e gerenciais.
A metodologia de EAD promove agi-

lidade no atendimento às metas de educação 
corporativa e, quando bem conduzida e apoia-
da em ferramentas tecnológicas apropriadas, 
como intranet, internet, tele e videoconferên-
cia, fóruns, chats, correio eletrônico e sistemas 
de multimídia, viabiliza canais para o compar-
tilhamento do conhecimento, para a promo-
ção da aprendizagem colaborativa, para uma 
maior integração entre os níveis da organiza-
ção, assim como o fortalecimento do senti-
mento de pertença entre os colaboradores.

Todavia, indicam-se alguns desafios en-
frentados nessa metodologia, como a necessi-
dade de adequação dos suportes tecnológicos 
ao desenvolvimento dos conteúdos dos cursos; 
a atenção que deve ser dada na gestão quali-
tativa e quantitativa do tempo disponibiliza-
do para a realização dos cursos; assim como 
o incentivo à manutenção da motivação do 
participante do curso, devido ao alto índice de 
alunos que não conseguem concluir os cursos 
em tempo hábil (PRIMO, 2007).

A esses desafios acrescentam-se os mito 
e tabus sobre a educação a distância, que ain-
da encontram-se prenhe de dúvidas e estigmas 
que incorporam certa descrença em relação à 
sua eficácia, sua qualidade, sua credibilidade 
e reconhecimento na sociedade e no mercado 
de trabalho.

Quanto à metodologia vivencial ressal-
ta-se que é mister o conhecimento acerca da 
dinâmica grupal. Conforme Schermerhorn 
(1999) pode-se definir um grupo como um 
conjunto de duas ou mais pessoas que apre-
sentam certa regularidade na interação no tra-
balho com a intenção de atingir um ou mais 
objetivos comuns.  São características dos gru-
pos a interdependência e a interação contínua 
em prol do alcance dos objetivos e metas em 
comum. É no grupo, na interação grupal, que 
se operacionalizam os problemas, conflitos, as 
buscas de propostas de solução, os insights e 
os impasses. Portanto, o estudo da dinâmica 
grupal é imprescindível para a compreensão 
dos processos que ocorrem na ambiência cor-
porativa e mostra-se eficaz quanto aos resulta-
dos no que se refere às mudanças atitudinais e 

comportamentais dos colaboradores, particu-
larmente no tocante às relações interpessoais 
(MOSCOVICI, 1985).

Adentra-se no campo da dinâmica dos 
grupos, que investiga as forças psicológicas e 
sociais atuantes na relação grupal e expressa 
através de fenômenos como a coesão, coer-
ção, pressão social, atração, rejeição, resistên-
cia a mudança, interdependência e equilíbrio 
(MINICUCCI, 2002). Os fenômenos grupais 
são estudados através de técnicas e estratégias 
vivenciais, experienciais, que compõem a me-
todologia vivencial, a qual inclui os jogos, as 
dinâmicas, as simulações e as vivências como 
instrumental apropriado para tal metodologia. 

Cada uma dessas estratégias ou técnicas 
deve convergir para os objetivos do T&D e dos 
grupos em que serão aplicadas. Alguns cuida-
dos são ressaltados no uso dessa metodologia, 
sugerindo-se que as ações:

devem estar focalizadas na planificação/
diagnóstico do problema, conhecimento 
dos participantes, clarificação de papéis 
e elucidação dos processos de relacio-
namento intra e interpessoais (feedba-
ck), esforçando-se para proporcionar ao 
grupo a consciência do que faz, como 
faz, para que faz, como vive no plano das 
opiniões, interações, atitudes e compor-
tamentos presentes nesse universo (KA-
NAANE; ORTIGOSO, 2001, p. 94)

Verifica-se a amplitude da metodolo-
gia vivencial e a possibilidade de conteúdos 
e temáticas que podem ser trabalhados e de-
senvolvidos por seu intermédio. Focaliza-se o 
desenvolvimento integral do ser, consideran-
do-se os aspectos cognitivos, comportamen-
tais e emocionais.

