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Editorial

A quarta edição da Revista Diálogos Acadêmicos destaca a importância do exercício científico 
como uma atividade que deve integrar a teoria, o método e a criatividade como práticas educativas que 
são essenciais para a produção do conhecimento e do entendimento da realidade. Dessa forma, os artigos 
científicos apresentados nessa edição demarcam a importância da aliança entre o ensino e a pesquisa 
como ferramentas indispensáveis para uma formação acadêmica de qualidade. Portanto, faz-se neces-
sário o entendimento de que a pesquisa, assim como a extensão, são modalidades educativas, e dessa 
maneira, estão intimamente vinculadas ao ensino. Esta compreensão possibilita ações que repercutem 
na formação acadêmica e profissional dos estudantes, qualificando-os a partir da crítica e da reflexão 
oriundas da pesquisa científica como uma atividade integradora de ações concretas desencadeadas por 
professores e estudantes do ensino superior. Para tanto, devemos considerar a pesquisa como a produção 
de um conhecimento novo voltado para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Desse modo, po-
deremos promover e estimular uma compreensão mais complexa e completa do ambiente em que vivem 
os indivíduos de uma sociedade e de suas formas de interação social.

A compreensão da importância do desenvolvimento das atividades de pesquisa com a prática do-
cente está exposta nas reflexões e experiências apresentadas nos artigos selecionados para essa edição da 
revista produzidos pelos professores: Bruno Gustavo Muneratto, Anne Caroline Moraes de Assis, Edil-
son Baltazar Barreira Junior, João Wilame Coelho Graça e Jurandir Fernandes Cavalcante, que compõem 
o quadro de docentes da Fametro. O artigo da estudante Marta Pereira Ferreira evidencia que o estimulo 
a produção cientifica produz frutos e certamente animará os demais estudantes a partilhar suas produ-
ções com a comunidade acadêmica. Também podemos observar a indissociabilidade entre a produção 
de professores e estudantes nos artigos realizados conjuntamente entre eles, como no caso dos autores: 
Naracélia Barbosa Teles e Danielly Onofre Silva. Outra aliança importante que amplia e incrementa os 
horizontes acadêmicos se dá através das parcerias entre professores-pesquisadores de diferentes institui-
ções que enviaram os seus textos para a Revista Diálogos Acadêmicos: Aline Barbosa Teixeira Martins, 
Zélia Maria de Sousa Araújo Santos, Luiza Jane Eyre de Sousa Vieira, Ivna Zaíra Figueiredo da Silva, 
Janete Mourão Carvalho, Geysa Maria Nogueira Farias, Eduardo Vidal Melo, Ingrid Correia Nogueira, 
Teresa Cristina Rebouças, Cristina Ferreira da Silva, Maria Anunciada Ferreira Guimarães, Vládia de 
Almeida Camurça, Adriana Maria Lopes, Renata Costa da Silva e Genilson César Soares Bonfim. 

Essa edição também apresenta para os leitores os artigos científicos premiados no CONEXÃO 
FAMETRO dos seguintes autores: Andressa Vannutt Silveira Duarte e Mirtes Aparecida Alves, que rece-
beram o prêmio no GT de Pós-Graduação; Amanda Kelly Araújo de Moura, Antônio Adriano da Rocha 
Nogueira e Regina Claudia Melo Dodt, pelo prêmio recebido no GT de Graduação e Ana Marília Pereira 
dos Santos e Ingrid Lorena da Silva Leite premiadas no GT de Monitoria e Iniciação Científica. 

Entender a pesquisa como um instrumento de ensino (ou como precursora das atividades de 
extensão) é perceber como a produção do conhecimento deve acontecer de forma interdisciplinar. Essa 
prática cientifica estimula a reflexão crítica, a análise, a capacidade de compor e recompor dados, infor-
mações, argumentos, idéias e incertezas. Pesquisar é um processo que objetiva entrar em contato com 
realidades desconhecidas ou pouco conhecidas, revelando suas características e peculiaridades, obser-
vando critérios específicos e com uma metodologia de trabalho rigorosa e viável. Sendo, assim convi-
damos todos os leitores e leitoras da Revista Diálogos Acadêmicos a desbravarem as trilhas e caminhos 
investigativos descobertos pelos pesquisadores dessa edição. Boa leitura!

Corpo editorial

79



a
r
t
i
g
o
s

Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 2, n. 2, jul./dez. 2013.

80

CONSTRUÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA: SEXUALIDADE 
NA TERCEIRA IDADE

CONSTRUCTION OF SEXUALITY EDUCATION BOOKLET IN THE EL-
DERLY

RESUMO

A sexualidade faz parte das necessidades do ser humano, desenvol-
ve-se por toda vida e não se reduz ao ato sexual, não desaparece com 
o avançar da idade. O estudo teve como objetivo elaborar uma cartilha 
educativa sobre sexualidade na terceira idade, orientando-os sobre a pro-
moção da saúde e qualidade de vida. É uma pesquisa do tipo metodo-
lógica, do qual o processo de elaboração da cartilha foi composto por 
três etapas consecutivas. O conteúdo foi abordado de forma que houvesse 
concordância entre o título da cartilha e o texto interno, conduzidas no 
período de janeiro a junho de 2013. A cor da cartilha, o tamanho e tipo de 
letra, as figuras, os textos e o layout foram os mais criativos e dinâmicos 
possíveis para uma leitura chamativa e agradável. A cartilha é destinada 
aos idosos de todas as idades, independente de cor, raça, classe social, 
estado civil e religião.

Palavras-chave: Sexualidade. Idoso. Envelhecimento. Educação em saú-
de.

ABSTRACT

Sexuality is part of human needs, develops throughout life and is not 
limited to sexual intercourse, does not disappear with advancing age. The 
study aimed to develop an education booklet about sexuality in elderly, at 
guiding them on promoting health and quality of life. It is a survey of meth-
odological type, which process of drafting the charter was composed of three 
consecutive steps. The content has been addressed in a way that was no 
agreement between the title of the booklet and the inside text, conducted 
from january to june 2013. The color of the primer, the size and font, fig-
ures, texts and layout were the most creative and dynamic possible for a 
flashy and enjoyable read. The booklet is intended for seniors of all ages, 
regardless of color, race, social class, marital status and religion.

Keywords: Sexuality. Elderly. Aging. Health education.
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1 INTRODUÇÃO

A velhice constitui uma das etapas da 
vida, onde ocorrem mudanças inevitáveis do 
processo fisiológico do envelhecimento, inde-
pendente de raça, classe ou sexo. É algo deter-
minante em nossa vida, porém mesmo com 
estas alterações e algumas limitações prove-
niente do envelhecimento, pode-se viver sau-
dável. 

A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) estabelece a velhice por meio de um 
critério cronológico. Em países desenvolvidos, 
são considerados idosas pessoas com idade 
igual ou superior a 65 anos. Já em países em 
desenvolvimento, como o Brasil, a idade limite 
é a partir dos 60 anos. O Brasil passa hoje por 
uma importante mudança em sua pirâmide 
demográfica, com progressivo e acelerado en-
velhecimento da população. 

Na gerontologia, o envelhecimento é a 
sequência da vida. É cercado de mudanças fi-
siológicas, sexuais, tendo suas peculiaridades e 
características específicas. Atualmente vem se 
construindo uma visão mais positiva e produ-
tiva para o idoso mesmo com essas modifica-
ções (ALMEIDA; LOURENÇO, 2007).

Com o crescimento da população dos 
idosos, gera-se a necessidade de estudos em 
benefício de melhorar a qualidade de vida 
destes idosos, identificando fatores biológicos, 
psíquicos, sociais e funcionais, de acordo com 
a necessidade, para que possamos intervir e 
obter resultados satisfatórios.

Existem modificações na resposta sexual 
humana com o envelhecimento. Ao ultrapas-
sar o tempo da capacidade ovariana, a mulher 
vivenciará uma nova realidade hormonal. Es-
ses hormônios sexuais são diretamente rela-
cionados com comportamento e utilização das 
funções intelectuais. Vários autores tem de-
monstrado que a sexualidade está diretamente 
relacionada aos esteroides sexuais (GUIMA-
RÃES; CUNHA, 2004).

Entretanto, sua expressão nunca foi na-
turalizada e, mesmo nos dias atuais, a temá-
tica sexualidade caracteriza-se como de difícil 

discussão, nos diversos espaços da sociedade, 
inclusive no ambiente das práticas da saúde 
(MELO et al., 2009).

A sexualidade é algo que se expressa na-
turalmente em tudo aquilo que nos diz respei-
to. É a maneira como uma pessoa expressa seu 
sexo. Na terceira idade, pode se dizer que se 
perde em quantidade, mas, seguramente po-
de-se ganhar em qualidade. A idade permite 
as pessoas vivenciar o sexo em suas sutilezas, 
como uma linguagem que aperfeiçoa, reforça e 
enriquece a relação humana (PAPALÉO NET-
TO, 2007).

É relevante ressaltar a possibilidade de 
contração/transmissão de doenças sexual-
mente transmissíveis (DST) nessa faixa etária. 
Os idosos sexualmente ativos com múltiplos 
parceiros devem ser alertados a praticarem o 
sexo seguro, usando preservativos e orienta-
dos quanto à importância das vacinas contra 
as hepatites A e B (GALLO et al., 2001).

A sexualidade é um elemento fundamen-
tal para uma boa qualidade de vida e é questão 
pouco abordada nesta fase. Observa-se, empi-
ricamente, que as questões relacionadas a esta 
temática são discutidas abertamente quando 
se trata de adolescentes e adultos, enquanto, 
para os idosos muitas vezes são negadas (PIN-
TO et al., 2005). Em nossa sociedade prevalece 
a crença de que a atividade sexual desaparece 
com a idade, deixando o idoso constrangido 
para falar acerca do assunto, além de diversos  
outros tabus relacionados a esse tema. Desta 
forma, a sexualidade e a autoestima devem ser 
trabalhadas nesta população.

A sexualidade quando relacionada ao 
envelhecimento remete a mitos e estereótipos 
levando os idosos à condição de pessoas as-
sexuadas. Mesmo com a modernidade de al-
gumas concepções na prática da sexualidade, 
ainda podemos registrar preconceitos (COE-
LHO et al., 2010). Entende-se que a sexualida-
de não está relacionada somente a relação se-
xual, a penetração em si, mas envolve também 
sentimentos, carícias, palavras, gestos, olhares, 
entre outros aspectos (FREITAS, 2006). 

Na realidade, os idosos tem dificuldade 
de vivenciar sua sexualidade devido a auto-
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repressão. Sentem vergonha de falar sobre o 
assunto e relatar suas experiências. Os idosos 
vivenciam sua sexualidade de diferentes for-
mas e cada pessoa expressa sua sexualidade de 
maneira particular e única, cada idoso mani-
festa ou entende sexualidade de acordo com 
sua vivência anterior (RODRIGUES, 2008).

Sabe-se que o ser humano passa por 
modificações fisiológicas com o decorrer do 
tempo e que ao chegar a senescência existem 
limitações e mudanças estéticas, o que faz com 
que as pessoas pensem que os idosos perdem a 
sedução e a sexualidade. No entanto, diante do 
exposto, percebe-se que a sexualidade dos ido-
sos é um assunto complexo e pouco explorado 
nos dias de hoje. Tal fato pode ser influencia-
do ainda por alguns valores de uma educação 
conservadora e preconceituosa, a qual ainda 
predomina nos dias de hoje.

O desenvolvimento deste estudo permi-
tirá explorar a compreensão do idoso na sua 
vivência, objetivando assim melhor atendê-lo e 
ajudá-lo a compreender a sexualidade em meio 
a tantas limitações próprias da idade. Fornece-
rá subsídios relevantes para que profissionais 
da área de saúde que lidam direta ou indireta-
mente com idosos possam melhor atendê-los 
quanto as suas necessidades relacionadas à se-
xualidade, tendo impacto na qualidade de vida 
desses idosos. A importância de uma cartilha 
educativa se dá na sensibilização da sociedade 
em relação à sexualidade ao esclarecer os ido-
sos sobre o assunto, explicando as principais 
alterações físicas com o envelhecimento que 
podem afetar a sexualidade, curiosidades rela-
cionadas ao efeito das doenças sobre a sexua-
lidade, fatores emocionais que podem influen-
ciar na sexualidade e informação sobre mitos e 
tabus através de perguntas e respostas.

2 METODOLOGIA

2.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo tipo metodológi-
co, que possui como objetivo investigar os mé-
todos de obtenção, organização e análise dos 

dados com elaboração, validação e avaliação 
de instrumentos, através de passos implemen-
tados e debatidos a cada etapa concluída (PO-
LIT; BECK; HUNGLER, 2004).

2.2 Etapas do estudo

O processo de elaboração da cartilha foi 
composto por três etapas consecutivas (Figura 
01), conduzidas no período de janeiro a junho 
de 2013.

Figura 01 - Processo de elaboração da cartilha.

1ª etapa
Seleção de 
conteúdos

2ª etapa
Seleção de 
ilustrações 3ª etapa

Montagem 
do leiaute

Elaboração 
da cartilha

Fonte: Autores.

2.2.1 Etapa 1

Na primeira etapa foi realizada uma se-
leção dos conteúdos que seriam utilizados na 
construção da cartilha. Fez-se um levanta-
mento bibliográfico sobre a sexualidade nas 
bases de dados Literatura Latino- Americana 
e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS) e 
Scientific Electronic Library Online (SciELO).

Dentre os artigos encontrados foram 
escolhidos os que mais se adequavam a temá-
tica, sendo verificados através da leitura dos 
resumos. Além dos artigos encontrados foram 
utilizados livros. Ao final, selecionou-se 26 do-
cumentos que atendiam a proposta do estudo.

2.2.2 Etapa 2

Para tornar a cartilha mais atrativa e di-
nâmica para a população idosa, foram selecio-
nadas ilustrações em sites de busca da internet 
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que se relacionassem com as informações que 
estariam contidas na cartilha. Buscamos figu-
ras de casais demonstrando afeto, carinho mu-
tuo. Sites pesquisados

•	 www.mattonimages.com.pt/imagens;
•	 www.asimagens.com/a/fotos-de-casais-idosos;
•	 www.rodrigooller.com.

2.2.3 Etapa 3

A terceira etapa refere-se à montagem 
do leiaute. Nessa etapa ocorreu o agrupamento 
das informações com as ilustrações coletadas. 
Procurou-se propiciar ao leitor uma leitura in-
teressante e de fácil entendimento, associada a 
uma estrutura visual atrativa. 

Por não haver pesquisa direta com seres 
humanos para a construção da cartilha e não 
se tratar da validação da mesma, o presente es-
tudo não foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa conforme regulamenta a Resolução 
466 do Conselho Nacional de Saúde. (BRASIL, 
2012).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A construção da cartilha foi realizada 
de forma sequencial, ou seja, todas as etapas 
ocorriam em uma ordem definida para facili-
tar a organização e promover a coerência entre 
as informações, proporcionando a compreen-
são do assunto contido no material pelo públi-
co alvo.

As etapas que compuseram o estudo fo-
ram três: etapa 1, onde ocorreu a seleção dos 
conteúdos; etapa 2, seleção das ilustrações 
para a cartilha e etapa 3,a montagem do leiau-
te da cartilha.

3.1 Etapa 1: seleção de conteúdos

Na primeira etapa foi realizada uma se-
leção dos conteúdos que seriam utilizados na 
construção da cartilha. Essa seleção tinha por 
finalidade embasar cientificamente o assunto 

que seria abordado no material, proporcionar 
domínio do conteúdo pelas autoras e informa-
ções corretas e atualizadas para o público alvo.

Foi realizado um levantamento biblio-
gráfico nas bases de dados LILACS e SciELO, 
utilizando os descritores sexualidade, idoso, 
envelhecimento, educação em saúde.

Dentre os artigos encontrados foram 
selecionados, através da leitura dos seus resu-
mos, os que mais se adequavam ao assunto que 
seria abordado e que estavam disponíveis na 
íntegra. Além dos artigos encontrados foram 
utilizados livros sobre sexualidade na terceira 
idade.

A partir da leitura dos documentos, fo-
ram selecionados os tópicos referentes à sexu-
alidade na terceira idade que iriam compor o 
conteúdo da cartilha. O conteúdo foi aborda-
do de forma que houvesse concordância entre 
o título da cartilha e o texto interno, com ob-
jetivo de difundir as informações sobre a se-
xualidade. Para tanto, elaboramos perguntas e 
respostas no intuito de proporcionar um dina-
mismo durante a leitura e envolver o idoso no 
contexto da conversa. 

No início da cartilha, há a apresentação 
para esclarecer o seu objetivo, aborda a te-
mática envelhecimento, sexualidade e pensa-
mentos errôneos da população sobre o tema 
escolhido. Em seguida, através de perguntas e 
respostas, conceitua-se velhice e sexualidade, 
mostrando para o leitor que envelhecer não 
é o fim da vida sexual. Também são esclare-
cidos para o leitor como as alterações físicas 
que ocorrem devido à idade, no homem e na 
mulher, que podem afetar a sexualidade. Logo 
após, colocamos uma abordagem com curiosi-
dades a respeito da sexualidade, explicando o 
efeito das doenças sobre esta, fatores emocio-
nais e psicossociais que podem influenciar. E, 
finalizando, dá-se início as perguntas e respos-
tas explicando mitos e tabus.

As perguntas realizadas e respondidas 
na cartilha para um melhor entendimento so-
bre mitos e tabus foram as seguintes:



a
r
t
i
g
o
s

Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 2, n. 2, jul./dez. 2013.

84

•	 Até que idade um homem é potente sexual-
mente?

•	 Um idoso é capaz de manter uma ereção?
•	 Os idosos têm desejo sexual?
•	 Os idosos podem ejacular?
•	 As mulheres perdem o interesse por sexo de-

pois da menopausa?
•	 Por que é que depois da menopausa a penetra-

ção vaginal é mais difícil?
•	 As mulheres idosas podem ter orgasmo?

Ao final foram colocadas as referências 
bibliográficas utilizadas na construção teórica 
da cartilha e uma figura de um casal unido, de-
monstrando afeto um pelo outro.

3.2 Etapa 2: seleção das ilustrações

Nessa etapa selecionamos as figuras para 
ilustração da cartilha em sites de domínio pú-
blico para propiciar um entendimento eficaz 
do público alvo e para tornar a cartilha mais 
atrativa. Optou-se por trabalhar somente com 
figuras evitando utilizar imagens de pessoas.

3.3 Etapa 3: montagem do leiaute

A montagem do leiaute da cartilha foi 
feito pelas próprias pesquisadoras. Foi utili-
zado o programa CorelDRAW. O tamanho da 
folha foi A4 (21x29.7cm) sendo que a cartilha 
foi construída para ser impressa no tamanho 
10x14cm, pois nessas dimensões a cartilha 
caberá facilmente no lugar que o leitor dese-
jar, ficando sempre disponível para leitura em 
qualquer lugar, podendo assim também ser 
compartilhada com outras pessoas.