Segundo Kanaane e Ortigoso (2001) 
a metodologia vivencial, quer seja aplicada 
através de jogos, dinâmicas ou simulações, 
apresenta certas vantagens, pois favorece que 
os participantes revelem aspectos de sua per-
sonalidade que em outras ocasiões não reve-
lariam. Tais situações servem de contexto para 
análise e reflexão sobre posturas, comporta-
mentos, emoções, reações, que são dialogados 
com o intuito de servir de base para mudanças 
atitudinais. Focalizam-se aspectos voltados 
não apenas às competências profissionais de-
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correntes da função, cargo ou posição do co-
laborador, mas também aspectos referentes à 
dimensão humana, psicológica, social e ética. 
A metodologia vivencial permite a identifica-
ção e implementação de estratégias e soluções 
profissionais pautadas na abordagem socio-
comportamental.

Minicucci (2002) evidencia que as mu-
danças de comportamento transcorrem in-
trinsecamente nas relações grupais, a partir do 
desenvolvimento da percepção do outro, da 
atenção aos papéis sociais que estão sendo de-
sempenhados no grupo, da identificação dos 
mecanismos de resistência à atração afetiva, da 
compreensão dos problemas de comunicação, 
das atitudes grupais e do desenvolvimento de 
comportamentos facilitadores e/ou de lideran-
ça.

Considera-se a relevância dessa metodo-
logia nos processos de educação corporativa, 
haja vista sua implicação no reconhecimento 
e possibilidade de desenvolvimento do po-
tencial humano, favorecendo que o colabora-
dor aprenda não apenas a fazer, mas também 
aprenda a ser e a conviver, atitudes reconheci-
damente imprescindíveis ao novo cenário cor-
porativo e social.

Contudo, a metodologia vivencial re-
quer cuidados importantes como amplo co-
nhecimento sobre psicodinâmica e psicopato-
logia, a fim de que não se incorra em riscos 
quanto à desestruturação emocional e psico-
lógica dos participantes, posto que certas si-
tuações vivenciais mobilizam conteúdos psí-
quicos que podem ser geradores de ansiedade. 
Requer ainda planejamento global da situação, 
inclusive dos recursos, materiais de apoio e di-
dático, tempo, espaço, processo de avaliação/
feedback, dentre outros, além de demandar 
maior tempo na consecução dos cursos devido 
à restrição de quantidade de participantes por 
grupo, posto que grupos muito numerosos são 
difíceis de ser coordenados e avaliados. Certa-
mente, a necessidade de conhecimento acerca 
do público-alvo, suas expectativas, conheci-
mentos prévios, maturidade e motivação são 
fatores relevantes na condução de grupos en-
quanto metodologia educacional corporativa.

Em síntese, as metodologias a distância 

e a vivencial, aplicadas no contexto corpora-
tivo, apresentam forças propulsoras na dire-
ção da formação, qualificação e capacitação 
profissional, promovendo condições do de-
senvolvimento de competências pessoais e 
profissionais, aumentando o portfólio de co-
nhecimentos dos colaboradores, atualizando-
-os para a demanda do profissional flexível e 
polivalente, facilitando a expansão de sua ha-
bilidade interpessoal tão necessária às relações 
de trabalho. Acrescenta-se ainda a possibilida-
de do colaborador identificar o sentido pesso-
al, social e profissional de seu trabalho, fortale-
cendo seu autoconceito e sua autovalorização, 
tornando-o mais satisfeito em sua relação com 
trabalho.

Entretanto, é imprescindível que se man-
tenham as devidas ressalvas quanto aos desa-
fios e limitações presentes nas metodologias 
educacionais aqui discutidas, enfatizando-se 
que o direcionamento de qualquer ação edu-
cativa deve ser o desenvolvimento de mecanis-
mos de enfrentamento que proporcione equi-
líbrio entre os interesses organizacionais e os 
dos colaboradores.

5 poSSIBIlIDADES, lIMItES E pRopoS-
tAS

Considerando-se a complexidade da 
educação corporativa, suas ações, objetivos 
e metodologias, surgem algumas reflexões 
acerca dessa prática tão disseminada. Uma 
primeira reflexão direciona-se para as particu-
laridades que devem ser observadas em todo 
processo de aprendizagem, especialmente na 
educação corporativa, a qual envolve dimen-
sões que vão além da aprendizagem como 
processo, pois a aprendizagem organizacional 
também representa um meio de sobrevivência 
corporativa e um meio de sobrevivência da 
empregabilidade do indivíduo.