O texto foi escrito com a fonte Times 
New Roman, o tamanho variou entre 16 a 18 e 
o espaçamento entre linhas utilizado foi de 1,3. 
Escolhemos uma cor clara, predominância na 
cartilha bege, para uma melhor visualização e 
para que a leitura não se torne cansativa. 

Na capa da cartilha foi utilizada uma fi-
gura de um casal idoso, demonstrando que a 
sexualidade, não é apenas relação sexual pro-
priamente dita, mais sim, a troca de sons, chei-
ros, olhares, toques e carícias.

Figura 01 - Cartilha informativa: sexualidade na terceira idade.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permitiu a elaboração 
de uma tecnologia sobre sexualidade na ter-
ceira idade para ser utilizada na educação em 
saúde da população idosa.

A construção de um material educativo, 
como a cartilha, contribuirá para orienta-lôs 
sobre a promoção e qualidade de vida facili-
tando a compreensão e o entendimento do 
idoso de como expressar sua sexualidade em 
meio a tantas limitações próprias da idade. A 
cartilha é destinada a idosos de todas as ida-

des, independente de cor, raça, classe social, 
estado civil e religião.

Mediante levantamentos bibliográficos 
foi possível identificar as principais dúvidas 
que acometem os idosos relacionadas a se-
xualidade na terceira idade. Estes questiona-
mentos juntamente com suas respostas foram 
abordados na cartilha para que o leitor possa 
tirar suas dúvidas e até mesmo propagar a in-
formação a outros idosos.

A formatação da cartilha foi voltada para 
o público idoso atendendo suas limitações na-
turais da idade. A cor da cartilha, o tamanho 

Fonte: Autores.
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e tipo de letra, as figuras, os textos e o leiaute 
foram os mais criativos e dinâmicos possíveis 
para uma leitura chamativa e agradável.

A divulgação de tecnologias para edu-
cação em saúde tem-se mostrado de grande 
relevância. Diante disso pretende-se poste-
riormente submeter a cartilha para avaliação 
por especialistas para sua validação, e assim, 
possa ser utilizada na promoção da saúde da 
população idosa.
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GENÍ APEDREJADA, MADALENA ARREPENDIDA E MARIA SANTIFICADA: 
RELAÇÕES ENTRE A MISOGINIA NO IMAGINÁRIO CRISTÃO E O RESPAL-

DO IDEOLÓGICO NA PERPETUAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

GENÍ APEDREJADA, MADALENA ARREPENDIDA AND MARIA SANTIFICADA: RE-
LATIONS BETWEEN THE IMAGINARY CHRISTIAN MISOGYNY AND THE BACKING 

IDEOLOGICAL PERPETUATION IN VIOLENCE AGAINST WOMEN

RESUMO

No século XIII, houve uma grande valorização da maternidade, Ma-
ria triunfou como exemplo de mãe, de mulher. Porém, como Maria era 
um ideal a ser seguido, inatingível pelas mulheres comuns, essas eram 
muito mais representadas na figura de Maria Madalena, a pecadora arre-
pendida, demonstrando que a salvação é possível para todos que aban-
donam uma vida pregressa, sendo ela o grande exemplo das vantagens da 
conversão. Essa ideia de inferioridade do feminino e da afronta à honra 
fálica, no caso do adultério, vem respaldando uma política de legitimação 
da violência contra a mulher seja ela doméstica ou sofrida em âmbito 
público que ecoa fortemente até nossos dias. Esse trabalho visa recolher 
alguns dados e propor reflexões acerca dessas problemáticas, valendo-se 
de três grandes mulheres recorrentes na nossa cultura: Maria, a mãe sem 
pecado; Madalena, a pecadora arrependida e Gení, a que é boa de cuspir.

Palavras-chave: Mulher. Idade média. Violência doméstica. Violência 
contra a mulher.

ABSTRACT

In the thirteenth century there was a great appreciation of motherhood 
Mary triumphed as an example of mother, wife. However, as Mary was an 
ideal to be followed , unattainable by ordinary women , these were much 
more represented in the figure of Mary Magdalene , the repentant sinner , 
showing that salvation is possible for all who abandon a prior life , she is the 
great example the advantages of translation . This idea of the inferiority of 
women and phallic affront to honor, in the case of adultery, is endorsing a 
policy of legitimizing violence against women be it domestic or suffered in 
public life that echoes strongly to this day. This work aims to collect data and 
propose some reflections on these issues, drawing on three major recurring 
in our culture women: Mary, the sinless mother, Magdalene, the repentant 
sinner and genetic, that is good to spit.

Keywords: Woman. Middle ages. Domestic violence. Violence against 
women.
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1 FORMAÇÃO DO IMAGINÁRIO MISÓ-
GINO NO OCIDENTE MEDIEVAL: EVA, 
MARIA E MADALENA

A partir do século XII, com o culto 
mariano, calcado na maternidade divina, na 
virgindade, na imaculada concepção e na as-
sunção, houve um redirecionamento da visão 
que se tinha da mulher. No século XIII, houve 
uma grande valorização da maternidade, Ma-
ria triunfou como mãe. Com base nesses dois 
dogmas ligados ao culto mariano, a castidade 
e a maternidade divina, construiu-se o ideal de 
santificação de Maria, a Imaculada Conceição, 
que concebeu sem pecado. Por esse estado de 
santidade, após sua morte ocorreu sua Assun-
ção corporal ao Céu, afastando-a de toda cor-
rupção, e, por conseguinte, da condição huma-
na. 

Na iconografia ela está mais próxima 
da humanidade por suas vestes e seu luto pela 
morte do filho, representa a virgindade, pois 
as virgens são consideradas mulheres perfei-
tas, tendo lugar ao lado dos santos no Paraíso, 
exaltando a superioridade da condição religio-
sa. Na terra são representadas pelas religiosas 
que fazem voto de castidade. 

O culto à uma suposta “imaculada con-
ceição” sequer foi pregado por Cristo, posto 
que não há passagens de seus registros que 
fale sobre isso. É algo muito mais ancestral, e 
sempre remetendo o ato de dar à luz e à ilumi-
nação em si, como no Egito em que Iris, sem 
qualquer intervenção sexual, concebe Hórus, 
deus solar, deus da luz. “Na Roma tardia te-
mos a estranha transfiguração da antiga deu-
sa persa Mitra no deus Sol Invictus, cujo em 
seu nascimento havia recebido uma visita de 
três reis-magos com ouro, mirra e incenso, co-
memorado no dia 25 de dezembro em muita 
festa da carne e do corpo” (CAMPBELL, 2004, 
p. 122), data que o cristianismo absorveu para 
contar sua versão da imaculada conceição: a 
dada entre Maria, o Espírito Santo (luz) e Je-
sus.

No caso de Maria, sua atuação nesse 
acontecimento permaneceria na condição de 

figurante por praticamente dez séculos, pois 
os mitos romanos rapidamente sucumbiram 
ao cristianismo. Em 313 o culto a Cristo é per-
mitido por Constantino no famoso Edito de 
Milão e em 380, numa atitude desesperada de 
salvar o império, Teodósio declara o Catolicis-
mo como religião oficial de Roma com o Edito 
de Tessalônica. Foi frente a outro desafio pagão 
que a figura da Virgem foi requisitada.

Quando o paganismo celta mostrou-se o mais 
resistente, por ser o mais diverso e complexo, a 
Grande Mãe Celta, deusa da terra, maternidade e 
fertilidade que mantinham aqueles povos todos 
num franco regime matriarcal, cedeu lugar pou-
co a pouco à Virgem cristã. Onde antes, ao pé de 
um carvalho multissecular se cultuava a Grande 
Mãe, era erguida uma igreja e com sua madei-
ra era esculpida uma estátua da outra mãe – a 
que concebeu Jesus. (FRANCO JÚNIOR, 2002, 
p. 44-45)

Há, então, um paulatino processo de 
substituição dos prismas pagãos em torno da 
mulher fértil, símbolo não só da maternidade, 
mas da fertilidade em si, pelos entendimentos 
de gênero cristãos, advindos não apenas de 
Maria, virgem, mas sobretudo de Eva, aque-
la que trouxe consigo a perdição do corpo e 
que sucumbiu perante à tentação da serpente. 
Inicia-se então exegeses que irão cada vez mais 
prostrar a figura feminina dentro de uma roti-
na opressora de seu gênero. 

Segundo a historiadora Christiane Kla-
pish-Zuber, que no conjunto de sua obra nos 
apresenta amplo estudo sobre a questão do gê-
nero na formação do imaginário ocidental, há 
uma grande responsabilidade dos exegetas no 
processo de compreensão geral de gênero. Ela 
nos aponta que:

Embora, ao longo dos séculos, a história da Ten-
tação e da Queda tenha sido considerada cons-
tantemente alegada para justificar a dominação 
do homem sobre a mulher, a tradição patrística 
identifica noutra parte as raízes da inferioridade 
feminina e da negatividade do polo feminino. É 
verdade que Gênesis (3, 1-7) relata a sedução da 
serpente à qual a primeira mulher sucumbiu e, 
mais adiante, a maldição divina que a acometeu. 
No entanto, a responsabilidade de Eva continua 
sendo debatida: alguns raros teólogos medievais 
vão atribuir a Adão uma responsabilidade igual 
por não ter utilizado suas faculdades superiores 
como poderia ter feito. Mas o problema é justa-
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mente este: por que, desde o paraíso terrestre, 
Eva se mostra inferior a Adão no entendimento e 
na vontade? De fato, mais do que a Tentação, foi 
a Criação que colocou, para a teologia medieval, 
os princípios de uma natureza feminina segun-
da e inferior e, portanto, subordinada. É preciso 
deter-se um pouco sobre a questão
O legado das Escrituras vem dos dois primeiros 
capítulos do Gênesis. Eles apontam duas versões 
diferentes da Criação. Gênesis 1, 26-27 mostra 
Deus decidindo fazer “o homem à nossa ima-
gem e semelhança”, e criando “o homem à sua 
imagem, à imagem de Deus ele o criou homem 
e mulher”. O segundo relato (Gênesis 2, 21-24) 
conta a criação da mulher a partir da costela que 
Deus tirou de Adão adormecido, para lhe dar 
“uma auxiliar que lhe fosse semelhante”. Rapi-
damente, a exegese cristã “esqueceu” a primei-
ra versão, que era, no entanto, considerada pela 
tradição judia e por Fílon de Alexandria, e que 
poderia ter alimentado uma interpretação igua-
litária das relações entre os sexos. Ela privilegiou 
ao contrário a segunda, sobre a qual se elaborou 
a teoria de uma subordinação natural da mulher 
(KLAPISCH-ZUBER, 2000, p. 147-148)

Essa então é a noção de que seguidas 
exegeses fundamentaram todo um discur-
so sobre o qual não se havia aparelhamento. 
Numa Europa majoritariamente analfabeta, as 
exegeses dos escritos em latim eram feitas (e 
manipuladas) pelos altos sacerdotes católicos, 
muito mais articuladores políticos do que reli-
giosos. Dentro dessa teologia medieval, então, 
elabora-se a partir da figura de Eva, uma vi-
são misógina original que, somada à condição 
única de Maria (a da imaculada conceição), 
reforça a condição de inferioridade feminina 
no processo de formação de um possível ima-
ginário cristão ocidental. 

Outra figura feminina que marca de for-
ma extremante interessante sua passagem na 
formação desse imaginário é Madalena. O epi-
sódio protagonizado por Maria Madalena ga-
rantiu à mulher o direito ao arrependimento, 
demonstrado pela prostração, pela humilha-
ção e pelas lágrimas, em oposição ao possível 
poder de persuasão de Eva, que levou toda a 
humanidade ao pecado e, por isso, passou a ser 
considerada enganadora. Como consequência 
disso, a pregação feminina deveria ser sem pa-
lavras, feita apenas pela mortificação do corpo. 

No Ocidente, o culto à Madalena surgiu 
na igreja de Vézelay, onde estariam enterrados 
os restos mortais da Santa. O abade do santu-

ário, Geoffroi (1037-1051), foi o difusor dessa 
ideia, no século XI. Em 1050 ele obteve a auto-
rização para o culto à Madalena no mosteiro, 
e uma bula papal confirmou a existência dos 
restos mortais da santa naquela igreja em 1058. 

Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença 
uma mulher surpreendida em adultério, fazen-
do-a ficar de pé no meio de todos e disseram a 
Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em fla-
grante adultério. E na lei nos mandou Moisés 
que tais mulheres sejam apedrejadas; tu, pois, 
que dizes? Mas Jesus, inclinando-se escrevia na 
terra com o dedo. Como insistissem na pergun-
ta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que den-
tre vós estiver sem pecado seja o primeiro que 
lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, conti-
nuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta 
resposta e acusados pela própria consciência, 
foram se retirando um por um, a começar pelos 
mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a 
mulher no meio onde estava. Erguendo-se Je-
sus e não vendo ninguém mais além da mulher, 
perguntou-lhe: mulher, onde estão teus acusa-
dores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, 
ninguém, Senhor! Então, lhe disse Jesus, nem Eu 
tampouco te condeno; vá e não peques mais. (Jo 
8. 03-11).

A partir daí, surge a “teoria” da pecado-
ra arrependida, demonstrando que a salvação 
é possível para todos os que abandonam uma 
vida cheia de pecados. Com essa imagem de 
mulher pecadora, que se arrepende e que se-
gue o mestre até o Calvário, Maria Madalena 
veio mostrar que todos os pecantes são capa-
zes de chegar a Deus. 

Muitas passagens bíblicas fazem menção 
ao adultério, proibindo-o e condenando-o. O 
sétimo mandamento diz: “Não adulterarás” 
(Ex 20.14), entretanto, quando se fala nesse as-
sunto, o que se sobressai mesmo é o adultério 
feminino, que valida a ideia, defendida pelos 
representantes da Igreja, de que as mulheres 
são mais suscetíveis ao pecado da luxúria, pe-
cado feminino por excelência. 

Outra história bíblica que versa sobre 
a traição é a de Davi e Bete-Seba que adulte-
raram e que não foram punidos, porque ele 
era rei. Porém Deus tirou a vida do filho de-
les. Vale salientar que pela lei dos homens e 
da Igreja isso não era prescrito como castigo 
para o adultério. A punição de Davi não atin-
giu diretamente o seu corpo, mas foi de outra 
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natureza: foi mais cruel, se levarmos em conta 
a relação pai e filho (varão), que simbolizava a 
descendência, importante para a época.  

Essas narrativas ajudam-nos a compre-
ender o caráter econômico que havia por trás 
do adultério. A diferença entre crime e pecado 
mostra-se, nos episódios citados, diretamente 
ligada à condição social dos adúlteros. Maria 
Madalena seria apedrejada até a morte, muito 
provavelmente por ser mulher e pobre; já o rei 
Davi não foi punido de acordo com a lei da 
Igreja. 

A traição feminina consistia na violação 
do contrato matrimonial; no “roubo da hon-
ra”. A mulher era punida com a morte, a não 
ser que o amante fosse de uma classe social 
superior à do marido. Quando isso acontecia, 
ela era perdoada em favor do matrimônio e o 
amante, apenas degredado. 

Quando o homem traía a esposa, mes-
mo que publicamente, estava-se diante de uma 
desordem que, no entanto, não atingia a inte-
gridade do matrimônio, visto que o adultério 
era um elemento de alto poder desorganizador 
na circulação dos patrimônios, uma vez que as 
mulheres eram tidas como mercadorias, usa-
das para obter vantagens, e o casamento, geral-
mente, visava o aumento de terras. A esse tipo 
de traição dava-se o nome de “mancebia”, que 
era visto como um mal menor, o que permite 
perceber que a desigualdade entre os sexos, na 
sociedade patriarcal, envolvia, principalmen-
te, questões ligadas ao poder econômico. 

Desde o estágio primordial da formação 
das sociedades, o adultério constitui-se num 
assunto polêmico, principalmente no que diz 
respeito à imagem da mulher; da esposa. Esse 
tema foi tratado, com muita rigidez, por algu-
mas civilizações. Na antiga Babilônia, as mu-
lheres eram privadas de um dos olhos para que 
só pudessem ver o seu amo e senhor. No Egito, 
a mulher que traía tinha o seu nariz mutilado e 
a morte era reservada para o seu amante. Já na 
Índia, a adúltera era devorada por cachorros 
em praça pública. Porém, na cidade de Espar-
ta, a traição conjugal era vista com naturali-
dade e praticada de forma legal, por homens e 
por mulheres. 

A literatura medieval, geralmente, não 
revela com precisão a vida ou as aspirações 
femininas pela intensa preocupação em for-
necer um retrato de como elas deveriam ser, 
visto a sociedade laica ter absorvido o discurso 
clerical e, principalmente, pelo fato de muitos 
escritores serem religiosos ou a eles estarem 
estreitamente ligados por laços de parentesco. 
Nesse sentido, tais aspectos pesaram imen-
samente na elaboração da imagem feminina, 
principalmente baseados na Bíblia. 

A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas 
a que procede vergonhosamente é como apodre-
cimento nos seus ossos. (Pv 12.4) 

 
Melhor é morar num canto de umas águas-furta-
das do que com a mulher rixosa numa casa am-
pla. (Pv 25.24) 

Analisando a literatura medieval sob 
um olhar destituído dos valores e juízos que 
as espelham, verificam-se, através da análise 
sócio-histórica-religiosa e literária, os mo-
delos idealizados para a figura feminina. Se-
gundo Duby e Perrot (1995), muitos clérigos 
preocupavam-se em redigir normas de com-
portamento para as mulheres medievais. Alão 
de Lille (1128 – 1203), um intelectual do sécu-
lo XIII, frequentemente dirigia seus sermões 
para as virgens, as viúvas e as mulheres casa-
das. Além dessas, freiras e serventes também 
constituem o público dos pregadores Tiago 
de Vitry (+1221) e Gilberto de Tournai (1207 
– 1284). Vicente de Beauvais (1190 – 1264) e 
Guilherme Peraldo (+1270) preocupam-se em 
orientar as meninas da corte para os futuros 
papéis de mulheres, viúvas ou virgens consa-
gradas. João de Gales, um padre franciscano, 
redige um compêndio moral onde se dirige às 
mulheres casadas, às viúvas e às virgens. 

 Tiago de Varazze, um dominicano, vol-
ta-se às mulheres e às mães em seus sermões e 
em suas crônicas de Gênova. O leigo Felipe de 
Novara (1605 -1665) redige uma série de nor-
mas e condutas para as meninas, mulheres jo-
vens, mulheres de meia idade e para as velhas 
(DUBY; PERROT, 1995). 

Após tantas normas, conselhos e adver-
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tências, o dominicano Humberto de Romans 
(1194-1277) afirma ser necessário dirigir-se 
de maneira diferente aos diversos tipos de mu-
lheres. Ele separava as mulheres em diversas 
categorias: as religiosas, distintas entre benedi-
tinas, cistercienses, dominicanas, franciscanas, 
humilhadas, agostinianas, meninas que vêm a 
ser educadas nos conventos e beguinas, e as 
leigas, diferenciadas em nobres, burguesas ri-
cas, meninas, servas em casa de famílias ricas, 
mulheres pobres que habitam em pequenas al-
deias do campo e meretrizes.