Kanaane e Ortigoso (2001) destacam 
certas peculiaridades como a questão da indi-
vidualidade, da organicidade, da praticidade, 
da ênfase na comunicação, da flexibilidade, da 
motivação e da capacidade de lidar com desa-
fios. 
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Os autores esclarecem sobre a impor-
tância do respeito à individualidade de cada 
colaborador, no tocante à sua adaptabilida-
de, seu potencial, suas necessidades e conhe-
cimentos prévios, assim como a flexibilidade 
dos treinamentos, compreendidos como ações 
de educação corporativa, montados no intuito 
de corresponder às necessidades organizacio-
nais, pessoais e de mercado. Kanaane e Ortigo-
so (2001) explicam ainda que a motivação dos 
colaboradores é alvo e condição básica para o 
bom aproveitamento do processo de ensino-
-aprendizagem, sendo a motivação um proces-
so individual expresso através da interação do 
colaborador no contexto organizacional, bem 
como por sua produtividade.

Observa-se que os aspectos ressaltados 
anteriormente evidenciam as diferenças in-
dividuais, entretanto, o processo de ensino-
-aprendizagem é conduzido com foco em 
resultados e indicadores de desempenho. A 
análise de cada individualidade pode ser con-
siderada, mas a expectativa de desempenho é 
unificada. De fato, tais peculiaridades reque-
rem estratégias diferenciadas e, conseqüente-
mente, abordagens e metodologias específicas. 
O grande desafio é adequar a metodologia a 
tantas variáveis como as apresentadas no pre-
sente tópico, além dos objetivos e metas orga-
nizacionais.  

Os autores citados comentam que essas 
ações de educação corporativa são pedagógi-
ca e andragogicamente elaboradas e concate-
nadas ao contexto organizacional. Clarificam 
que a proximidade com a prática e com as 
experiências vivenciadas pelos colaboradores 
evidencia as questões ligadas à aprendizagem, 
como objetivos, conteúdos e metodologia. 
Do mesmo modo, também corrobora para a 
recorrência de situações desafiadoras para os 
colaboradores, promovendo situações de fee-
dback, o que representa vantagens estratégicas 
para o melhor desempenho das equipes de tra-
balho.

Destarte, as possibilidades são muitas no 
tocante ao desenvolvimento de estratégias de 
educação corporativa, destacando-se metodo-
logias tradicionais e inovadoras, algumas mais 
conteudistas, outras mais técnicas, umas mais 

acessíveis e executáveis no ambiente corpora-
tivo, envolvendo custos que não representem 
grandes cifras, nem recursos materiais de di-
fícil aquisição ou utilização, em comparação 
com outras mais complexas.

Independente da metodologia proposta, 
os desafios a serem enfrentados são inerentes 
às práticas corporativas, as quais permeiam 
um campo dinâmico, competitivo, prenhe de 
forças antagônicas. Diante do exposto, Kanaa-
ne e Ortigoso (2001, p.86) salientam que

o grande desafio dos programas de Trei-
namento e Desenvolvimento deve estar 
centrado na capacidade de facilitar os 
processos de aprendizagem, a partir da 
experiência/bagagem de conhecimentos 
que as pessoas possuem, levando-as a 
descartar aquilo que já não agrega valor 
ao seu processo de crescimento/desen-
volvimento, assim como sistematizando 
e restaurando o conhecimento que seja 
relevante para as novas exigências.

Com bases nesses desafios, são apresen-
tadas algumas propostas, como a utilização de 
metodologias diversificadas a fim de contem-
plar os objetivos organizacionais, assim como 
a interação e o envolvimento dos participantes 
dos cursos de educação corporativa, para que 
estes possam expor suas necessidades e seus 
próprios objetivos de forma complementar aos 
interesses organizacionais.

Se o desafio do novo milênio é a forma-
ção ética e o resgate do humano, é mister que 
as metodologias educacionais corporativas 
centralizem suas estratégias no desenvolvi-
mento das bases da gestão por competências 
que enfatizam o aprender a fazer, a ser, a co-
nhecer e a conviver.

6 CoNSIDERAçÕES FINAIS

O estudo das metodologias de educação 
corporativa representa um passo em direção à 
reflexão crítica sobre as práticas da gestão de 
pessoas, particularmente no que tange à área 
de treinamento e desenvolvimento (T&D).

Compreendida como uma resposta às 
demandas do cenário atual, de uma socieda-
de informacional e globalizada, com mercados 
competitivos, a educação corporativa imbui-
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-se da responsabilidade de qualificar, formar e 
educar colaboradores, gestores e dirigentes no 
desenvolvimento de um perfil profissional que 
inclui a flexibilidade funcional e a capacidade 
de se trabalhar em grupo, além da expansão 
de condutas éticas voltadas para o resgate da 
dimensão humana na relação de trabalho, ali-
nhando-se às necessidades e metas do negócio.

Diante de tamanho desafio, utilizam-se 
metodologias educacionais diversas, no in-
tuito de favorecer aquisição e fortalecimento 
de conhecimentos, habilidades e atitudes. As 
metodologias devem cumprir seu ofício, fa-
cilitando os processos pessoais e grupais do 
aprender a fazer, a ser, a conhecer e a conviver, 
os quais englobam a aprendizagem por con-
ceitos, aprendizagem pela experiência/treino, 
aprendizagem por simulação e por desenvol-
vimento psicológico.

Dentre as variadas metodologias educa-
cionais, destacam-se a metodologia de educa-
ção a distância e a metodologia vivencial como 
ferramentas atuais e compatíveis às novas ca-
racterizações do processo de ensino-aprendi-
zagem, da sociedade dinâmica e globalizada 
e das organizações de trabalho. Sobressai-se 
com possibilidades e vantagens da metodolo-
gia de educação a distância a redução da se-
gregação educacional, que promove agilidade 
no atendimento às metas de educação corpo-
rativa, viabilizando canais para o compartilha-
mento do conhecimento, para a promoção da 
aprendizagem colaborativa, para uma maior 
integração entre os níveis da organização, as-
sim como para o fortalecimento do sentimen-
to de pertença entre os colaboradores. 

No tocante à metodologia vivencial, 
constata-se a amplitude de conteúdos e temáti-
cas que podem ser trabalhados e desenvolvidos 
por seu intermédio, focalizando-se o desen-
volvimento integral do ser, considerando-se 
os aspectos cognitivos, comportamentais e 
emocionais no processo educacional, além de 
favorecer a auto-expressão de aspectos da per-
sonalidade dos colaboradores, o que promove 
análise e reflexão sobre posturas, comporta-
mentos, emoções e reações experienciadas, as 
quais servem de base para mudanças compor-
tamentais. Essa metodologia enfatiza aspectos 

voltados não apenas às competências profis-
sionais do colaborador, mas também aspectos 
referentes à sua dimensão humana, psicológi-
ca, social e ética.

Em contraponto, identificam-se como 
limites ou desafios da metodologia a distância 
cuidados em relação à adequação dos suportes 
tecnológicos, ao desenvolvimento dos conteú-
dos dos cursos, à organização e utilização do 
tempo disponibilizado para a realização dos 
cursos, como também às questões de moti-
vação dos participantes, acrescentando-se os 
preconceitos sobre a educação a distância.

Por sua vez, a metodologia vivencial 
traz como limites ou desafios cuidados im-
portantes, como amplo conhecimento sobre 
psicodinâmica e psicopatologia, por se tratar 
de uma metodologia que envolve a totalidade 
do ser em suas múltiplas dimensões (biopsi-
cossocial), planejamento global da situação, 
conhecimento acerca do público-alvo, além 
de demandar maior tempo na consecução dos 
cursos devido à necessidade de formação de 
grupos com quantidade restrita de participan-
tes.

Finaliza-se o presente estudo concluin-
do que o grande desafio das metodologias de 
educação corporativa é conciliar a atenção 
à singularidade humana nos processos de 
aprendizagem, sem perder o foco das metas 
e objetivos organizacionais, concentrando es-
forços no desenvolvimento das bases da gestão 
por competências que enfatizam o aprender a 
fazer, a ser, a conhecer e a conviver.