2 “JOGA PEDRA NA GENÍ”: AS IDIOS-
SINCRASIAS DE GÊNERO NO IMAGI-
NÁRIO OCIDENTAL, SUAS EXPRESSÕES 
CULTURAIS E A VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER

Tendo em vista a consciente apropriação 
da misoginia pela Igreja no mundo medieval e 
o acúmulo cultural e ideológico que esse pro-
cedimento aporta à atualidade, torna-se rele-
vante refletir como que tais concepções respal-
dam comportamentos rotineiros de violência 
contra a mulher em torno da defesa de uma 
“honra” especificamente masculina. Façamos 
isso com um pé na literatura – do cordel de 
Manoel Monteiro à lírica de Chico Buarque – 
outro pé na sociologia dos dados e reflexões 
sobre a violência doméstica contra a mulher e 
a mente voltada às pontuações que esses his-
toriadores medievalistas nos trazem acerca da 
história e que Michel Foucault aborda filosofi-
camente em torno da sexualidade.  

Em sua obra, história da sexualidade: o 
uso dos prazeres, Foucault (1998, p. 131) ao 
falar do antigo matrimônio (cujo nome já de-
nuncia a ligação desse acontecimento social 
com a maternidade), coloca que:

O status familiar e cívico da mulher casada lhe 
impõe as regras de uma conduta que é a de uma 
prática sexual estritamente conjugal. [...] Quanto 
ao marido, ele é limitado, em relação à sua mu-
lher, a um certo número de obrigações, mas ter 
relações sexuais a não ser com sua esposa legíti-
ma não faz parte, de modo algum, de suas obri-
gações.

A mulher adúltera passa então, ainda se-
gundo Foucault, a evidenciar uma economia 
dos prazeres sexuais sob um ponto de vista fe-
minino, ferindo a noção de virilidade de seu 
cinjuge que deveria, então, suprir esses dese-
jos e, assim, ferindo sua virilidade, fere tam-
bém algo anexo à ela que é a noção de “honra”. 
Nesse instante que há a punição corporal da 
mulher, do apedrjamento público à violência 
doméstica privada.  

Essa dualidade entre a mulher casta e a 
mulher adúltera perpassa os séculos e ainda 
reverbera nas expressões artísticas de cunho 
popular. No cordel, a grande maioria das obras 
apresenta a mulher de forma depreciativa, mas 
contrapõe esta a castidade, único elemento 
que, se ligado à mulher, transforma-a de peca-
dora em santa. 

Esse pensamento de boa esposa foi sen-
do disseminado ao longo dos tempos, através 
da mentalidade coletiva, fruto da hibridação 
de vários substratos mentais, e o poeta popular 
assimilando esse modelo, dissemina-o através 
de sua arte. No cordel A mulher de antigamen-
te e a mulher de hoje em dia, Manoel Monteiro 
(2006) traça um panorama entre as respectivas 
imagens construídas, desde o medievo à con-
temporaneidade, apresentando as característi-
cas e as qualidades e defeitos desta e daquela. 
O exame da “mulher” de antigamente como 
modelo ideal, em contraste com o comporta-
mento da “mulher” de hoje em dia, mais ativa 
e, por isso, ameaçadora da ordem e da moral, 
tem como fim exibir uma perspectiva de va-
loração, do ponto de vista patriarcal e conser-
vador. 

O cordelista retrata a criação do mundo 
da mesma forma que o Gênesis bíblico, apre-
sentando uma figura feminina desajuizada, 
propensa à maldade. Percebe-se nas estrofes 
citadas a idéia da mulher ligada ao mal, pondo 
o homem a perder, bem como a participação 
do demônio no episódio do pecado original. 
Os vocábulos “maçã”, “mulher” e “serpente”, na 
estrofe citada, são construções metafóricas que 
simbolizam o desequilíbrio, a instabilidade e o 
declínio do homem. Os três elementos deno-
tam a maldição lançada por Deus, em conse-
quência do pecado feminino. 
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Contrapondo a mulher do paraíso, o po-
eta apresenta algumas características que, de 
acordo com a moral cristã, condizem com o 
exemplo de boa esposa que deve ser seguido.

Naquele tempo a mulher
Era um ser quase divino
Vivia para o marido
E pra fazer menino,
Mulher não falava grosso
Homem não falava fino. (MONTEIRO, M., 
2006, p. 04-05)

A mulher honesta referida pelo poeta, 
hoje em dia, tem uma postura tão diferente 
das outras mulheres que passa a ser anormal. 
Ele aproxima a mulher do divino, retratando 
o que a Igreja orientava para as mulheres “de 
bem”, registra a submissão feminina e eviden-
cia a principal função da mulher: a maternida-
de. Através dessas estrofes, percebe-se o ima-
ginário cristão acerca da boa mulher arraigada 
ao imaginário popular. Com a instituição do 
casamento pela Igreja, a partir do século XI, a 
maternidade e o papel da boa esposa ganha-
ram relevância. E mais tarde, em 1943, o papa 
Pio XII reforça esses preceitos.  

Ora, o ofício da mulher, sua maneira, 
sua inclinação inata, é a maternidade. Toda 
mulher é destinada para ser mãe. A este fim 
o Criador ordenou todo o ser próprio da mu-
lher, seu organismo, mas também seu espíri-
to e, sobretudo, sua especial sensibilidade, de 
modo que a mulher, verdadeiramente tal, não 
pode de outro modo ver nem compreender a 
fundo todos os problemas da vida humana, se-
não com relação à família. (LEÃO, 2007).

As representações da mulher e do fe-
minino em solo brasileiro, apesar da origem 
partilhada entre as culturas indígenas, africa-
nas e europeias, não escondem a supremacia 
dos ideais cristãos sobre a boa mulher: a mãe, 
a rainha do lar, a esposa calada; e sobre a mu-
lher má: a que tenta, a que rebola, a que fala, 
cristalizada, pois o cordelista, quando descreve 
a mulher de hoje, ele apresenta os problemas 
sociais e econômicos provocados por ela, vi-
gentes na sociedade moderna, atualizando os 
substratos mentais, oriundos do medievo.

Em toda repartição
Tem uma mulher mandando,
Elas estão assumindo
Todos os postos de mando E enquanto isso no 
lar
Tem uma mulher faltando.
[...]
Hoje, a coisa é diferente 
A mulher tem liberdade 
Até já trabalha fora!
É uma temeridade
A continuar assim
Vai-se a nossa autoridade (MONTEIRO, M., 
2006, p. 03; 06)

Dessa forma, apenas falar do contato do 
povo europeu com os povos da pré-história 
brasileira como formadores da imagem fe-
minina hodierna, remanescente no cordel, é 
ilusório, pois tais representações vão ter seu 
apogeu na Idade Média. Essa imagem estig-
matizada das personagens femininas do cor-
del em questão nos foi legada pelo processo 
de longa duração da mentalidade misógina 
medieval de forma cristalizada, ratificando a 
circularidade cultural. 

Outra figura bastante conhecida que traz 
aqui consigo a ideia de legitimação da morti-
ficação e humilhação em torno de práticas de 
desejo é Gení, da canção de Chico Buarque de 
Holanda. Nessa música, Chico dialoga eviden-
temente com o conto de fins do século XIX 
Bola de Sebo, do francês Guy de Maupassant. 
Bola de Sebo e Geni, embora submetidas à re-
alidades díspares, enfrentam o crivo popular 
acerca de suas práticas. Entende-se tratar de 
mulheres dadas às vicissitudes do desejo sexu-
al alheio, no caso de Geni sem qualquer distin-
ção de gênero. 

Essa descrição, feita no início da música, 
dá o tom de suas práticas de mulher lasciva:

De tudo que é nego torto
Do mangue e do cais do porto
Ela já foi namorada.
O seu corpo é dos errantes,
Dos cegos, dos retirantes;
É de quem não tem mais nada.

Dá-se assim desde menina
Na garagem, na cantina,
Atrás do tanque, no mato.
É a rainha dos detentos,
Das loucas, dos lazarentos,
Dos moleques do internato.
E também vai amiúde
Co’os os velhinhos sem saúde
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E as viúvas sem porvir.
Ela é um poço de bondade
E é por isso que a cidade
Vive sempre a repetir. (BUARQUE, 1979, não 
paginado)

Essa “bondade” traz então seu julgamen-
to que vem a seguir:

Joga pedra na Geni!
Joga pedra na Geni!
Ela é feita pra apanhar!
Ela é boa de cuspir!
Ela dá pra qualquer um!
Maldita Geni! (BUARQUE, 1979, não paginado)

Surge então a mortificação da mulher 
que leva uma vida promíscua, permitida e en-
corajada no caso histórico do gênero oposto. 
Contudo, eis que se segue na saga de nossa 
heroína o fato de surgir no céu um “zepelim 
prateado” que rapidamente, com dois mil ca-
nhões abriu dois mil buracos em sua cidade! 
Com a gente toda apavorada, certa de seu fim, 
desce o comandante e diz que cessa fogo, se 
Gení for sua por uma noite. Nossa heroína se 
recusa, prefere se deitar com os bichos e coloca 
o povo, que antes à apedrejava prostrado em 
súplicas:

A cidade em romaria
Foi beijar a sua mão:
O prefeito de joelhos,
O bispo de olhos vermelhos
E o banqueiro com um milhão.

Vai com ele, vai Geni!
Vai com ele, vai Geni!
Você pode nos salvar!
Você vai nos redimir!
Você dá pra qualquer um!
Bendita Geni! (BUARQUE, 1979, não paginado)

Gení, nosso “poço de bondade” sucum-
be à súplica de seu antigos juízes/capatazes e 
deita-se com o capitão.

Entregou-se a tal amante
Como quem dá-se ao carrasco.
Ele fez tanta sujeira,
Lambuzou-se a noite inteira
Até ficar saciado
E nem bem amanhecia
Partiu numa nuvem fria
Com seu zepelim prateado. (BUARQUE, 1979, 
não paginado)

Salvadora da pátria, Gení se virou para o 
lado “e tentou até sorrir”, crente de que agora 
seria encarada de outra forma pelos concida-
dãos que terminam a agradecendo da seguinte 
maneira:

Joga pedra na Geni!
Joga bosta na Geni!
Ela é feita pra apanhar!
Ela é boa de cuspir!
Ela dá pra qualquer um!
Maldita Geni! (BUARQUE, 1979, não paginado)

Geni acaba apedrejada, por ser entregue 
ao seu corpo. Sua pena por sua escolha de vida 
é o solfejo de eterna condenação social. A po-
lítica da mortificação à mulher lasciva vai ser 
recorrente na vida real, longe da ludicidade 
poética de Chico Buarque ou do humor dos 
cordelistas. A prostituta então aparece como a 
mulher com maiores possibilidades de sofre-
rem violências diversas. 

A moral em torno dessa prática também 
vem, igualmente ao caso do adultério, da imo-
lação do desejo. E isso não se dá, ao contrário 
das ocorrências de violência em casos de adul-
tério, em camadas economicamente desfavo-
recidas e em países subdesenvolvidos.

Pesquisa realizada com prostitutas em 
Leeds, na Inglaterra, Glasgow e Edimburgo, na 
Escócia, revelou que 30% foram esbofeteadas 
ou chutadas por um cliente, 11% foram estu-
pradas e 22% sofreram tentativa de estupro, 
dessas, somente 34% denunciaram à polícia. 
(KRUG et al, 2002 apud MOREIRA; MON-
TEIRO, 2012)

No caso da violência doméstica a im-
punidade por falta de denúncia é ainda pior. 
Como aponta um estudo quantitativo realiza-
do por Rangel e Oliveira (2010, p. 14): 

[...] destacam-se nessa categoria [violência do-
méstica] o autoritarismo, a personalidade e o 
comportamento agressivo e possessivo do agres-
sor, bem como o descontrole emocional, trans-
tornos mentais e problemas psiquiátricos, pro-
blemas de relacionamentos, como: a traição, a 
suspeita de infidelidade.

E os resultados evidenciam que apesar da 
ampliação da legislação que protege e assegura 
o direito das mulheres acometidas pela violên-
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cia na sociedade, o medo, ainda, predomina e 
permanece coibindo os registros de ocorrên-
cias e os exames de corpo delito. (RANGEL; 
OLIVEIRA, 2010, p. 14)

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos inferir, após essa breve de-
monstração conceitual, que tais lógicas de 
gênero ocidentais advindas das culturas cris-
tãs respaldam de certa maneira uma política 
de aceitação da violência contra a mulher, em 
diferentes naturezas e determinantes. Essas 
bases lógicas de um imaginário notadamente 
sexista revelam-se ainda muito presentes em 
nossa sociedade, testemunha disso é o fato de 
uma lei que ampara a mulher contra a violên-
cia doméstica (11.340) ter sido incorporada à 
Constituição Federal somente em 2006, com 
muita articulação e pressão popular, encabe-
çada pela biofarmacêutica cearense Maria da 
Penha Maia Fernandes, que deu nome à lei e 
que sofreu agressões domésticas das mais va-
riadas por mais de seis anos, levando-a perma-
nentemente à cadeira de rodas. 

Num contexto de inúmeras e incríveis 
revoluções tecnológicas, em que se cogita a es-
truturação de uma colônia humana em Marte, 
em que novos dispositivos diversos são lança-
dos todos os dias desafiando nossa compreen-
são de tecnologia, certas noções nos mantém 
primitivos em nossas práticas sociais. Eis aqui 
uma: a de que somos diferentes em gênero por 
motivos criacionistas e por isso merecemos 
tratamentos diferentes. Enquanto houver esse 
tipo de lógica pairando sobre nossas cabeças, 
como zepelins de chumbo prateados, não ha-
verá um cenário humano que possa ser cha-
mado de desenvolvido.  

A reportagem do jornal O Povo constata 
justamente o fato da lei Maria da Penha – dis-
positivo legal protetor da mulher em caso de 
violência doméstica – não reduziu a incidência 
dessa prática. 

A Lei Maria da Penha não conseguiu impactar 
nas estatísticas de assassinatos de mulheres no 
Brasil. A conclusão é de estudo divulgado ontem 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). Segundo o documento, mesmo com a le-
gislação, criada em agosto de 2006, milhares de 
mulheres continuam sendo mortas violentamen-
te no País: a taxa era de 5,41 óbitos por 100 mil 
mulheres em 2001. Em 2011, passou para 5,43.
A pesquisa indica ainda que a cada 1h30min, 
entre 2009 e 2011, uma mulher foi morta no 
Brasil. No Ceará, nesse mesmo período, foram 
684 feminicídios. Em 2012, segundo a assessora 
da Coordenadoria de Politicas Especiais para a 
Mulher, Yanaee Melo, 197 mulheres foram assas-
sinadas no Estado.
A defensora pública Elizabeth Chagas, do Nú-
cleo de Enfrentamento à Violência contra a Mu-
lher da Defensoria Pública do Estado (Nudem), 
diz que a lei trouxe “muitos avanços”. “As formas 
de violência doméstica e familiar foram defini-
das, instituíram-se medidas protetivas valiosas, 
ficaram proibidas penas de prestações pecuni-
árias, não mais se considera a violência contra 
mulher como crime de pequeno e médio poten-
cial ofensivo, tratado em juizados especiais”, de-
talha. (LAZARI; AGUIAR, 2013, não paginado)

Segundo a reportagem, é preciso agora 
estabelecer políticas públicas que garantam às 
mulheres o cumprimento da lei. No Ceará, só 
existem duas varas e sete delegacias especia-
lizadas; em Fortaleza, apenas dois defensores 
públicos - números insuficientes para a de-
manda.

Faz-se necessário fortalecer a rede de 
atenção às mulheres. “O que se percebe é o 
impacto de uma mudança de cultura que vem 
se instituindo pouco a pouco a partir da lei. 
Governo e sociedade civil precisam fortalecer 
essa rede”. (LAZARI; AGUIAR, 2013, não pa-
ginado)
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COMUNICAÇÃO COMO ESCUTA TERAPÊUTICA NA PERS-
PECTIVA DA HUMANIzAÇÃO

COMMUNICATION AS THERAPEUTIC LISTENING FROM THE PERS-
PECTIVE OF HUMANIzATION

RESUMO

Objetivou-se analisar estudos nacionais acerca da importância da 
comunicação como escuta terapêutica na prática do cuidado humani-
zado à saúde. Foi realizada uma revisão da literatura nacional, na base 
de dados da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), em outubro de 2013, uti-
lizando como descritores: humanização, comunicação e saúde. Inicial-
mente constaram 126 artigos. Estabelecidos critérios de inclusão, foram 
identificados 21 artigos. Destes, após leitura flutuante dos resumos, resul-
taram para análise sete artigos. Apesar de o enfoque ser a área da saúde, 
foram desenvolvidos por profissionais de diversas áreas do saber, o que 
amplia o campo de visão para além da saúde, enriquecendo o conheci-
mento, originando novas perspectivas de abordagens. Observou-se que 
a maioria dos profissionais de saúde não reconhecem as teorias da co-
municação, principalmente as de caráter não verbal, afastando-se muitas 
vezes de uma prática humanística e integralizada do cuidar, resultando 
na ineficácia da prática assistencial e na insatisfação dos usuários dos ser-
viços de saúde.

Palavras-chave: Humanização. Comunicação. Saúde.

ABSTRACT

This study aimed to analyze brazilian studies about the importance of 
communication as a therapeutic listening in practice of humanized health 
care. A review of national literature was performed in the database BVS 
(Biblioteca Virtual de Saúde), in October 2013, using as descriptors: hu-
manization, communication and health. Initially consisted of 126 articles. 
Established inclusion criteria, 21 articles were identified. Of these, after flo-
ating reading the summaries, analysis resulted in seven articles. Although 
the focus is the area of health, were developed by professionals from differ-
ent disciplines, which enlarges the field of vision beyond health, enriching 
knowledge, creating new prospects approaches. It was observed that most 
health professionals do not recognize the theories of communication, espe-
cially the nonverbal character, often moving away from a humanistic and 
paid the caring practice, resulting in the ineffectiveness of care practice and 
dissatisfaction of the users of health services.

Keywords: Humanization. Communication. Health.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o foco da assistência de saú-
de tem se afastado do modelo biomédico, que 
é voltado para o tratamento da doença, consi-
derando seus sinais e sintomas. Tem passado 
a valorizar o cuidado humanizado, que visa 
prestar assistência de forma holística, consi-
derando o sujeito com todas as suas subjeti-
vidades, em sua integralidade, valorizando o 
indivíduo como protagonista em seu processo 
de cura e reabilitação, preservando sua auto-
nomia, priorizando o que ele pensa, sente, res-
peitando sempre a sua individualidade. Para 
ser capaz de exercer um cuidado de qualida-
de segundo esses critérios, o profissional deve 
estar habilitado e preparado para estabelecer 
o relacionamento terapêutico, que só é viabi-
lizado através da comunicação (CARDOSO, 
SILVEIRA, CARVALHO, 2008).

O profissional deve estar consciente 
da comunicação em todas as suas variações, 
elementos e formas, utilizando-se dela para 
a implementação da assistência. É importan-
te saber que há vários tipos de comunicação: 
a verbal, que se divide em falada e escrita; a 
comunicação não verbal, que aborda a lin-
guagem do corpo, a distância que o indivíduo 
mantém das pessoas, ambientes, objetos e o 
toque. Também há a comunicação paraverbal 
ou paralinguística, a qual alguns autores con-
sideram como outro tipo de comunicação, en-
quanto outros a consideram um elemento da 
comunicação não-verbal.

Entretanto, em ambas as situações, faz 
referência a entonação, a ênfase dada a deter-
minadas palavras, ao ritmo, suspiros e silêncio. 
Vale ressaltar que existe ainda a comunicação 
numa perspectiva fisiológica (SILVA, 2002).

A escuta terapêutica é uma forma de co-
municação, tornando-se o instrumento básico 
que determina a possibilidade da aplicação de 
um cuidado humanizado, devendo fazer parte 
na prática assistencial. Assim, o objetivo des-
se estudo é analisar estudos nacionais sobre a 
importância da comunicação como escuta te-
rapêutica na prática do cuidado humanizado 
à saúde. 

2 DESENVOLVIMENTO

Foi realizada uma revisão da literatura 
nacional, na base de dados da BVS (Biblioteca 
Virtual de Saúde), em outubro de 2013, utili-
zando como descritores: humanização, comu-
nicação e saúde.

Inicialmente constaram 126 artigos. Es-
tabelecendo como critérios de inclusão artigos 
completos, cujo assunto principal fosse comu-
nicação, publicados em português, foram iden-
tificados 21 artigos. Desses, foram excluídos os 
artigos duplicadas, monografias, dissertações, 
teses, editoriais e os de resumos não relaciona-
dos diretamente com a temática proposta por 
esta revisão. Após leitura flutuante dos 21 re-
sumos, resulta para análise apenas 07 artigos.

Os trabalhos analisados estavam distri-
buídos entre os anos 2001 e 2009. Destes se 
faziam presentes três do tipo analítico, descri-
tivo, reflexivo; uma revisão de literatura; um 
exploratório-descritivo; um qualitativo e de 
campo e um transversal e de campo. Publi-
cados em periódicos de enfermagem, saúde 
pública, comunicação, saúde e educação, con-
siderando também os de publicação on-line, 
reconhecimentos nacionais e internacionais, 
de média e alta circulação.

Foi observado quanto à sua autoria ca-
ráter interdisciplinar. Cinco produzidos por 
enfermeiras assistenciais, docentes e pesqui-
sadoras. Um por uma terapeuta ocupacional 
juntamente a uma cientista social. E ainda um 
desenvolvido por duas estudiosas da linguísti-
ca aplicada, graduadas em letras.

É interessante perceber que, apesar de 
o enfoque ser a área da saúde, foram desen-
volvidos por profissionais de diversas áreas 
do saber, o que amplia o campo de visão para 
além dos profissionais da saúde, enriquecendo 
o conhecimento sobre a temática trabalhada, 
trazendo novas perspectivas de abordagens. 
Tais dados sugerem uma ampliação da impor-
tância da comunicação numa perspectiva de 
humanização do cuidar.

O cuidado humanizado visa à personali-
zação dos planos de intervenção em saúde de 
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acordo com as necessidades básicas percebidas 
pelos profissionais assistenciais, priorizando 
sempre as expressas pelo paciente, centrando 
atenção na pessoa e não na doença, conside-
rando o indivíduo como participante ativo em 
seu tratamento, cura e reabilitação, respeitan-
do sua autonomia, promovendo sua dignida-
de, e buscando sua satisfação.

Silva (2002) afirma que cuidar é muito 
mais do que um ato ou técnica, cuidar é uma 
atitude, é o jeito como estamos diante do outro 
e como conseguimos compreendê-lo enquan-
to ser humano e não somente enquanto ser 
doente. É consenso que a importância da co-
municação se dá inicialmente por dois aspec-
tos: primeiro, em ser uma necessidade básica 
do ser humano e por tanto inerente às todas 
as pessoas, por possibilitar o relacionamento 
a partir do compartilhamento de ideias, va-
lores, sentimentos, experiências; segundo por 
ser um instrumento básico do cuidar, que via-
biliza o processo de cuidar pelo qual haverá o 
planejamento, execução, avaliação e partici-
pação da assistência, juntamente aos demais 
integrantes da equipe profissional multidisci-
plinar para manutenção, reabilitação e/ou cura 
do paciente.

Apoiados na Política Nacional de Hu-
manização do SUS e nas ideias de um estudio-
so chamado Siebeneichler, para que o processo 
de humanização pela comunicação seja efeti-
vo, tem que haver numa interação um sujeito 
possa expressar um argumento de validade, 
que seja reconhecido pelo segundo sujeito da 
interação, bem como este último deve proferir 
palavras que demonstrem tal reconhecimento. 
Sendo assim, a humanização depende de nos-
sa capacidade em falar, em ouvir, em interagir 
com o outro (OSTERMANN; SOUZA, 2009; 
DESLANDES; MITRE, 2009).

Ainda Deslandes e Mitre (2009) afir-
mam que há um desafio para que a humani-
zação ocorra a partir desse reconhecimento da 
fala do outro como válida. Se isso não ocorrer, 
não há hipótese nenhuma de entendimento, 
visto que concorda com Silva (2002) em sua 
afirmação de que a comunicação pressupõe 
o entendimento das partes envolvidas. Nesta 

abordagem, faz-se relevante conhecer o con-
ceito de comunicação.

A origem da palavra ‘comunicar’, vem 
do latim comunicare, que significa por em co-
mum. Prochet e Silva (2008) apresentam ideias 
semelhantes às de Castro e Silva (2001) que se 
baseia nos estudos de Stefanelli e Carvalho 
(2005) conceituando comunicação como um 
processo de compreender, compartilhar men-
sagens enviadas e recebidas, sendo que as pró-
prias mensagens e o modo em que se dá seu 
intercâmbio exercem influência no comporta-
mento das pessoas nela envolvidas (sendo esta 
a base teórica da escuta terapêutica).

Pode ser classificada em verbal, não ver-
bal, para-linguística e fisiológica. Sendo consi-
derados de maior complexidade e significân-
cia a comunicação não verbal.

Para que o entendimento seja válido, 
o conteúdo da mensagem deve ser o mesmo 
para o emissor e receptor, sendo papel do pro-
fissional adequar sua linguagem à do paciente. 
Devido aos subsídios advindos das caracterís-
ticas não verbais, as quais são de complemen-
tar o verbal, contradizê-lo e substituí-lo, é tida 
como a mais relevante forma de comunicar-se, 
segura, efetiva, fidedigna e integral, assegu-
rando uma melhor compreensão realística dos 
sentimentos envolvidos em qualquer relação 
interpessoal, dentre elas, a interação profissio-
nal-usuário.

Estudos sobre comunicação não verbal 
de Birdwhistell (1989 apud Silva, 2002) apon-
tam que apenas 7% dos pensamentos (das in-
tenções) são transmitidos por palavras, 38% 
são transmitidos por sinais para-linguísticos 
(entonação de voz, velocidade com que as pa-
lavras são ditas) e 55% pelos sinais do corpo, 
alertando-nos para o fato de que, apesar de 
muitas vezes valorizarmos mais as palavras, os 
sinais não verbais podem estar comunicando 
muito mais (CASTRO; SILVA, 2001).

Sendo assim, a comunicação não verbal 
é tida como a mais relevante forma de comu-
nicar-se, mais segura, efetiva, fidedigna e inte-
gral, assegurando a realidade dos sentimentos 
envolvidos em qualquer relação interpessoal, 
dentre elas, a interação profissional-usuário.
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A escuta terapêutica é uma modalida-
de de comunicação, pela qual se estabelece 
um contato com o paciente com o objetivo 
de permiti-lo expressar os seus sentimentos, 
fragilidades, medos, angústias, desejos e rea-
lizações, ou seja, todas as suas subjetividades, 
contribuindo com a prática assistencial na 
identificação das singularidades do paciente 
na percepção de sua realidade, identificação 
de suas necessidades individuais e específicas, 
para então traçar possibilidades de interven-
ção personalizada, e principalmente fazer com 
que o paciente se perceba, reconheça suas fra-
gilidades, identifique seus problemas e promo-
va uma reflexão, construindo uma visão crítica 
de sua própria situação, estimulando-o a per-
ceber-se como detentor de sua autonomia na 
resolução de seus problemas, sendo a própria 
ação interventiva.

Nenhum dos artigos abordou esta te-
mática, referiram-se a chamada comunicação 
terapêutica, como os de, que diz respeito valo-
rização da comunicação para o cumprimento 
dos processos de cuidar de forma humanística.

A comunicação é também considerada 
uma habilidade, e como tal, pode ser desen-
volvida pelas pessoas, sendo este um dever 
dos profissionais de saúde por sua importân-
cia na execução dos processos assistenciais, 
sendo elemento básico no estabelecimento de 
um vínculo paciente-profissional para a apli-
cação da escuta como finalidade terapêutica, 
aprimorando o saber-fazer profissional. Entre-
tanto, estudos apontam a falta de atenção por 
parte dos profissionais de saúde em perceber 
conscientemente o quanto a comunicação não 
verbal pode influenciar na assistência humani-
zada do cuidar. 

Para reverter este quadro é proposto que 
se torne mais consciente o processo de comu-
nicação na assistência à saúde como um todo, 
também dando ênfase à comunicação não ver-
bal desde a formação acadêmica e oferta pe-
riódica de momentos educativos, tanto para 
a equipe de enfermagem como para outros 
profissionais da área da saúde, pela instituição 
prestadora de serviços de saúde. Ideias estas 
mais enfatizadas por Fraga et al. (2009) e Des-

landes e Mitre (2009).
Para Silva (1998 apud CASTRO; SILVA, 

2001), a percepção correta e consciente da co-
municação não verbal nos habilita na leitura da 
coerência das mensagens recebidas e nos aler-
ta para a coerência das mensagens enviadas. 
Quanto maior for a capacidade do profissio-
nal em decodificar corretamente o não verbal, 
maiores serão suas condições de compreendê-
-lo e de emitir adequadamente estes sinais.

Deslandes e Mitre (2009) formam um 
contraponto ao distanciar-se da ideia supraci-
tada acerca da dificuldade da assimilação prá-
tica da humanização do atendimento através 
do processo comunicativo pelos profissionais 
de saúde. Propõem não o enfoque nas dificul-
dades interpretativas da comunicação não ver-
bal como fizeram Castro e Silva (2001), Silva 
(2002) e Fraga et al.,(2009), e sim considerar 
de especial importância questões macro, (em 
termos de estrutura organizacional, infraes-
trutura e políticas das redes de saúde imple-
mentadas pelo SUS), fazendo referência às 
tecnologias médicas, pelas quais de maneira 
semelhante à norte americana, o pagamento, 
em termos monetários, é calculado com base 
nos procedimentos técnicos, e não no tempo 
que os profissionais dispensam à pessoa doen-
te (DESLANDES; MITRE, 2009)

Nesta lógica, o que efetivamente inte-
ressa é a execução dos procedimentos, e não o 
modo como o atendimento é feito, provocan-
do a reflexão: como valorizar estas boas práti-
cas na cultura biomédica, pontuando que estas 
práticas correspondem a investimento profis-
sional por demandarem capacitações, aprimo-
ramento e supervisão técnica?

Acirrando ainda mais esta reflexão, esta-
belece outro questionamento: que prioridade 
é dada a este tipo de atendimento (o huma-
nizado) ao se montar, por exemplo, o quadro 
de profissionais para determinado serviço de 
saúde?

Sendo a lógica vigente em serviços pú-
blicos e privados a de quantificar o número de 
trabalhadores em relação ao número de pes-
soas atendidas num determinado tempo. Este 
modelo organizacional moderno do trabalho 
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hospitalar foi historicamente construído e re-
produzido, observando padrões de otimização 
da produtividade, sendo este, o motivo trazido 
pelo autor como de especial relevância entre as 
dificuldades encontradas na humanização do 
cuidar.

Muito embora a comunicação, como 
escuta terapêutica, seja um assunto cuja im-
portância tenha crescido em reconhecimento 
entre os profissionais de saúde ao longo dos úl-
timos anos, são escassos os estudos que enfa-
tizem esta relação, dificuldade também encon-
trada por Cardoso, Silveira e Carvalho (2008) 
na produção de seu artigo. Abordam-nas se-
paradamente, dificultando o desenvolvimento 
do tema proposto por esta revisão bibliográfi-
ca, que propõe sua correlação.

Vale ressaltar que quatro dos sete artigos 
estudados tinham a participação de uma au-
tora comum, Maria Júlia Paes Silva, uma en-
fermeira, livre-docente do Departamento de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica da USP, pes-
quisadora estudiosa deste fenômeno chamado 
comunicação, que tem contribuído relevante-
mente nas abordagens ao tema.

3 CONCLUSÃO

Considera-se que a comunicação é im-
prescindível ao cuidar. Sendo ela elemento 
fundamental para um cuidado humanizado, 
de perspectiva integral e personalizada. São 
diversas as formas de comunicação, sendo ca-
bíveis aos profissionais de saúde a habilidade 
de percebê-las e integrá-las em sua totalidade, 
garantindo uma percepção mais apurada so-
bre a situação individual de cada paciente.

O profissional deve ter propriedade so-
bre suas habilidades comunicativas, para exer-
cer um cuidado qualificado, tornando válida 
a escuta terapêutica como intervenção assis-
tencial, através do relacionamento terapêutico. 
Nenhum estudo apresentou a abordagem in-
tegral da temática proposta.Foram de diversas 
áreas do saber os autores dos trabalhos revisa-
dos, muito embora, em sua maioria, as ideias 
concordassem entre si.

Observou-se que a maioria dos profis-
sionais de saúde não reconhecem as teorias 
da comunicação, principalmente as de caráter 
não verbal, afastando-se muitas vezes de uma 
prática humanística e integralizada do cuidar, 
resultando na ineficácia da prática assistencial 
e na insatisfação do usuário dos serviços de 
saúde. Para que se efetive o processo de co-
municação, deve-se, considerar suas diversas 
modalidades: verbais, gestuais, territoriais, fi-
siológicas e emocionais.

A produção desta revisão literária possi-
bilitou sem dúvidas uma ampliação no campo 
visual referente à comunicação, trazendo en-
riquecimento em termos de conhecimento e 
proporcionando subsídios teóricos para uma 
eficaz prática do cuidado humanizado.
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ÚLCERA DE PRESSÃO: FATORES DE RISCO EM PACIENTES 
HOSPITALIzADOS

PRESSURE ULCERS: RISK FACTORS IN PATIENTS HOSPITALIzED

RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo identificar a ocorrência de fatores 
de risco para a formação das úlceras de pressão em pacientes hospitali-
zados. É exploratória, de campo, com abordagem quantitativa realizada 
em um Hospital na cidade de Sousa-PB. A população foi composta por 
pacientes internados na clínica médica e cirúrgica, sendo a amostra com-
posta por 40 destes. Para coleta de dados foi construído um questionário 
contendo fatores intrínsecos e extrínsecos. Dos fatores   intrínsecos ob-
servou-se que, 65% dos pacientes eram idosos, 70% tinham a mobilidade 
física prejudicada parcial ou total e 42,5% apresentaram a perfusão tissu-
lar diminuída. Entre os fatores extrínsecos, predominaram os colchões 
inadequados com 82,5% e as roupas de cama inadequadas com 70%, tais 
fatores não são incluídos na escala de avaliação como sendo fator de risco 
para formação da úlcera de pressão. Portanto, há necessidade da constru-
ção de um instrumento de medida de risco para formação das úlceras de 
pressão que seja adequado a nossa realidade, e que incorpore fatores não 
incluídos nas escalas descritas na literatura.

Palavras-chave: Úlcera de pressão - fatores de risco. Pacientes hospita-
lizados.

ABSTRACT

This research aimed to identify the occurrence of risk factors for the 
formation of pressure ulcers in hospitalized patient. It exploratory field with 
a quantitative approach carried out at a hospital in the city of Sousa -PB. 
The population consisted of patients admitted to the medical and surgical, 
with the sample of 40 of thes. For data collection a questionnaire was con-
structed containing intrinsic and extrinsic factors. Of intrinsic was observed 
that 65% of the patients were older, 70 % had partial or complete physical 
mobility impaired and 42.5 % showed decreased tissue perfusion. Among 
the extrinsic factors predominated with 82.5 % inadequate mattresses and 
bedding inadequate bed with 70 %, such factors are not included in the 
rating scale as a risk factor for pressure ulcer formation. Therefore , there is 
need to develop an instrument for measuring risk for pressure ulcer forma-
tion that suits our reality, and which incorporates factors not included in 
the scales described in the literature.

Keywords: Hospitalized patients. Pressure ulcer - risk factors.
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1 INTRODUÇÃO

A úlcera de pressão é definida como 
qualquer lesão provocada por pressão mantida 
sobre a superfície da pele, causada pela inter-
rupção do suprimento sanguíneo para a área 
provocada por fatores de risco extrínsecos e 
intrínsecos. Em geral as áreas de proeminên-
cias ósseas são as mais propensas a sofrerem 
os comprometimentos da pele (IRION, 2005).

Segundo Hess (2002), a maioria das úlce-
ras de pressão é desenvolvida quando o tecido 
mole é comprimido entre uma proeminência 
óssea, como o sacro, e uma superfície externa, 
como um assento de cadeira, ou um colchão, 
por um longo período. A pressão aplicada di-
minui a irrigação sanguínea para rede capilar, 
prejudicando o fluxo sanguíneo para os tecidos 
circundantes e privando os tecidos de oxigênio 
e nutrientes. Isso gera isquemia local, hipóxia, 
edema, inflamação e em última instância mor-
te celular resultando na ulceração.

Nas unidades hospitalares de grande e 
médio porte, é crescente o número de clien-
tes que adquirem úlceras de pressão, apesar 
de todo avanço tecnológico que envolve o seu 
cuidado tornando, este, um problema de or-
dem político-econômica-social e de saúde, já 
que se trata de um dos indicadores para avaliar 
a qualidade da assistência prestada nas insti-
tuições hospitalares (NASCIMENTO; CAR-
CINONI; CALIRI, 1999).