Propõe-se a diversificação no uso das 
metodologias a fim de ampliar as possibilida-
des de alcance dos objetivos organizacionais, 
assim como a interação e o envolvimento dos 
participantes dos cursos de educação corpo-
rativa, para que estes possam expor suas ne-
cessidades e seus próprios objetivos de forma 
complementar aos interesses organizacionais.
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A EDuCAção FíSICA NA ESColA: CoNtExtuAlIzANDo 
o JoGo NA FoRMAção SoCIoCultuRAl Do AluNo E DE 

SuA AutoNoMIA

pHySicAl educAtion At ScHool: contextuAlizeS tHe GAme in 
tHe StudentS’ SocioculturAl development Autonomy

1 INtRoDução
 
O homem produz cultura, ao mesmo tempo em que 

nela é produzido. Esta é então produto e produtora da socie-
dade. Essa relação estabelece-se por ser um processo dinâmi-
co que simboliza os códigos de um grupo. A escola insere-se 
nesse contexto. Está no ser humano a capacidade natural de 
criá-la e recriá-la para resolver problemas e atender suas ne-
cessidades.

 Formação sociocultural refere-se a todo um contexto 
formal e informal que circunda a humanidade. O adolescen-
te faz parte desse enredo. Todo o processo histórico vivido 
por ele tem influência na sua formação. O jogo tem para este, 
ainda que inconscientemente, uma grande dimensão cul-
tural, pois é passado de geração a geração. As regras esta-
belecidas na sua composição definem normas e padrões de 
comportamento, logo, terá efeito moral e ético na vida social 
daquele que o pratica. Cada cultura incorpora as vivências 
do jogo, de acordo com sua história e acervo de movimentos 
que possui. É nesse aspecto, que acontecem principalmente, 
as mudanças de comportamento provocadas pela incorpora-
ção dessa prática em um grupo social. Então, diante dessas 
considerações convém ratificar, se bem mediado, que o jogo 
é capaz de contribuir no desenvolvimento sociocultural dos 
adolescentes.

 A Educação Física é um acervo de movimentos her-
dados culturalmente, por isso mesmo intitulada de “cultura 
corporal do movimento”, (BRASIL, 1997). Ela enquanto dis-
ciplina, tem um papel determinante na utilização dos jogos 
para contribuir com a formação do aluno. É importante res-
saltar, que essa formação estará sempre inserida no contex-
to sócio-histórico que esse adolescente “respira”. O jogo na 
Educação Física é conteúdo e está presente nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais como sugestão para as aulas. Precisa 
incondicionalmente estar no planejamento escolar.

 Pensando assim, percebi a relevância de realizar 
um trabalho, onde o jogo fosse o protagonista das aulas de 
Educação Física, contribuindo com o desenvolvimento so-
ciocultural dos educandos. A pertinência dessa produção se 
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dá pela necessidade da compreensão do papel 
pedagógico que tem esse conteúdo no cresci-
mento e desenvolvimento dos alunos. Desta 
forma, para efetivação deste relato, formulei as 
seguintes perguntas:

•	 Como o jogo, enquanto conteúdo das aulas 
de Educação Física, pode estimular a parti-
cipação dos alunos?

•	 O jogo melhora as relações interpessoais do 
corpo discente da escola?

•	 O jogo contribui na formação sociocultural 
do aluno e de sua autonomia?

Para responder essas perguntas, orques-
trei esta produção com os objetivos de de-
monstrar que o jogo, quando bem mediado, 
traz prazer e motivação aos seus participantes; 
e de identificar como as aulas com jogos me-
lhoram as relações interpessoais e contribuem 
na formação sociocultural dos alunos e de sua 
autonomia.

Para isso, interpretei as falas dos alunos 
de um grande colégio particular da cidade de 
Fortaleza, fazendo uma leitura dos seus senti-
mentos, traduzindo suas atitudes no contexto 
do jogo, pois a convivência semanal por um 
ano me permitiu. O estudo parte de observa-
ções e confrontos bibliográficos, pois discuto 
com autores, como Piaget, Vygotsky e Bossa. 
A análise da minha experiência foi feita atra-
vés da convivência, diálogos diários e 32 aulas 
práticas no ano de 2011, em cada uma das tur-
mas do 6º ao 8º ano do ensino fundamental II 
(duas de cada série). Como instrumentos de 
coleta de dados utilizei a observação partici-
pativa e entrevista. A pesquisa é descritiva e 
apresenta-se como um estudo de caso (relato), 
com uma abordagem qualitativa.