Portanto, as úlceras de pressão consti-
tuem um dos problemas de maior preocupa-
ção nas unidades hospitalares por repercuti-
rem no nível de saúde do indivíduo, em sua 
qualidade de vida e dos entes que o cercam. 
Sabe-se que a úlcera de pressão é um problema 
sério, porém, prevenível na maioria dos casos e 
que o enfermeiro desempenho um importan-
te papel na equipe multidisciplinar que avalia 
e acompanha o tratamento e está sempre em 
contato com paciente, observando a evolução 
do mesmo.

A prevenção e o tratamento das úlceras 
de pressão constituem um grande desafio para 
enfermagem nos hospitais, a equipe multipro-
fissional deve proporcionar uma assistência 

global atendendo as necessidades biopsicosso-
ciais do paciente melhorando sua qualidade de 
vida. Segundo Barros, Anami e Moraes (2003), 
o tratamento é de alto custo, as medidas de pre-
venção tornam-se um recurso de fácil acesso e 
utilização por todos os profissionais de saúde.

Com isso a prevenção torna-se um modo 
mais fácil, mais barato e mais bem sucedido de 
terapia para o tratamento de úlcera de pressão 
incluindo uma abordagem de tratamento em 
equipe integrada enfatizando bons cuidados 
médicos e de enfermagem, treinamento apro-
priado e orientação dos pacientes, incentivo 
da colaboração do paciente a estas recomen-
dações e a prescrição adequado de dispositivos 
para o alivio de pressão.

Diante desta realidade, este estudo justi-
fica-se por ser de importância singular para o 
paciente, para enfermagem e para o hospital. 
É importante para o paciente, visto que pode-
rá contribuir para a prevenção das úlceras de 
pressão, levando-o a um retorno precoce para 
seu domicílio, ao mesmo tempo estará ofere-
cendo subsídios para a sistematização da as-
sistência de enfermagem, colaborando para a 
unificação da linguagem, facilitando relação 
intra e interprofissional e elevando a quali-
dade da assistência prestada. Para o hospital, 
desde que os resultados alcançados sejam efe-
tivamente implantados na prática cotidiana de 
enfermagem, poderá também contribuir para 
diminuição na taxa de permanência dos pa-
cientes e, consequentemente, para a diminui-
ção dos custos hospitalares no que diz respeito 
a material e mão-de-obra. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral 
identificar a ocorrência de fatores de risco para 
formação das úlceras de pressão em pacientes 
hospitalizados e como objetivo específico, ve-
rificar a frequência dos fatores de risco intrín-
secos e extrínsecos em pacientes acamados.

2 FATORES DE RISCO PARA FORMAÇÃO 
DA ÚLCERA DE PRESSÃO

2.1 Fatores extrínsecos

O nível de pressão necessário para que 
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ocorra dano ao tecido é variável de paciente 
para paciente, se a mesma persistir por um 
longo período de tempo, segue-se a necrose 
do tecido, quando prolongada causa a distor-
ção dos tecidos moles e resulta na destruição 
do tecido próximo ao osso (DECLAIR, 2003).

O cisalhamento ocorre quando o pa-
ciente desliza na cama. O esqueleto e os te-
cidos mais próximos se movimentam, mas a 
pele das nádegas permanece imóvel (COSTA, 
2003).

As principais consequências da Fricção 
englobam a remoção ou a descamação epite-
lial, enfraquecendo, assim, a barreira natural 
da pele, e resultando normalmente em abrasão 
ou queimadura de segundo grau, incluindo a 
formação de bolha, fator de risco para a for-
mação da úlcera de pressão (JORGE; DAN-
TAS, 2003),

A higiene inadequada também contribui 
para a formação das úlceras de pressão, uma 
vez realizada a higiene do paciente, este se 
manterá livre de impurezas, tais como umida-
de por suor, diurese, fezes, e outras secreções 
(ROCHA; BARROS, 2007).

Os colchões devem ter pelo menos 13 
cm de espessura e seu forro não deve possuir 
dobras (APPLING, 2005). As roupas de cama 
devem estar sempre limpas, bem esticadas e 
secas, uma vez que lençóis úmidos ou molha-
dos e com presença de dobras ou corpos estra-
nhos, podem irritar a pele do paciente, possi-
bilitando e facilitando a formação da úlcera de 
pressão (COSTA, 2003).

2.2 Fatores intrínsecos

Segundo Irion (2005), o occipício é fa-
cilmente negligenciado em um indivíduo com 
lesão neurológica. Muito frequentemente a 
necrose da pele sobre a região occipital não é 
detectada a tempo de evitar lesão em um indi-
víduo cuja cabeça não é reposicionada devido 
ao risco de lesão na medula.

Os fatores de risco intrínsecos também 
incluem a cognição ou percepção sensorial 
prejudicada. Com relação à perfusão tissular 

diminuída, é qualquer condição que reduza a 
circulação e a nutrição da pele e dos tecidos 
subcutâneos (DEALEY, 2001).

As alterações no turgor e elasticidade da 
pele ocorrem naturalmente com o envelheci-
mento, que, segundo Silva (1998), se deve à 
redução na quantidade e qualidade de coláge-
no. As alterações na textura da pele atingem 
a superfície cutânea, fazendo com que ela se 
apresente lisa, fina ou delgada, demonstrando 
assim fragilidade (HESS, 2002).

O estado nutricional diminuído, assim, 
como as deficiências nutricionais, anemias e 
distúrbios metabólicos também contribuem 
para o desenvolvimento da úlcera de pressão 
(ROCHA; BARROS, 2007).

A mobilidade física prejudicada parcial 
ou total está assentada em duas condições res-
pectivamente: a incapacidade ou inabilidade 
completa de mudar a posição corporal no leito 
e a habilidade de mudar e controlar a posição 
do corpo apenas diminuída (SILVA, 1998).

A incontinência urinaria contribui para 
a maceração da pele e aumenta assim o risco 
de fricção. O banho constante remove os óleos 
naturais do corpo, ressecando a pele (DEA-
LEY, 2001).

Destacam-se, ainda, as condições pre-
disponentes para ocorrência de úlcera de pres-
são desencadeada por alterações metabólicas, 
cardiorrespiratórias, crônico-degenerativas, 
nutricionais, circulatórias, hematológicas, 
psicogênicas e pelo, ainda, medicamentos de-
pressores do Sistema Nervoso Central. Assim 
como Silva (1998), em nosso estudo conside-
ramos os fatores intrínsecos, extrínsecos e as 
condições predisponentes como influencia-
dores na ocorrência de úlcera de pressão, uma 
vez que essas alterações na fisiologia normal 
do organismo levando à predisposição para 
essas lesões.

2.3 Tratamento da úlcera de pressão

Hess (2002), inclui como instrumentos 
de aferição de risco as escalas de Norton, Bra-
den, Gosnel e waterlow, sendo a de Norton e 
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Braden as mais empregadas. Alguns dos parâ-
mentos comuns nessas escalas são: condições 
físicas gerais, função mental, atividade, mobi-
lidade, incontinência e condições nutricionais.

No tratamento da úlcera de pressão es-
tão incluídos dispositivos redutores de pres-
são. Outras medidas terapêuticas incluem o 
uso de tratamentos tópicos, limpeza de feridas, 
desbridamento e curativos para manter a umi-
dade da ferida em cicatrização (APPLING, 
2005).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Tratou-se de uma pesquisa exploratória, 
de campo, com abordagem quantitativa. Foi 
realizada no Hospital Regional de Sousa-PB, 
especificamente na clínica médica e cirúrgi-
ca. A pesquisa foi desenvolvida no período de 
abril de 2009 a maio de 2009.

A amostra foi composta por 40 pacien-
tes. Como critérios incluíram-se pacientes 
acamados, pacientes em risco para o surgi-
mento das úlceras de pressão e os portadores 
de úlcera de pressão. Para coleta de dados foi 
elaborado um questionário com informações 
de caráter sócio demográfico e com os dados 
relacionados aos fatores de risco intrínsecos e 
extrínsecos para formação da úlcera de pres-
são de acordo com a literatura pertinente.

A análise de dados foi feita de forma 
quantitativa, através do meio eletrônico pela 
construção de tabelas, através dos resultados 
obtidos na coleta de dados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Descrição da amostra

Foram estudados 40 pacientes acama-
dos, 18 do sexo masculino e 22 do sexo femini-
no, com idade entre 40 e 89 anos, e com tempo 
de internação variando entre 1 e 30 dias.

Tabela 01 - Distribuição das variáveis demográficas de 
pacientes hospitalizados, internados em dois setores do 
Hospital Regional de Sousa-PB.

Sexo f %
Masculino 18 45
Feminino 22 55

Faixa etária f %
40-49 10 25
50-59 04 10
60-69 12 30
69< 14 35

Dias de internação f %
<10 20 50
10-20 15 37,5
21-30 05 12,5

Total 40 100
Fonte: Dados da pesquisa.

Foram estudados 40 pacientes acama-
dos, 18 do sexo masculino e 22 do sexo femini-
no, com idade entre 40 e 89 anos, e com tempo 
de internação variando entre 1 e 30 dias.

De acordo com Costa e Caliri (2004), 
outras pesquisas evidenciaram o sexo mascu-
lino como fator de risco, embora nesse estudo 
não tenha evidenciado uma diferença signifi-
cativa. Com relação à faixa etária, prevalece-
ram os pacientes mais velhos, de 60 a 69 anos 
que correspondem a 30%.

Mayata et al. (2007), relata que pacien-
tes com idade superior a 60 anos permanecem 
mais tempo internados aumentando assim o 
risco para formação da úlcera de pressão. Ape-
sar de esse estudo demonstrar que 50% dos 
pacientes estão com menos de 10 dias interna-
dos, Dealey (2001), Smeltzer; Bare (2005), afir-
mam que mesmo em curto espaço de tempo, 
dependendo da intensidade da força de pres-
são, a úlcera de pressão pode vir a se formar.

4.2 Fatores de risco intrínsecos
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Tabela 02 – Frequência dos fatores de risco intrínsecos 
para formação das úlceras de pressão em pacientes hos-
pitalizados na clínica médica e clínica cirúrgica.

Fatores de risco f %
Cognição / percepção sensorial preju-
dicada 14 35

Perfusão tissular diminuída 17 42,5
Alterações no turgor e na elasticidade 
da pele 26 65

Alterações na textura da pele 13 32,5
Estado nutricional diminuído 8 20
Mobilidade física prejudicada parcial 
ou total 28 70

Idade > 60 anos 26 65
Incontinência urinaria 8 20
Umidade 10 25
Proeminência óssea evidenciada 15 37,5

Total 40 100

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme se observa na tabela 2, 70% 
dos pacientes apresentavam mobilidade física 
prejudicada parcial ou total. Ressalta-se que a 
perda da capacidade de o indivíduo se movi-
mentar impede a remoção da pressão nas áreas 
de proeminências ósseas e consequentemente 
ativação da circulação (DECLAIR, 2003).

Do total de pacientes, 65% apresenta-
vam alterações no turgor e elasticidade da 
pele. Pacientes acima de 60 anos apresentaram 
a mesma porcentagem (65%), o que justifica 
as alterações no turgor e elasticidade da pele 
com a idade acima de 60 anos. Com relação a 
perfusão tissular diminuída, observou-se que 
42,5% dos pacientes apresentavam condições 
que reduzem a circulação e a nutrição da pele 
e dos tecidos subcutâneos. Em 37,5% dos pa-
cientes havia proeminência óssea evidenciada, 
que segundo Jorge e Dantas (2003), nesse local 
o tecido adiposo existe em pequena quantida-
de, o que os torna mais suscetíveis a ocorrên-
cia de lesões. 

Com relação às condições da pele, 32,5% 
dos pacientes apresentavam alterações em sua 
textura, outro fator importante presente em 
25% dos pacientes, é a exposição da pele à 
umidade excessiva, provocado pela perspira-
ção, incontinência anal, urinária, da qual con-
tribui para maceração da pele, aumentando o 

risco de fricção (IRION, 2005).

4.3 Fatores de risco extrínsecos

Tabela 03 – Frequência dos fatores de risco extrínsecos 
para a formação de úlcera de pressão em pacientes hos-
pitalizados na clínica médica e clínica cirúrgica.

Fatores de risco f %
Cognição / percepção sensorial preju-
dicada 14 35

Perfusão tissular diminuída 17 42,5
Alterações no turgor e na elasticidade 
da pele 26 65

Alterações na textura da pele 13 32,5
Estado nutricional diminuído 8 20
Mobilidade física prejudicada parcial 
ou total 28 70

Idade > 60 anos 26 65
Incontinência urinaria 8 20
Umidade 10 25
Proeminência óssea evidenciada 15 37,5

Total 40 100

Fonte: Dados da pesquisa.

A maioria dos pacientes (82,5%) estava 
fazendo o uso de colchões inadequados. Se-
gundo Dealey (2001), o colchão deve ter pelo 
menos 13 cm de espessura e, como a espuma 
tem uma vida útil em torno de quatro anos o 
hospital precisa repor esses colchões. Dos pa-
cientes estudados, 80% apresentavam eviden-
cias de força de pressão no corpo, como áre-
as de rubor e/ou marcas dessa força na pele. 
Blanes et al. (2004) consideram a pressão o 
principal causador da úlcera de pressão, sen-
do que o efeito patológico pode ser atribuído 
à intensidade da pressão, duração da mesma e 
tolerância tecidual.

Com relação às roupas de cama, verifica-
-se que 70% dos lençóis estavam com dobra-
duras, com presença de eliminações vesicais 
ou intestinais; umedecidos por suor e outros 
líquidos ou com presença de restos alimenta-
res e objetos como rádio, pentes, bolsas, ter-
mômetros, que podem ficar sob o paciente e 
provocar pressão.

A força de cisalhamento foi encontrada 
em 62,5% dos pacientes acamados e a mobi-
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lização inadequada esteve presente em 37,5% 
dos pacientes. Vidal (2005), recomenda que o 
paciente seja reposicionado a cada 2 horas com 
a finalidade de aliviar e redistribuir a pressão.

Na amostra, 35% apresentaram o fator 
de risco fricção. Isso ocorre quando o paciente 
é arrastado na cama ao invés de ser levantado. 
Segundo Costa (2003), essa forma incorreta 
de mobilizar o paciente resulta em abrasão ou 
queimadura de segundo grau, incluindo a for-
mação de bolha, fator de risco para o desen-
volvimento da úlcera de pressão.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de colchões com espessura abai-
xo de 13 cm e roupas de cama inadequadas, 
foram os fatores de risco extrínsecos encon-
trados com maior incidência em pacientes 
acamados. Na literatura estudada observou-se 
que as principais escalas de avaliação de risco 
para o desenvolvimento da úlcera de pressão 
não contemplavam estes fatores, o que para a 
maioria de nossas instituições esses seriam os 
fatores a serem incluídos em um instrumento 
de avaliação sensível à nossa realidade para o 
desenvolvimento de uma úlcera de pressão.

Por sua vez, alguns dos fatores de risco 
extrínsecos identificados nesse estudo, tendo 
como exemplo a força de pressão no corpo, 
força de cisalhamento, são fatores que podem 
ser prevenidos com a estratégia de mobiliza-
ção a intervalos regulares, com o uso de col-
chões especiais de espuma, ar estático, ar que 
se alterna, gel ou colchão d`água, de materiais 
de posicionamento com travesseiros ou almo-
fadas de espuma e de auxílio para mobilização 
aos quais são tarefas atribuídas à equipe de en-
fermagem.

Inclui-se aqui a deficiência de recursos 
humanos e materiais para a prestação de um 
cuidado de enfermagem livres de risco para 
o paciente. Este paradigma não caracteriza a 
diminuição da responsabilidade na prevenção 
das úlceras de pressão, mas revela a necessi-
dade de avaliação personalizada e integral do 
cliente, visando a detecção dos fatores de risco 
e a determinação da probabilidade apresen-

tada pelo cliente para o desenvolvimento das 
úlceras de pressão.

De acordo com esse estudo, obteve-se a 
idéia de que há a necessidade de elaboração de 
um instrumento de medida desse risco que in-
corpore fatores identificados com uma frequ-
ência significativa, como colchões e roupas de 
cama inadequadas. Além de implementar nos 
serviços de saúde medidas educativas para o 
paciente, cuidadores e familiares.

Por fim, sabendo da magnitude do pro-
blema das úlceras de pressão, tanto para o 
cliente quanto para família e instituição, é im-
portante que os profissionais de enfermagem e 
toda a equipe multidisciplinar atuem no sen-
tido de prevenir essas feridas. Como se sabe, 
um bom trabalho de prevenção pressupõe o 
conhecimento da etiologia e também da reali-
dade na instituição.
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A RELEVâNCIA DA VISITA PRÉ-OPERATÓRIA NO PROCESSO 
DA CIRURGIA CARDÍACA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A EN-
FERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

THE RELEVANCE OF THE PREOPERATIVE VISIT IN THE PROCESS OF 
CARDIAC SURGERY AND ITS IMPLICATIONS TO THE NURSING: AN 

INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW

RESUMO

O processo cirúrgico cardíaco é um procedimento invasivo que 
pode deixar o paciente vulnerável, evidenciando a necessidade de uma 
preparação pré-cirúrgica adequada, sendo assim, a visita pré-operatória 
é fundamental, já que prepara o paciente física e psicologicamente para 
o procedimento. Busca-se, neste estudo, ressaltar a importância da visita 
pré-operatória ao paciente submetido à cirurgia. Trata-se de uma revi-
são integrativa da literatura, realizada nas bases de dados SciELO, LI-
LACS, usando como descritores “visita pré-operatória”, “enfermagem” 
e “cirurgia cardíaca”. Foram selecionadas oito bibliografias para análise. 
Observou-se que os pacientes que recebiam orientações na visita pré- 
operatória amenizavam suas ansiedades devido à diminuição dos agentes 
estressores, pelo fato de conseguirem se comunicar com a equipe, mes-
mo entubado, através de gestos, tinham um despertar mais tranquilo. 
Constatou-se que já há certo avanço na sensibilização dos profissionais 
quanto a importância das orientações na visita pré-operatória, mas o foco 
principal, ainda, são as rotinas pré-cirúrgicas.

Palavras-chave: Procedimentos cirúrgicos cardíacos. Enfermagem pe-
rioperatória. Cuidados de enfermagem.

ABSTRACT

The heart surgical procedure is an invasive procedure that can leave 
the patient vulnerable, highlighting the need for adequate preoperative 
preparation. So, in this way, the preoperative visit is critical as it prepares 
the patient physically and psychologically for the procedure. This study 
seeks to base the importance of preoperative visit to the patient who under-
went surgery. It is an integrative review of the literature carried out in the 
SciELO, LILACS databases using descriptors such as: “preoperative visit”, 
“nursing”, and “heart surgery”. Eight bibliographies had been selected for 
analysis. We observed that patients who received guidance on preoperative 
visit eased their anxieties by decreasing the stressors. Therefore, they had 
a quieter awakening, due to the fact that they were able to communicate 
with staff through gestures while they are intubated. We noted that there 
has been a certain breakthrough to sensitize the professionals for the im-
portance of guidelines on pre-operative visit, but the main focus is still the 
pre-surgical routine.