As minhas conclusões foram tiradas em 
relação à totalidade das experiências, demons-
trando minhas opiniões e pontos relevantes do 
estudo, apresentando o jogo, como interven-
ção pedagógica para as aulas de Educação Físi-
ca no desenvolvimento do adolescente.

O Colégio investigado situa-se no Bair-
ro Seis Bocas, é o mais jovem de uma grande 
Organização de ensino. O mesmo possui duas 
turmas em cada série do Ensino Fundamental 
II e uma turma de 1º ano do Ensino Médio. 

A população investigada nessa experiência foi 
de 200 (duzentos) adolescentes dos 11 aos 14 
anos de idade, integrantes das classes média 
alta e alta da cidade de Fortaleza.

Este relato aborda diferentes contex-
tos em que este adolescente está inserido e 
que influem em sua participação nas aulas de 
Educação Física, que privilegiam o jogo como 
conteúdo e sua contribuição no seu desenvol-
vimento sociocultural. Optei por destacar o 
papel do lúdico em um enfoque construtivista, 
pois parti sempre das experiências trazidas pe-
los educandos. Isso muito contribuiu com as 
aulas. Converso também sobre os Parâmetros 
Curriculares Nacionais e os coloco como um 
grande referencial teórico. Enfatizo a relação 
entre os adolescentes da escola e a Educação 
Física escolar com a prescrição dos jogos para 
as aulas. Incluem-se aí, principalmente, os po-
pulares, passados de geração a geração e com 
muitos significados históricos e culturais em 
suas regras. Pude constatar notoriamente, 
como em um ano de práticas lúdicas, muitos 
dos meus alunos saíram da condição heterô-
noma para autônoma, ou seja, de um nível de 
consciência moral do outro, para um nível de 
consciência moral próprio.

2 o JoGo, A MotIVAção E oS pARÂ-
MEtRoS CuRRICulARES NACIoNAIS 
NAS VIVÊNCIAS DE EDuCAção FíSICA 
NA ESColA

Piaget (1987) e Vygotsky (1991) têm 
ideias contrárias quanto ao sentimento trazi-
do pelo jogo, o primeiro é incisivo ao afirmar 
que todo jogo promove prazer. Se assim o fos-
se, contemplaríamos o conteúdo JOGO para 
as aulas e teríamos uma participação efetiva 
de todos os Educandos (aceitação mútua). In-
dubitavelmente, pelas experiências vividas no 
Colégio investigado, só posso corroborar com 
Lev Vygotsky, pois este, ao ratificar de forma 
inexorável que nem todo jogo fomenta prazer, 
explica a ausência do Aprendiz, até mesmo 
com esse modelo de aula na Educação Física 
Escolar. Ele diz mais, a questão de sentir pra-
zer, na participação em um jogo, estará sempre 
vinculada às perspectivas de quem joga e às re-
lações mantidas por esse grupo. Confrontado 
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a fala desses dois autores, percebi a importân-
cia de ser criterioso ao escolher o tipo de jogo 
a ser trabalhado nas minhas aulas. Deixei essa 
decisão para que a tomássemos em grupo. Parti 
das experiências dos meus alunos. Vislumbrei, 
principalmente, o nível cultural e cognoscitivo 
destes e coloquei-os como participantes ativos 
desse planejamento, contemplando um prin-
cípio pedagógico chamado, FAZER JUNTO, 
Presente nos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais, e que permite uma prática pedagógica de 
construção do conhecimento. Percebi que os 
alunos, ainda que inconscientemente, optaram 
pelo resgate da nossa cultura, ao contempla-
rem vários jogos populares para as aulas. Daí, 
para que estas práticas surtissem um efeito de 
transformação no nível de consciência dos 
alunos e cultivassem suas relações interpes-
soais foi um passo. Com essa proposta de tra-
balho, tive uma maior aceitação por parte dos 
aprendizes para as minhas aulas e compreendi 
na prática como as teorias são importantes, 
com destaque para os autores construtivistas 
(VYGOTSKY, 1991; PIAGET, 1987).

O que determinou a participação dos 
alunos nas aulas de Educação Física, foi a mo-
tivação, isso quer dizer, que para uma aprendi-
zagem significativa, eles precisavam ter pron-
tidão para aprender, isto é, teriam que associar 
nossas vivências aos seus anseios, seu cotidia-
no, mais precisamente, sua vida social. Quan-
do eu não criava essa relação ora citada, mes-
mo que participassem das aulas, tinham outros 
motivos que não eram inerentes aos seus dese-
jos, ou seja, a frequência se deu algumas vezes 
pelo medo da punição que pudesse decorrer 
dessa ausência na aula. A motivação pressupõe 
fatores externos e internos relacionados ao ser 
humano, este precisa ter bons motivos para 
exercer e permanecer em alguma atividade. 
Pensando assim, busquei cada vez mais uma 
aproximação com meus alunos. Comecei a me 
preocupar com os seus problemas, passando 
a partilhar alegrias, angústias e receios. Cria-
mos uma liga de amizade e respeito. Por esse 
motivo, pude ouvi-los mais, pois se sentiram 
à vontade para externarem seus sentimentos. 
Essa relação de afetividade me permitiu aden-
trar mais ainda o mundo deles. Abrimos várias 
discussões. Eles entenderam que os esportes, 

as lutas e a dança, também poderiam ter um 
caráter lúdico, e que nós poderíamos associá-
-los aos jogos. Foi incrível esse embate, pois 
fortaleceu as aulas e fomentou nos alunos mais 
autonomia nas suas práticas corporais. Con-
sequentemente essa se expandiria para a vida 
social deles.

Aceitação mútua no meu entendimento, 
não quer dizer e nem pretende refletir 100% 
de participação direta dos educandos nas mi-
nhas aulas, mas almejei sempre esse percentu-
al, para a compreensão significativa do aluno 
nas vivências. Fazendo uso do dito popular, 
“de cada com sua capacidade, e a cada um, 
com sua necessidade”, conscientizei-me da im-
portância de respeitar os educandos nas suas 
diferenças. A própria antropologia, nos cita 
um princípio chamado alteridade, que aborda 
que a maior característica do ser humano é a 
capacidade que ele tem de se expressar dife-
rentemente, Darido (2003, p. 17 apud MAUSS, 
1974). Percebi então, que minha obrigação se-
ria propiciar um ambiente favorável nas aulas, 
onde todos, independentemente do nível de 
habilidade motora, peso, altura, sexo ou defi-
ciência, pudessem participar, gerando assim, 
um “clima” de aceitação na pluralidade.

O que incrementei junto ao Colégio par-
ticular do bairro Seis Bocas foi a utilização das 
recomendações contidas nos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais, que enfatiza o lúdico. Os 
próprios alunos, com ética e responsabilidade 
social, optaram pelo prazer de jogar “com” e 
não “contra”.

3 ADolESCÊNCIA, EDuCAção FíSICA 
E A ESColA

Quando convivi com os adolescentes 
dentro do Colégio, pude perceber que eles têm 
a necessidade de autoafirmação, quando ob-
servei o relacionamento entre colegas da mes-
ma idade, notei um padrão que os afetava, que 
ia desde o uso de algum acessório, até o tipo de 
comportamento no grupo (como por exemplo, 
abrir mão das aulas de Educação Física). Se eu 
não atentasse para essas mudanças, apelaria 
logo, equivocadamente, para rótulos sobre o 
aluno, alegando de forma leiga, que os padrões 
comportamentais apresentados seriam algum 
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tipo de distúrbio. Isso seria uma falta grave da 
minha parte, pois quando rotulamos, conse-
quentemente, excluímos.