Keywords: Cardiac surgical procedures. Perioperative nursing. Nursing 
care.
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1 INTRODUÇÃO

O cuidado de enfermagem vem sendo 
construído ao longo dos séculos, conforme as 
necessidades que surgiram com o advento da 
tecnologia e a descoberta de medicamentos 
cada vez melhores. Hoje, há intervenções que 
permitem prolongar a vida de pacientes, ape-
sar de serem portadores de diversas doenças. 
Frente a isso, cada vez mais, têm-se realizado 
intervenções cirúrgicas cardíacas em pacientes 
que necessitam de cuidados especiais, que vão 
desde aliviar a dor até minimizar o medo da 
morte frente ao procedimento cirúrgico.

De acordo com o DATASUS, em 2012, 
no Brasil, foram registradas mais de 79.000 
internações por doenças do aparelho circula-
tório, o que demonstra um grande número de 
pacientes com reais possibilidades de se sub-
meterem à cirurgia cardíaca, evidenciando a 
falta de um controle mais efetivo por parte da 
atenção básica, no intuito de prevenir as possí-
veis complicações. 

A assistência de enfermagem se faz ex-
tremamente importante, pois objetiva prepa-
rar o físico e, principalmente, o emocional do 
paciente, ou seja, possíveis mudanças no seu 
eu e no seu corpo. Quando o enfermeiro chega 
a compreender o que está acontecendo entre 
ele e o paciente, pode-se dizer que atingiu a es-
sência da prática de enfermagem (SOUZA et 
al., 2010).

Tendo em vista que a técnica faz parte 
do cuidar tanto quanto o apoio emocional, é 
relevante que o enfermeiro esteja plenamente 
apto a praticar as duas vertentes principais da 
visita pré-operatória, as orientações ao pacien-
te e os preparativos físicos para a cirurgia. 

De acordo com a resolução n° 272 do 
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 
2002), toda instituição de saúde deverá utili-
zar a Sistematização de Assistência de Enfer-
magem (SAE), sistema composto por uma 
série de passos integrados que guiam as ações 
da enfermagem. Nessa mesma resolução, fica 
esclarecido que cabe ao enfermeiro, com ex-
clusividade, a implantação, o planejamento, a 

organização, a execução e a avaliação do pro-
cesso de enfermagem. 

O registro de todas as etapas da Sistema-
tização de Assistência de Enfermagem Perio-
peratória (SAEP) é de fundamental importân-
cia para garantia da continuidade dos cuidados 
de enfermagem e para respaldo legal. Dessa 
forma, é essencial que o instrumento utiliza-
do para o acompanhamento e evolução de to-
das as ações esteja adequado às necessidades 
do paciente, do profissional e da instituição, 
sendo a visita pré-operatória o primeiro passo 
para a escolha desse instrumento (GRITTEM; 
MÉIER; GAIEVICZ, 2006).

Devido às mais diversas realidades en-
contradas no serviço público de saúde, faz-se 
necessária uma adaptação na rotina e no ins-
trumento que norteia a visita pré-operatória 
do enfermeiro, visando a um preparo físico 
adequado do paciente e a um condensamento 
real das informações. 

O paciente é um ser autônomo e suas 
particularidades devem ser avaliadas no con-
texto da individualidade. Os diagnósticos de 
enfermagem derivam dessa avaliação e, consi-
derando que o paciente está a todo o momen-
to interagindo com o ambiente, a enfermagem 
deve aplicar o processo de enfermagem em um 
ciclo contínuo (PICCOLI; GALVÃO, 2001).

Portanto, a visita pré-operatória de en-
fermagem é um procedimento ou um recur-
so que o enfermeiro utiliza dados acerca do 
paciente que irá se submeter à cirurgia, de-
tectando, por intermédio desses dados, os 
problemas ou alterações relacionadas aos as-
pectos bio-psico-sócio-espirituais do paciente 
e planejando a assistência de enfermagem a ser 
prestada no período perioperatório (SILVA; 
RODRIGUES; CESARETTI, 1997).

Segundo Carvalho e Bianchi (2007), o 
principal objetivo educacional da visita pré-
-operatória é oferecer ao paciente informações 
objetivas com expectativas realistas sobre o 
processo anestésico e a cirurgia. Nas orienta-
ções do pré-operatório incluem-se, também, 
instruções sobre exercícios respiratórios e das 
pernas, usados para evitar complicações pós- 
operatórias como a pneumonia e a trombose 
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venosa profunda. Além disso, saber antecipa-
damente sobre a possível necessidade do uso 
do ventilador mecânico, drenos e outros tipos 
de equipamentos ajuda a diminuir a ansiedade 
em muitos pacientes (SMELTZER et al., 2009).

O estudo de Chistóforo e Carvalho 
(2009) demonstrou que 61% dos pacientes 
foram internados no mesmo dia da cirurgia 
e 31%, no dia anterior à intervenção, ocasião 
em que as orientações pré-operatórias foram 
dadas pelo médico cirurgião (91%) e pelo en-
fermeiro (5,6%), sendo mais enfatizadas as 
relativas ao procedimento cirúrgico, ao risco 
cirúrgico e ao tipo de anestesia a ser utilizada. 

Ressalte-se que, embora a orientação 
seja uma atividade inerente aos profissionais 
da saúde, ao enfermeiro cabe o esclarecimento 
das informações passadas por outros profissio-
nais. Nesse sentido, é imprescindível conhecer 
as bases teóricas, desenvolver o cuidado com 
intuito de proporcionar uma reflexão sobre a 
relação paciente-enfermeiro, auxiliando a des-
vendar e propor novas maneiras de cuidado 
humanizado durante o pré-operatório (CHIS-
TÓFORO; CARVALHO, 2009).

Fica claro que a visita pré-operatória é 
parte da SAEP, devendo ser realizada pelo en-
fermeiro, uma vez que é o profissional mais 
apto para conduzi-la, mesmo que haja necessi-
dade de uma mudança de rotina ou ainda dis-
ponibilização do profissional.

A fim de guiar, embasar e dar um supor-
te mais adequado ao profissional que realiza o 
processo da visita pré-operatória, buscou-se, 
neste trabalho, sintetizar o conhecimento já 
produzido. O que dizer, como dizer e quando 
dizer são algumas das questões norteadoras 
deste estudo, que procura contribuir para a 
melhoria da assistência pré-operatória e forta-
lecer cada vez mais a prática baseada em evi-
dências.

2 OBJETIVO

Destacar a relevância da visita pré-ope-
ratória no processo da cirurgia cardíaca e suas 
implicações para a enfermagem.

3 METODOLOGIA

Utilizou-se o modelo de revisão integra-
tiva da literatura, realizado nos meses de ou-
tubro a dezembro de 2012, nas bases de dados 
online Scientific Electronic Library (SciELO) e 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS). Selecionaram-se 
os descritores “cirurgia cardíaca”, “enferma-
gem” e “visita pré-operatória”. Os critérios de 
inclusão para a busca das produções científicas 
foram artigos disponíveis na íntegra, online e 
de livre acesso, em português, que remetessem 
somente ao âmbito do enfermeiro e da pessoa 
adulta submetida à cirurgia cardíaca, que en-
focassem nas orientações do período pré-ope-
ratório de cirurgia cardíaca e na assistência de 
enfermagem. Encontraram-se 119 trabalhos, 
dos quais nove em língua inglesa, um em lín-
gua espanhola e 96 em português. Estavam 
disponíveis, em texto completo, 57 periódicos. 
Realizou-se a leitura dos resumos para selecio-
nar os que se relacionavam ao tema, restando, 
ao final, sete artigos que atendiam aos propó-
sitos do estudo.

Para realizar esta revisão integrativa, 
percorreram-se as seguintes etapas: definição 
da questão (problema) e dos objetivos da pes-
quisa; estabelecimento de critérios de inclusão 
e exclusão das publicações (seleção da amos-
tra); busca na literatura; análise e categoriza-
ção dos estudos e, por último, apresentação e 
discussão dos resultados.

O estudo foi realizado, respeitando a 
literatura pesquisada, não havendo modifica-
ções nos resultados encontrados em benefício 
desta pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a leitura dos resumos, foi constru-
ída a tabela 01, em que se pode visualizar, de 
forma mais clara, os conteúdos dos estudos 
analisados.
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A fase pré-operatória compreende desde 
a véspera da cirurgia até a recepção do pacien-
te no Centro Cirúrgico (CC), momento indis-
pensável para o preparo físico e emocional do 
paciente, pois possibilita uma interação efetiva 
entre o enfermeiro do CC e o da unidade de 
internação, os quais têm assim a oportunidade 
de conhecer o paciente e levantar seus proble-
mas e suas necessidades, bem como de reali-
zar o planejamento individualizado das ações 
de enfermagem, trabalho que contribui para 
uma boa qualidade do trans e pós-operatório 
(GONÇALVES et al., 2011).

 Tendo em vista que, nesse momento, o 
paciente terá o primeiro contato com o enfer-
meiro que irá acompanhá-lo durante o pro-
cesso, é de extrema importância que se estabe-
leça logo no início uma relação de confiança. 
Assim, o paciente se sentirá mais seguro para 
dialogar sobre seus anseios e suas necessidades 

de maneira mais aberta.
 Segundo um estudo feito por Gonçalves 

et al. (2011), acredita-se que a comunicação 
verbal efetiva do enfermeiro com o paciente 
que será submetido à cirurgia cardíaca faci-
lita o fluxo de informações sobre a cirurgia e 
ameniza as ansiedades e os agentes estressores. 
Quando questionados sobre o seu sentimen-
to e expectativa acerca da cirurgia cardíaca 
na admissão hospitalar e ao entrarem no CC, 
54% dos sujeitos responderam que estavam 
com medo, ansiosos e com estado emocional 
abalado e 46% referiram-se calmos, tranquilos 
e apenas com as preocupações cotidianas. Os 
resultados relacionados com a literatura de-
monstraram a importância do apoio emocio-
nal às pessoas durante sua fase de internação, 
na qual se evidenciam as reações emocionais 
do paciente. Estas poderão ser agravadas, pois 
se faz presente o medo da anestesia e da morte, 

TÍTULO/CONTEÚDO AUTORES REVISTA ANO

Diagnósticos de enfermagem de pacientes no pe-
ríodo pré-operatório de cirurgia cardíaca.

GALDEANO, L. E.;
ROSSI, L. A.;
PEZZUTO, T. M.

Revista da escola de 
enfermagem - USP 2004

Procurando reeducar hábitos e costumes: o pro-
cesso de cuidar da enfermeira no pré e pós- opera-
tórios de cirurgia cardíaca.

DE GASPERI, P.;
RADUNZ, V.;
PRADO, M. L.

Cogitare enfermagem 2006

Diagnósticos de enfermagem no perioperatório de 
cirurgia cardíaca.

GALDEANO, L. E.;
ROSSI, L. A.;
SANTOS, C. B.;
DANTAS, R. A. S.

Revista da escola de 
enfermagem - USP 2006

Elaboração de um instrumento para o preparo 
pré-operatório em cirurgias cardíacas.

POLTRONIERI NETO, A.;
TEIXEIRA, J. B. A.;
BARBOSA, M. H.

O mundo da saúde 2008

Comunicação não verbal do paciente submetido 
a cirurgia cardíaca: do acordar da anestesia à ex-
tubação.

WERLANG, S. C.;
AZZOLIN, K.;
MORAES, M. A.;
SOUZA, E. N.

Revista Gaúcha de 
Enfermagem 2008

Estratégias de enfrentamento à cirurgia cardíaca.
UMANN, J.;
GUIDO, L. A.;
LINCH, G. F. C.

Ciência Cuidado e 
Saúde 2010

Comunicação verbal enfermeiropaciente no pe-
rioperatório de cirurgia cardíaca.

GONÇALVES, R. M. D. A.;
PEREIRA, M. E. R.;
PEDROSA, L. A. K.;
SILVA, Q. C. G.;
ABREU, R. M. D.

Ciência Cuidado e 
Saúde 2011

Tabela 01 - Descrição dos artigos segundo título/conteúdo e autor. Fortaleza/CE, 2013

Fonte: Dados da pesquisa.
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de sentir dor, ou seja, preocupação quanto ao 
resultado da cirurgia.

Uma pesquisa realizada em por Umann, 
Guido e Linch (2010) delineou o perfil dos pa-
cientes que enfrentam essa cirurgia. Os perfis 
foram confrontivo (confronta o problema dire-
tamente), evasivo (evita o problema), otimista 
(tem pensamentos positivos), fatalista (deses-
perança em relação ao problema e pessimista), 
emotivo (responde emocionalmente, com-
preendendo), paliativo (passa pelo problema, 
fazendo coisas que se sinta melhor em fazer), 
sustentativo (utiliza suportes para enfrentar 
problemas) e autoconfiante (uso de estratégias 
que envolvem seus próprios recursos).

É necessário enfatizar que as pessoas di-
ferem em sua sensibilidade e vulnerabilidade 
ante os estressores, assim como em suas inter-
pretações, reações e avaliações. A forma como 
lidam com estressores depende, em grande 
parte, dos recursos disponíveis e das restrições 
que inibem seu uso, que podem ser pessoais, 
sociais ou de outra ordem (UMANN; GUIDO; 
LINCH, 2010).

Esta pesquisa citada acima, fornece 
um bom direcionamento para saber a forma 
de abordar e o quanto se deve orientar cada 
paciente, uma vez que as pessoas têm formas 
particulares de reagir a situações. Quando se 
define o perfil do paciente, o enfermeiro pode-
rá lhe fornecer as primeiras orientações com 
o cuidado de usar uma linguagem adequada.

Evidenciou-se em outra pesquisa fei-
ta por Cavalcanti e Coelho (2007) com um 
grupo de enfermeiros que estes conversam, 
caminham, tocam, olham, sorriem, usando 
símbolos e significados de uma linguagem 
compreendida entre os membros desse gru-
po. A linguagem que emerge desse cotidiano é 
totalmente compreendida, dentro da situação 
vivida pelos próprios enfermeiros que estão 
inseridos nesse cotidiano, mas, se retirada des-
se contexto, fica de difícil entendimento por se 
afastar de uma compreensão mais ampla .

Assim, a linguagem do cuidar, em cirur-
gia cardíaca, não vai ocorrer sempre da mes-
ma forma. Vai depender do contexto em que 
aparece, por quem é falada e para quem é fa-

lada (são descontínuas). A linguagem técnica 
e científica não é de domínio do paciente, de 
forma que este não compreende, no sentido 
correto, a linguagem utilizada entre os profis-
sionais da saúde, podendo fazer interpretações 
errôneas dos cuidados prestados. Por isso, as 
orientações só serão eficazes se forem comple-
tamente compreendidas pelo paciente, o que 
leva a uma readequação de termos e expres-
sões científicas para a linguagem popular (CA-
VALCANTI; COELHO, 2007).

Portanto, cabe a cada profissional se 
adequar à cultura e aos costumes da sua clien-
tela, no intuito de utilizar uma linguagem de 
fácil acesso e bem compreensiva para que as 
orientações sejam assimiladas com eficácia, 
não menosprezando também a linguagem téc-
nica que pode e dever ser usada entre os pro-
fissionais.

Deve-se deixar claro qual o tipo de ci-
rurgia a que ele será submetido e quais os ris-
cos do procedimento, elucidar as razões de a 
intervenção escolhida ter sido essa, as impli-
cações da anestesia, o uso de medicações na 
noite anterior, a alimentação e a higiene. Essas 
orientações são feitas através de diálogos com 
o uso de fotos, gravuras e material escrito. (DE 
GASPERI; RADUNZ; PRADO, 2006).

Nesse momento, é necessário que o en-
fermeiro priorize e selecione as orientações a 
serem dadas já que são muitas e nem sempre 
há tempo suficiente para explaná-las, sendo 
importante o uso de um instrumento que pos-
sa direcioná-lo de forma mais objetiva e eficaz.

Em um estudo realizado por Poltronie-
ri Neto, Teixeira e Barbosa, (2008), os auto-
res elaboraram um instrumento que contem-
plava as seis principais categorias do preparo 
pré-operatório, dados gerais de identificação, 
antecedentes pessoais, familiares, pré-ope-
ratório mediato, avaliação multiprofissional 
e pré-operatório imediato. Incluiu-se item 
abordando orientações fornecidas ao paciente 
e aos familiares relacionadas ao preparo pré-
-operatório imediato e, ainda, a anamnese e o 
preparo do paciente para a cirurgia.

Dentre as orientações, fornecidas pelas 
enfermeiras da unidade de internação, estão 



a
r
t
i
g
o
s

Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 2, n. 2, jul./dez. 2013.

114

àquelas relacionadas à comunicação não ver-
bal, ou seja, à necessidade de responder por 
meio de gestos, aperto de mãos, mobilização 
de membros e até com piscar de olhos como 
forma de interagir com os profissionais no pe-
ríodo pós-operatório imediato (WERLANG et 
al., 2008).

Essa técnica viabiliza uma forma de co-
municar-se com paciente quando intubado, 
sendo fundamental para que o paciente des-
perte mais tranquilo da cirurgia. Isso demons-
tra a capacidade do enfermeiro compreender 
as necessidades do cliente de uma forma ho-
lística. Nesse contexto, torna-se de grande im-
portância a aplicação do processo de enferma-
gem que possibilita ao enfermeiro estruturar 
melhor o seu plano de cuidados, em que o pri-
meiro passo é a identificação dos diagnósticos 
de enfermagem.

A identificação dos diagnósticos de en-
fermagem de um grupo de clientes possibilita 
o conhecimento das respostas humanas alte-
radas, contribuindo assim para o desenvolvi-
mento de intervenções de enfermagem dire-
cionadas e individualizadas. Os diagnósticos 
mais encontrados em pacientes submetidos 
à cirurgia cardíaca, com frequência acima de 
50%, foram: Intolerância à atividade (88,2%), 
Risco para disfunção neurovascular periférica 
(82,4%), Risco para infecção (76,5%), Défi-
cit de conhecimento (76,5%), Perfusão tissu-
lar cardiopulmonar alterada (70,6%), Padrão 
respiratório ineficaz (70,6%), Dor (70,6%), 
Padrões de sexualidade alterados (58,8%) e 
Distúrbio no padrão do sono (52,9%) (GAL-
DEANO; ROSSI; PEZZUTO, 2004).

Uma vez estabelecidos os diagnósticos, o 
enfermeiro poderá prosseguir com as etapas da 
SAE, estabelecendo metas e procurando uma 
forma de atingi-las, posteriormente, avaliando 
os resultados das intervenções realizadas.

Outro diagnóstico que merece destaque 
é o distúrbio no padrão do sono.  Esse resulta-
do pode ser justificado pelo fato do hospital, 
com seus sons, odores e visões peculiares ser 
considerado estranho e até assustador para o 
paciente que dele se utiliza, gerando ansiedade 
e medo (GALDEANO et al., 2006).

5 CONCLUSÕES

Após realizar esta revisão, pôde-se cons-
tatar que já se avançou na sensibilização dos 
profissionais quanto à importância de se orien-
tar bem um paciente antes da cirurgia. Porém, 
evidenciou-se, também, que existem muitas 
orientações negligenciadas ao paciente, uma 
vez que a maioria das equipes de enfermagem 
preocupa-se em realizar as normas e os proce-
dimentos de rotina, em detrimento de infor-
mar, de maneira mais ampla, certos aspectos 
relevantes ao paciente. 

Observou-se, ainda, um número reduzi-
do de publicações sobre essa temática, o que 
demonstra a necessidade de mais pesquisas 
nessa área a fim de que se construa uma as-
sistência baseada em comprovações científi-
cas, fundamentando, de maneira consistente, 
o cuidar em enfermagem.
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ANTROPOLOGIA TANATOLÓGICA: O ESTUDO DE LOUIS-
VICENT THOMAS1

THANATOLOGICAL ANTHROPOLOGY: THE STUDY OF LOUIS-VICENT 
THOMAS

RESUMO

O ensaio objetiva apresentar ao público brasileiro as principais 
ideias contidas no livro Antropologia da morte de Louis-Vicent Thomas, 
ainda não traduzido para o Brasil. O robusto trabalho etnográfico do an-
tropólogo francês coteja o modo de enfrentamento da morte em algumas 
sociedades tradicionais africanas com a sociedade ocidental, industrial e 
moderna. O estudioso conclui que o homem ocidental está tão dedicado 
às conquistas e buscas de rentabilidades que pouco pensa sobre a morte. 
No entanto, o africano das sociedades tradicionais celebra a vida, de tal 
forma, que tende a atenuar o impacto da morte, considerando-a como 
um momento imaginário que suspende provisoriamente a singularidade 
do ser. Assim, a relevância do texto de Thomas é trazer a morte para o 
debate social, pois cada vez mais tem sido tirada do espaço público.

Palavras-chave: Morte. Antropologia. Louis-Vicent Thomas. Sociedades 
tradicionais.

ABSTRACT
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1 INTRODUÇÃO

O debate sobre a morte nas sociedades 
contemporâneas ocidentais parece figurar-se 
como um tabu, pois se reveste de desaprova-
ção e vergonha (KEARL, 1989, p. 45). Isto, em 
parte, surge pela tentativa de enclausurar o do-
ente ou moribundo, como forma de ocultar a 
sua condição e ao mesmo tempo dispensá-lo 
de seus sentimentos2. Assim, a inevitabilidade 
da morte leva a sua ocultação.

No elenco das várias obras publicadas, 
especialmente, na França desde a década de 
1970, sobre aquilo que parece ser a crise con-
temporânea da morte, destaco os trabalhos de 
Ariès (1981), Morin (1997), Ziegler3 (1975), 
além do livro de Louis-Vicent Thomas4 (1993), 
intitulado Antropologia da Morte, cuja primei-
ra edição, em francês, data de 1975. O denso 
trabalho etnográfico parte de uma compara-
ção no modo como as sociedades tribais afri-
canas e a sociedade ocidental industrial de 
nossos dias enfrentam a morte. Conclui que o 
homem ocidental “escravo” do tempo e sem-
pre buscando novas conquistas e rentabilida-
des pouco pensa na morte. O africano tribal, 
porém, celebra a vida, de maneira a diminuir o 
impacto da morte, considerando-a apenas um 
momento imaginário que interrompe, provi-
soriamente, a singularidade do ser.

Os trabalhos desses autores apontam 
que a razão pela qual a morte não é objeto do 
debate social decorre da sua retirada do espa-
ço público nas sociedades ocidentais contem-
porâneas. Público é aqui entendido como o 
mundo fora do âmbito da família e dos ami-
gos íntimos, constituído por grupos sociais 

1 Antropólogo francês falecido em 1994, que dedicou 
alguns anos de estudo sobre ritos da morte entre comu-
nidades tribais africanas.
2 Sobre essa temática recomendo a leitura do livro A so-
lidão dos moribundos, de Norbert Elias (2001).
3 Publicou em 1975 o livro Les vivants e la mort (Os vi-
ventes e a morte), ainda inédito em língua portuguesa e 
esgotado na França.
4 A versão utilizada neste trabalho é a reimpressa pela 
Editora Fondo de Cultura Econômica, da Cidade do 
México, em 1993.

que interagem. Assim, o público é aquilo que 
está aberto à observação de qualquer pessoa, 
enquanto o privado é a área protegida pela fa-
mília e os amigos (SENNETT, 2001, p. 30).

Portanto, a proposta deste ensaio é apre-
sentar o estudo antropológico de Louis-Vicent 
Thomas, o qual está consubstanciado no livro 
Antropologia da Morte. Tal empreitada justifi-
ca-se pelo ineditismo da obra no Brasil e pela 
importância do trabalho antropológico, o qual 
discute profundamente sobre a morte, uma 
temática considerada tabu nas sociedades oci-
dentais modernas.

2 UMA TEORIzAÇÃO ANTROPOLÓGI-
CA DA MORTE

Thomas (1993), em Antropologia da 
Morte, apresenta três razões que o levaram a 
escrever o livro. A primeira refere-se ao fato 
de a morte ser um acontecimento universal e 
irrecusável, pois é o único evento na vida, que, 
embora possa ser ignorado, com certeza, um 
dia baterá à porta. O outro motivo diz respeito 
ao anúncio da necessidade da morte, porque, 
de um ponto de vista biológico, é o que permi-
te a sobrevivência da espécie. Finalmente, no 
mundo ocidental, o homem é prisioneiro do 
tabu da morte, pois falar sobre esta realidade 
demonstra uma atitude mórbida, beirando ao 
macabro. Assim, o homem ocidental diante da 
morte adota uma atitude de fuga ou indiferen-
ça.

O autor defende seu projeto de elabora-
ção de uma antropotanatologia, argumentan-
do que a morte é fragmentada entre os mais 
variados profissionais como:

O teólogo e o filósofo, o psicólogo, o psicanalista 
e o psiquiatra; o biólogo e o bioquímico; o demó-
grafo e o sociólogo; o jurista, o criminalista e o 
economista; o artista e o crítico de arte; o histo-
riador e o geógrafo; sem esquecer o sacerdote, o 
médico – seja o técnico da saúde ou o legista –, 
o corretor de seguros, o funcionário de serviços 
funerários, os enfermeiros, os urbanistas. Em ge-
ral, cada indivíduo percebe a morte, a do outro, 
eventualmente a sua, segundo a óptica própria 
de seu ofício, da ordem de suas preocupações in-
telectuais, de sua ideologia ou a do grupo ao qual 
integra. (THOMAS, p. 1993, p. 10-11).
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Esta visão fragmentada, apontada pelo 
autor, não é suficiente para o entendimento 
do problema da morte, pois somente se pode 
compreendê-la por meio da Antropologia com 
a proposta de:

Ser a ciência do homem por excelência, que bus-
ca as leis universais do pensamento e da socieda-
de, levando em conta as diferenças de natureza 
espaço-temporal, com a finalidade de justificá-
-las tratando de reduzi-las a modelos universais 
e abstratos, a esquemas explicativos os mais ge-
rais que seja possível, sem descuidar o mais que 
puder da referência ao mundo humano. (THO-
MAS, p. 1993, p. 11).

A antropologia tanatológica advogada 
por Thomas é comparativa, porque busca a 
unidade do homem em meio à diversidade, ou 
melhor, a universalidade é constituída a par-
tir das diferenças. Ao trabalhar com método 
comparativo, o autor informa que há três pos-
sibilidades a optar. A primeira é confrontar o 
mundo rural com o urbano, descartada ante 
a acelerada urbanização dos campos. A outra 
opção é comparar um intervalo histórico (sé-
culos XVII e XVIII) com os dias de hoje, da 
qual também desistiu, porque existem dimi-
nutos estudos sobre o período e pouco diver-
sificados quanto à época e zonas geográficas. 
Por fim, fez a opção por situar frente a frente 
uma sociedade tradicional do mundo africano 
e a sociedade ocidental industrial hodierna, 
pois conhecia melhor aquela realidade, visto 
que muitos de seus trabalhos de campo foram 
realizados em tribos africanas.

Thomas destaca a noção de que, en-
quanto o homem ocidental afirma não temer a 
morte, porque no fundo se nega a crer na oni-
potência da vida, o africano tribal a exalta de 
forma rica e original, reduzindo “ao mínimo a 
magnitude da morte ao fazer dela um imagi-
nário que interrompe provisoriamente a exis-
tência do ser singular”. (THOMAS, 1993, p. 
11). Isto ocorre porque a morte só incide sobre 
a aparência individual, protegendo a espécie 
social mediante a onipresença dos antepassa-
dos e da reencarnação.

Para o homem ocidental com a vida agi-
tada, na busca constante de benefícios e renta-

bilidades, o mundo é uma realidade objetiva e 
em longo prazo condenado a destruição. Para 
o negro africano das sociedades tradicionais, o 
mundo manifesta-se como:

Um foco de forças vivas que é preciso respeitar, 
com o qual se estabelecem relações vivas e co-
tidianas, humanizadas, da ordem do discurso, 
com o qual se vive em simbiose estreita – revela-
da tanto pela análise dos elementos constitutivos 
do eu como pelo uso ritualizado das técnicas – e, 
portanto ele não poderia destruir sem destruir-
-se a si mesmo”. (THOMAS, 1993, p. 32).

Quando uma pessoa deixa de pertencer 
a determinada comunidade, em virtude do 
limite de idade, do desterro, do internamen-
to em asilos, da perda das funções ou direitos 
civis, de acordo com Thomas, ocorre a mor-
te social, iniciando-se uma abolição das lem-
branças. Para os negros africanos, a etapa final 
da morte ocorre quando há o aniquilamento 
total do esqueleto, a extinção dos familiares do 
falecido, ou quando não se faz mais nenhum 
sacrifício em sua memória.

Na contemporaneidade, com as múlti-
plas possibilidades no tratamento das infor-
mações pelos meios magnéticos, a conserva-
ção da imagem é muito mais acessível. Assim, 
as “memórias” eletrônicas constituem-se na 
reatualização dos mausoléus, como a tendên-
cia da civilização na mantença das memórias 
de seus mortos. (LÉVY, 2011).

Conforme a exposição de Thomas, a 
morte social mais manifesta no Ocidente é a 
dos velhos, que inicia com a aposentadoria e 
finda no isolamento dos asilos ou leitos hospi-
talares. Afinal:

Os velhos assim como os condenados que es-
peram a execução ou os enfermos em perigo 
de morte, são defuntos em potência, biologica-
mente terminais, desgastados, socialmente inú-
teis (não produtivos, consumidores modestos), 
privados de suas funções (repousam antes do 
repouso eterno), que vivem frequentemente em 
condições econômicas precárias (sobretudo se 
pertencem às classes menos favorecidas da so-
ciedade) em uma cruel sociedade. Somente lhes 
resta refugiar-se no sonho, ou passar a maior 
parte de seu tempo na cama, ou sentados junto 
à janela contemplando a um mundo que não os 
olha. (THOMAS, 1993, p. 57-58).
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Assim, consoante Thomas, a evocação 
das memórias é a arma silenciosa dos velhos 
para enfrentar o ostracismo e a morte social. 
Bosi (1998) entende que a memória dos velhos 
pode desenvolver uma função social impor-
tante, em vez de ser um mero refúgio diante 
da exclusão, porque:

A conversa evocativa de um velho é sempre uma 
experiência profunda: repassada de nostalgia, 
revolta, resignação pelo desfiguramento das pai-
sagens caras, pela desaparição de entes amados, 
é semelhante a uma obra de arte. Para quem sabe 
ouvi-la, é desalienadora, pois contrasta a rique-
za e pontencialidade do homem criador de cul-
tura com a mísera figura do consumidor atual. 
(BOSI, 1998, p. 82-83).

Bosi (1998) reconhece que o afastamen-
to do velho de seu lugar social implica uma 
perda e um empobrecimento para toda a so-
ciedade, pois “a velhice desgostada, ao retrair 
suas mãos cheias de dons, torna-se uma ferida 
no grupo”. (BOSI, 1998, p. 83).

O valor social do velho, ao qual alude 
Bosi (1998) é contemplado nas sociedades tra-
dicionais africanas. O idoso ocupa posição de 
prestígio e destaque, mesmo quando cede seu 
lugar aos jovens na execução das atividades 
mais árduas. Ele continua ativo até a morte e, 
mesmo depois dela, quando é convertido em 
antepassado intervindo nos assuntos da comu-
nidade. Numa sociedade dominada pela orali-
dade, o ancião é fundamental na manutenção 
dos vínculos sociais, por intermédio da expe-
riência enaltecida pela virtude de seu exemplo 
e pelo poder de sua palavra. Desta forma, a 
evocação da memória dos velhos reforça a sua 
função de educador dos ritos iniciáticos.

Thomas registra o fato de que, o velho 
africano “com o domínio da palavra; sentido 
das relações humanas; contatos com o invi-
sível, particularmente com o mundo dos an-
tepassados” Thomas (1993, p. 439) sente-se 
preparado para a morte natural. A morte do 
idoso faz parte da ordem das coisas do mun-
do social. A despedida ritual, normalmente, é 
acompanhada de uma festa, em que:

Os cânticos estarão consagrados a sua memó-
ria, exaltarão suas qualidades, e deles o grupo 
extrairá benefícios. Pelo contrário, a morte de 
uma criança, que é um ser todavia incompleto, 
imperfeitamente socializado, despertará sem dú-
vida a dor da mãe, porém dará lugar a funerais 
rápidos e discretos, enquanto que o falecimento 
de um adulto em plena forma será sentido como 
uma perda cruel para a família e para o povoa-
do; como diríamos, a sociedade vive como uma 
ofensa grave e uma mutilação lamentável o desa-
parecimento de um sujeito no qual há investido 
muito, e que é subtraído quando está em plena 
atividade produtiva, semelhante morte decidi-
damente ‘contra natureza’ de modo que  se in-
vocarão para explicá-la causa mágico-religiosas. 
(THOMAS, 1993, p. 439)

Em outro capítulo, Thomas trata sobre “a 
morte, o animal e o homem”, enfatizando a no-
ção de que o pensamento africano tribal está 
repleto de temas como: o destino do animal se-
melhante ao do homem, manifesto no duplo e 
no totem; a metempsicose como explicação do 
culto ou respeito aos animais que reencarnam 
ou simbolizam os ancestrais; a morte profícua 
do animal mediante sacrifício, revitalizando o 
grupo social; e, ainda, a intervenção do animal 
na justificação mística para a morte.

O universo africano institui relações 
privilegiadas dos animais com os homens. O 
totem é um significativo fenômeno deste en-
volvimento, em que:

O animal totêmico é aquele no qual ‘o clã reco-
nhece um antepassado, um protetor e um signo 
de união’, manifestação da consciência de espé-
cie. Daí a assombrosa paridade de destino entre 
o homem e seu duplo totêmico; daí a proibição 
de matar, e com maior razão de comer (salvo 
em certos ritos precisos) a seu próprio totem. 
(THOMAS, 1993, p. 101).

Outro elemento deste mundo africano é 
o sacrifício animal inserto no plano da vida re-
ligiosa. O animal, substituto do homem, con-
verte-se em vítima no sacrifício, apaziguando 
a ira dos deuses5 . Quando são reatados os la-
ços de comunhão com os deuses ou antepas-
sados, com a imolação do animal, sua carne é 
comida, a fim de reforçar “a coesão do grupo, 

5 Sobre a temática do sacrifício sugiro a leitura das obras 
de Grottanelli (2008), Girard (2011) e Mauss; Hubert 
(2005).
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que aguarda desde este momento o perdão e 
as bênçãos dos poderes sagrados”. (THOMAS, 
1993, p. 103).

De acordo com o pensamento africano, 
o animal também pode ser responsável pela 
morte do homem, como se percebe nesta des-
crição sobre os mitos originais:

O animal rápido – nos dizem – leva em si a men-
sagem da morte, enquanto que o animal mais 
lento é anunciador da vida. Os dois são enviados 
simultaneamente aos homens por Deus ou o De-
miurgo. ‘No entanto, segundo a lógica humana, 
receber a rapidez é obter a vida, enquanto que 
acolher a lentidão é admitir a morte. Assim, o 
mensageiro rápido chega primeiro ao mundo 
terrestre, não somente porque é mais diligente, 
senão também porque, segundo os homens, ele 
significa a vida. Em suma, a morte se introduz 
entre os vivos coberta da noção de rapidez que 
significa vida na óptica humana e morte segun-
do a lógica do céu. [...] os mensageiros desem-
penham o papel de mediadores entre o mundo 
celeste e o mundo terrestre; permitem a passa-
gem de uma significação à outra das noções que 
denotam a vida e a morte. (THOMAS, 1993, p. 
107, grifo do autor).

No mundo ocidental, diferentemente 
do universo africano tribal, há nítida ruptura 
entre o homem e o animal, porque as espécies 
animais são consideradas inferiores, sem vida 
espiritual, dependendo totalmente da nature-
za. A aproximação entre ambos ocorre mais 
no campo do entretenimento, quando os ani-
mais são aprisionados em zoológicos e circos, 
bem como no âmbito doméstico, com bichi-
nhos de estimação, quando se estabelecem la-
ços mais estreitos, por exemplo, entre o cão e 
o seu dono.

Há, ainda hoje, no Ocidente, algumas 
representações ligadas à morte, mítica ou real, 
que lembram os procedimentos tradicionais. 
Filmes, romances literários e poesias mostram 
morcegos sugando sangue de suas vítimas, a 
serpente bíblica evocando a morte física e es-
piritual ou hienas que sempre despertam hor-
ror e desagrado. Os meios de comunicação de 
massa, como cinema, literatura, televisão etc, 
também, exaltam a nobreza do animal, como o 
pelicano que morre para alimentar seus filhos 
ou a metamorfose, segundo Kafka, em que o 
homem se transforma em um inseto, na meta-

de do caminho entre a vida e a morte. Thomas 
sintetiza, citando S. Mollo:

Uma necessidade ou uma diversão, a morte dos 
animais pode considerar-se uma aproximação 
indireta dos problemas que planeja a morte, 
uma certa maneira de domesticá-la, de liberar-se 
da angustia da morte própria. (MOLLO, [19--] 
apud THOMAS, 1993, p. 113-114).

Outra abordagem de Thomas revela a 
preocupação do homem de que, além da cer-
teza de que morrerá um dia, ainda existem as 
possibilidades de deixar e fazer morrer. No 
Ocidente, há várias maneiras de deixar mor-
rer, como a desnutrição, o alcoolismo, tabagis-
mo etc. Os anúncios publicitários estimulam 
o consumo de bebidas alcoólicas e do fumo, 
favorecendo o aumento de doenças cardiovas-
culares e diversos tipos de câncer.