Afirma Bossa (2005), que entre outras 
coisas, as dificuldades dessa etapa, costumam 
trazer sérios problemas à escolaridade, não só 
no que concerne ao comportamento do ado-
lescente, que tende a desafiar a figura da auto-
ridade, mas também em relação ao aprendiza-
do na escola, visto que os conteúdos ensina-
dos nas séries cursadas nessa época requerem 
um esquema de pensamento mais sofisticado. 
Agindo com essa fundamentação, incentivei 
jogos onde a elaboração de estratégias (como 
no jogo de bandeira, por exemplo) fomentasse 
no aluno a manifestação de suas opiniões no 
grupo de maneira autônoma. Acreditei que os 
jogos por eles herdados, poderiam ser parti-
lhados com toda a equipe. Realizamos uma se-
quência, obedecendo-se a faixa etária e anseios 
de cada turma. Optamos pelos populares, cog-
nitivos, de perseguição, sensoriais, de mímica 
e pré-desportivos dos 6º (s) aos 8º (s) anos. 
Os conflitos foram dando lugar a cooperação 
e aceitação mútua para as aulas. E mais, com 
esses jogos, melhoramos significativamente as 
relações interpessoais na escola.

4 CoNCluSão

Foi muito importante perceber as mu-
danças decorrentes da adolescência e as con-
sequências destas para uma boa participação 
e frequência às aulas de Educação Física. Não 
é interessante insistir em tratar o adolescente 
como se este fosse o mesmo durante toda sua 
trajetória escolar. Meninos e meninas mudam 
gradativamente, portanto, afirmo que não é o 
adolescente que tem que se adequar à Educa-
ção Física na escola, e sim o contrário. Pude 
comprovar que a escolha por engajar-se em 
uma atividade, como o movimento, é moti-
vada por fatores conscientes e inconscientes, 
percebi que fatores afetivos podem interferir 
no ritmo do desenvolvimento do aluno. Com 
isso, reforço a importância do professor de 
Educação Física em percebê-lo na sua totali-
dade.

A escolha do planejamento participativo 
no Colégio pesquisado, foi condição precípua 

para descobrirmos no jogo, um instrumento 
de aproximação entre os diversos segmentos 
da escola. Não quero neste desfecho, condi-
cionar o sucesso das aulas de Educação Física 
somente a escolha dos jogos para as aulas, até 
porque estes não são uma panaceia ou seu úni-
co conteúdo. No entanto, posso afirmar sem 
equívoco, que a possível ausência dele com um 
significado lúdico nas aulas, pode ser conside-
rada um retrocesso na formação humana.

A proposta por mim orquestrada nes-
sa escola, pode não funcionar na sua íntegra 
em qualquer estabelecimento de ensino, mas, 
é um bom começo para quem quer promover 
uma cultura de paz com jovens conscientes e 
autônomos, membros proativos de uma socie-
dade a mercê da vontade alheia e reprodutora 
de conhecimento.

Um dos pontos mais positivos dessa pes-
quisa foi compreender que qualquer prática só 
se sustenta com uma boa teoria. Os autores 
utilizados e citados nessa pesquisa efetivaram 
meus objetivos educacionais. Foram eles, jun-
tamente com meus alunos, os pilares de todo o 
sucesso dessa proposta.

 O aluno do colégio investigado, como 
qualquer outro adolescente, precisou que a 
escola o acolhesse, respeitasse suas escolhas 
e fomentasse nele o conhecimento de si e do 
mundo que o cerca. Insisti no diálogo para 
provocar sua emancipação cultural, que pro-
move a competência para refletir (tendo o jogo 
como mediador) sobre questões, como: luta de 
classes, poder, contestação e a falácia da indús-
tria midiática.

Outro ponto relevante em toda essa ex-
periência, foi o alcance do respeito à plurali-
dade dos desejos, ideias e culturas. Consegui 
compreender que contribuir com a formação 
sociocultural através do jogo nas aulas de 
Educação Física, é incentivar o pensamen-
to crítico, que valoriza a arte como prática e 
expressão da cultura corporal. Os sorrisos, os 
saltos, as corridas, demonstraram as inúmeras 
formas de comunicação do corpo com o mun-
do, definindo as singularidades do sujeito em 
um ambiente formal, onde o acervo cultural 
de cada aluno se enriqueceu também, nas ha-
bilidades psicomotoras promovidas pelo jogo, 
e às vezes, no próprio silêncio da introspecção 
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que gera a ação.
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