Naquilo que o autor denomina de fazer 
morrer, ele elabora um inventário com os se-
guintes exemplos: o ecocídio, como a destrui-
ção dos ecossistemas pelo homem, incluindo a 
terra, os animais e as plantas que a povoam; o 
homicídio coletivo, uma vez que o “homem é 
o único ser da natureza capaz de destruir cons-
cientemente, a sua própria espécie”. (THO-
MAS, 1993, p. 126). Nesta condição, figuram 
as guerras, os etnocídios e os genocídios; por 
fim, a morte particular, como o direito de ma-
tar, pena de morte, infanticídio, parricídio, 
matricídio, regicídio6, uxoricídio7, eutanásia, 
acidentes de trabalho etc. Portanto, fazer mor-
rer resume-se a todos os impulsos mortíferos 
do homem.

Em seguida, Thomas fala sobre as figura-
ções da morte e representá-la “não é somente 
vivê-la em imagem, em nossos sonhos, ob-
sessões, impulsos, para desejá-la, ou temê-la, 
ou para integrá-la em um sistema filosófico; é 
também materializá-la em frases, em formas, 
em cores e em sons”. (THOMAS, 1993, p. 186).

A morte ao longo dos séculos inspira os 
mais diversos artistas, como poetas, pintores, 
músicos, escritores literários e escultores, de 

6 O assassinato de um rei ou de um chefe importante.
7 Trata-se do assassinato do cônjuge, se mulher.
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muitos dos quais o cinema e o teatro são tribu-
tários. Thomas resume:

Já se trata de idealização (se tem dito que a obra 
de arte é um equilíbrio fora do tempo), de pu-
rificação (se trata de exorcizar suas pulsões de 
morte ou de liberar-se de suas angústias), de pre-
sentificação (se buscam fazer presentes no pen-
samento dos homens as catástrofes ou a morte 
dos homens ilustres), ou somente da arte pela 
arte (bela morte, bela representação da morte), 
pouco importa contanto que a morte possa ex-
pressar-se submetida a todas formas de harmo-
nia: possuída (bela, solene), buscada (sublime, 
dramática, trágica), perdida (cômica), também 
negada (falsidade). (THOMAS, 1993, p. 187).

Portanto, a morte converte-se num espe-
táculo. Isto não é nenhuma novidade, pois, nas 
arenas romanas, a morte dos cristãos transfor-
mava-se em diversão de pessoas ávidas por 
sangue inocente. A morte está estampada dia-
riamente nos grandes veículos de propagação 
coletiva, sendo transmitida em sua realidade 
mais cruel. Guy Debord, em seu livro A socie-
dade do espetáculo, amplia esta noção, não a 
restringido apenas a uma referência aos meios 
de comunicação social, considerados por ele, 
como “o aspecto restritivo” do espetáculo ou 
sua “manifestação superficial mais esmagado-
ra”. Tal manifestação, porém, faz parte da to-
talidade, a qual é mais espetacular e, por esta 
razão, parece ocupar a sociedade como “ins-
trumentação que convém a seu automovimen-
to total”. (DEBORD, 1997, p. 20-21)

Aliada a esta espetaculosidade da morte 
real, transmitida em imagens, há outra imagi-
nada que povoa a dramaturgia, a literatura, o 
cinema etc. Assim, o poder de sugestão do ci-
nema, por exemplo, não reside apenas no sen-
timento de presença, como imagens de mor-
tos, assassinatos e ritos, mas também no fato 
de que a morte é projetada através de imagens, 
que são signos, portanto, apresenta uma lin-
guagem própria, que precisa ser decodificada, 
a fim de viabilizar a interpretação.

Por fim, Thomas elabora uma síntese, 
demarcando, ainda, algumas diferenças entre 
o mundo africano e o universo ocidental:

Para o primeiro (alusão ao negro africano), 
o grupo toma a seu cargo o indivíduo desde o 
nascimento até a morte, o integra nos diferentes 
meios sociais, multiplica os ritos de transição, o 
mantém e o protege em casos de enfermidades, 
regulamenta a tristeza, organiza os funerais e o 
luto. No mundo ocidental, pelo contrário, o in-
divíduo se encontra só, frente a seus problemas 
(insegurança, angústia, traumas diversos): morre 
só, já não está rodeado de símbolos e ritos tran-
qüilizadores, nada está previsto [...] para favore-
cer o trabalho de luto. (THOMAS, 1993, p. 630).

Em vista do exposto, a antropologia ta-
natológica proposta por Thomas assume os 
problemas da morte, os quais só podem ser 
mostrados em um estudo comparativo na 
confluência de procedimentos multi ou inter-
disciplinares, porque, de acordo com o autor, 
a insuficiência de boa parte dos estudos sobre 
a temática é descuidar dessa exigência dupla.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No arremate deste texto, pontuo que se 
buscou expor a elaboração teórica de Louis-
Vicent Thomas expressa no livro Antropologia 
da Morte. O antropólogo francês, por meio de 
uma etnografia comparativa estudou a morte 
em algumas comunidades tribais africanas.

Ao abordar sobre a morte, o autor tri-
lhou um caminho permeado de tabu, nota-
damente, para o homem ocidental moderno. 
Assim, desvenda que entre os africanos das 
sociedades tradicionais, o impacto da morte 
é reduzido, pois é assumida como uma inter-
rupção provisória da existência individual.

Portanto, ao apresentar o texto de Tho-
mas objetivou-se um convite à leitura, bem 
como à reflexão da temática sobre a morte, 
visto que tem sido cada vez mais expulsa da 
vida pública, para ser vivenciada no ambiente 
privado.
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O BULLyING NO AMBIENTE ESCOLAR E SUA INCIDÊNCIA 
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

BULLYING IN THE SCHOOL ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON PHY-
SICAL EDUCATION CLASSES

RESUMO

O intuito deste estudo é o de verificar a prática do bullying no contexto 
escolar e sua incidência nas aulas de educação física, buscando-se compreender e 
destacar os principais elementos que caracterizam o fenômeno bullying. Ao pro-
por a investigação em uma escola particular em um bairro periférico na cidade 
de Fortaleza, buscou-se uma avaliação da prática do bullying em um ambiente 
de fragilidade social, e ao mesmo tempo, investigar suas causas e consequências 
no ambiente escolar, e em especial nas aulas de educação física. A realização do 
estudo envolveu diferentes etapas: revisão bibliográfica, observações dos partici-
pantes e aplicação de questionário aos estudantes do 5º, 6º e 7º anos dos turnos 
manhã e tarde. Evidenciou-se um cenário em que a violência é tratada como “co-
mum”, principalmente a violência moral e psicológica. Na pesquisa fica clara a 
prática do bullying nos estudantes avaliados, já que sofreram bullying através de 
xingamento, apelidos ou boatos maldosos, em intensidades e maneiras diferentes. 
As considerações apontaram para a importância do aprofundamento das discus-
sões sobre o conceito de bullying, relativizando a polarização vítima-agressor e 
ampliando o contexto de análise, com o entendimento de que os vínculos esta-
belecidos na escola, em especial professor-aluno, são elementos fundamentais a 
diminuição deste fenômeno em nossos escolares.

Palavras-chave: Educação Física. Bullying. Violência. Escola.

ABSTRACT

The aim of this study is to verify the practice of bullying in the school context 
and its impact on physical education classes, seeking to understand and highlight the 
main elements that characterize the bullying phenomenon. In proposing research 
in a private school in a peripheral district in the city of Fortaleza, sought an assess-
ment of the practice of bullying in a fragile social environment, and at the same 
time, investigate their causes and consequences in the school environment, and in 
particular in physical education classes. The study involved different steps: literature 
review, comments from participants and application of the questionnaire to stu-
dents of the 5th, 6th and 7th years of morning and afternoon shifts. Was a scenario 
in which the violence is treated as a “common”, primarily moral and psychological 
violence. The research is clear the practice of bullying in the analysis chart 05, which 
shows that 85.71% of the students assessed have already suffered through bully-
ing, name-calling, nicknames or malicious rumors, in different ways and intensi-
ties. The considerations pointed to the importance of deepening the discussions on 
the concept of bullying, relativising the polarization victim-offender and enlarging 
the context of analysis, with the understanding that the links established at school, 
teacher-student, in particular are fundamental elements to decrease this phenom-
enon in our school.

Keywords:  Physical education. Bullying. Violence. School.
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1 INTRODUÇÃO

O bullying é um termo de origem nor-
te-americano utilizado para descrever atos 
de violência física ou psicológica contra al-
guém. Pode-se dizer que muitas vezes aque-
le que pratica o bullying o faz como maneira 
de autoafirmação junto a um grupo que ten-
ta impressionar. Outra possibilidade é de um 
comportamento imitativo da prática usual de 
interação a que esse sujeito foi inserido. 

A violência na escola é um tema que 
muito preocupa os que estão envolvidos no 
sistema de ensino brasileiro. Encontramos no 
cotidiano da vida em sociedades diversas for-
mas distintas, umas mais severas do que ou-
tras, de agressão aos cidadãos. Por exemplo: ao 
sermos intimidados por nossos chefes; sermos 
obrigados a enfrentar filas em órgãos públicos 
por falta de competência do governo; ao ver-
mos que os profissionais da área da educação 
não recebem um salário digno e nem as con-
dições necessárias para facilitar seu trabalho. 

Estes e diversos outros exemplos de in-
sultos, humilhações e intimidações poderiam 
ser discorridos por inúmeras linhas, mas este 
não é nosso objetivo. A nossa meta é lembrar 
que quando somos influenciados por esses ti-
pos de atitudes, direta ou indiretamente tam-
bém podemos passar a demonstrar tais atos. 
Sendo isto transmitido a todos que nos ro-
deiam, principalmente nossas crianças.

O problema, que ocorre com mais frequ-
ência entre os jovens, também se manifesta no 
meio infantil. Quando o bullying se manifesta 
entre crianças muito pequenas, pode aconte-
cer como reflexo de momentos em que muitos 
freios e cuidados de sociabilidade ainda não se 
organizaram completamente. Assim, confron-
tadas com a diferença, acabam por ressaltá-la 
de forma que pode provocar, naquele que é o 
diferente, sentimentos de menos valia.

Os prejuízos do bullying para os peque-
nos podem ser intensos. Algumas crianças 
criam bloqueios com a escola, ocasionando 
baixa de rendimento, ou mesmo a vontade de 
desistir da escolarização. Outra manifestação 

recorrente é a tristeza e o isolamento, algumas 
vezes em intensidade tal que se assemelha a 
um processo depressivo.

Daí surge o problema de pesquisa, que 
é a de compreender como e se os professores 
de educação física percebem comportamentos 
violentos dos alunos, e, por outro lado, saber 
como estes percebem e vivenciam a violência 
no ambiente escolar, mantendo o foco nas au-
las de educação física.

Portanto, é necessário, inicialmente, sa-
ber se ocorrem, por parte dos alunos, com-
portamentos violentos nas aulas de educação 
física, e de que natureza eles seriam: agressões 
interpessoais, depredações, ou formas de vio-
lência simbólica, como exclusão e discrimina-
ção entre os próprios alunos, ou entre os alu-
nos e o professor. Como, e se, os professores 
percebem tais episódios de violência, e como 
os alunos percebem e vivenciam a violência 
no âmbito escolar, com foco nas aulas de edu-
cação física, são outras duas questões que este 
estudo pretende investigar.

O bullying e a vitimização representam 
diferentes tipos de envolvimento em situações 
de violência durante a infância e adolescência 
no ambiente escolar. O bullying diz respeito a 
uma forma de afirmação de poder interpes-
soal através da agressão. A vitimização ocorre 
quando uma pessoa é feita de receptor do com-
portamento agressivo de outra mais poderosa.

A maioria dos atos de bullying ocorrem 
fora da visão dos adultos, e grande parte das 
vítimas não reage ou mesmo fala sobre o as-
sunto o que concorre para que os pais e profes-
sores tenham pouca percepção do problema, e 
portanto tratam o assunto com um certo des-
denho, ou atuam de forma insuficiente para a 
prevenção, redução e interrupção da prática 
do bullying.

2 METODOLOGIA

2.1 Características do estudo

Neste estudo foi analisada a prática do 
bullying no contexto da escola e das aulas de 
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educação física, como campo de estudo utili-
zamos uma escola da rede privada de ensino 
fundamental no bairro Conjunto Ceará, em 
Fortaleza. A escola pesquisada oferece aulas de 
educação física escolar três vezes por semana, 
no contra turno das aulas. Apesar de ser uma 
escola privada, o ambiente que envolve a esco-
la é de alto risco social, pois está encravada em 
meio a uma área de risco, com uma infraestru-
tura precária, e uma população de baixa renda, 
além dos problemas de infraestrutura da co-
munidade, existe outro problema muito pre-
ocupante que é o da insegurança e violência.

Esta pesquisa foi um estudo de campo, a 
identificação de opiniões e preferências, com a 
adoção de um questionário estruturado com o 
intuito de desvendar os questionamentos pró-
prios de nossa pesquisa.

Foram elaboradas instruções de preen-
chimento no início do questionário. Além de 
instruções dadas pelo pesquisador aos entre-
vistados e aos professores que se propuseram a 
participar com colaboradores da aplicação do 
questionário.

2.2 Tipo do estudo

Esta foi uma pesquisa exploratória, do 
tipo levantamento, que procurou analisar por 
meio de questionário estruturado a opinião de 
alunos do ensino fundamental II, com relação 
à prática do bullying nas aulas de educação fí-
sica escolar.

As vantagens do uso do método do ques-
tionário na pesquisa exploratória em relação 
às entrevistas são:

•	 utilizam-se	menos	pessoas	para	ser	execu-
tado;

•	 proporciona	 economia	 de	 custo,	 tempo,	
viagens, com obtenção de uma amostra 
maior;

•	 não	 sofre	 influência	 do	 entrevistador.	
(MARCONI; LAKATOS, 1996; MATTAR, 
1996)

2.3 População e amostra

Participaram da pesquisa 147 alunos 
oriundos de uma escola particular no muni-
cípio de Fortaleza, mais especificamente no 
bairro Conjunto Ceará, as crianças pesquisa-
das eram das turmas do 5º, 6º e 7º anos do en-
sino fundamental, nos turnos manhã e tarde, 
com idade média de 13 anos.

2.4 Critérios de exclusão

Não puderam participar da amostra, 
alunos que não tiveram autorização dos pais, 
ou ainda que não se dispuseram a participar 
voluntariamente de nossa pesquisa.

Também não puderam participar da 
presente pesquisa alunos que não fossem das 
turmas dos 5º, 6º e 7º anos, pois somente as 
citadas turmas foram alvo de nossa pesquisa.

2.5 Instrumentos utilizados

Foi aplicado aos alunos um questioná-
rio com perguntas sobre a prática do bullying 
no contexto da escola e das aulas de educação 
física. Perguntas estruturadas de forma direta 
com múltipla escolha, com a garantia de ano-
nimato nas respostas produzidas pelos entre-
vistados, visando uma abordagem direta do 
assunto foco de nossa pesquisa.

A pesquisa de campo é uma fase que é 
realizada após o estudo bibliográfico, para que 
o pesquisador tenha um bom conhecimento 
sobre o assunto, pois é nesta etapa que ele vai 
definir os objetivos da pesquisa, as hipóteses, 
definir qual é o meio de coleta de dados, ta-
manho da amostra e como os dados serão ta-
bulados e analisados. As pesquisas de campo 
podem ser dos seguintes tipos (MARCONI; 
LAKATOS, 1996, p. 53).

Exploratórias: tem como finalidade aprofundar 
o conhecimento do pesquisador sobre o assunto 
estudado. Pode ser usada, para facilitar a elabo-
ração de um questionário ou para servir de base 
a uma futura pesquisa, ajudando a formular hi-
póteses, ou na formulação mais precisa dos pro-
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blemas de pesquisa [...]. Também visa clarificar 
conceitos, ajudar no delineamento do projeto fi-
nal da pesquisa e estudar pesquisas semelhantes, 
verificando os seus métodos e resultados. Como 
método de coleta de dados, utiliza questionários, 
entrevistas, observação participante, etc.

2.6 Coleta de dados

Com a autorização expressa do proprie-
tário e diretor da escola, e com a colaboração 
da coordenadora pedagógica da escola, nos 
dirigimos às salas de aulas onde foi explicado 
o proposito da pesquisa aos alunos presentes 
e possíveis voluntários de nossa pesquisa. An-
teriormente houve um contato com os pro-
fessores, com o intuito de que os mesmos re-
passassem os esclarecimentos necessários aos 
alunos sobre a importância da participação na 
pesquisa.

Após os devidos esclarecimentos acer-
ca do questionário e também da importância 
desse estudo e da colaboração do voluntário, 
foi fornecido todo o material necessário para o 
início da coleta dos dados.

Antes da aplicação do questionário, for-
necemos o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (T.C.L.E.), que deveria ser preen-
chida pelos pais dos alunos, tornando clara a 
participação por livre e espontânea vontade de 
cada indivíduo voluntário, autorizando a apli-
cação do questionário a seus filhos, neste caso 
o próprio filho já se mostrou disposto a parti-
cipar do estudo. Em nossa pesquisa seguimos 
os ditames da resolução nº 196/96 do Con-
selho Nacional de Saúde (CNS), que trata da 
pesquisa com seres humanos. (BRASIL, 1996)

No dia seguinte seguimos com a pesqui-
sa, com a aplicação do questionário de pes-
quisa aos estudantes que detinha autorização 
expressa dos pais através do T.C.L.E. Os ques-
tionários foram gentilmente respondidos pe-
los estudantes e entregues a este pesquisador.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a coleta de dados foi realizada a ta-
bulação e a interpretação dos dados coletados 

durante a pesquisa, tornando assim, mais fácil 
a interpretação dos dados através de histogra-
mas apresentados em estilo de setores sólidos 
ou explodidos, a critério de livre escolha do 
pesquisador.

Gráfico 01 - Série dos estudantes.

35,37 %35,37 %

29,25 %

Quinto ano

Sexto ano

Sétimo ano

Fonte: Dados da pesquisa.

A amostra observada nesta pesquisa é 
composta de 147 (cento e quarenta e sete) alu-
nos dos 5º, 6º e 7º anos do ensino fundamental 
II, dos turnos manhã e tarde, de uma escola 
particular no bairro Conjunto Ceará, na cida-
de de Fortaleza/CE.

Gráfico 02 - Gênero.

46,26 %

53,74 %

Masculino

Feminino

Fonte: Dados da pesquisa.

Nossa amostra é bem equilibrada do 
ponto de vista gênero, pela participação de 
46,26% (68 alunos) do público masculino e 
53,74% (79 alunas) do público feminino, tra-
zendo uma visão mais equilibrada da pesqui-
sa, pois retrata a visão de ambos os sexos na 
questão abordada nesta pesquisa.
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Em nossa pesquisa temos a observação 
que dentre os meninos 22,06% responderam 
que sim, sempre; 20,59% sim, várias vezes; 
30,88% sim, raramente; e 26,47% responderam 
que nunca foram vítimas de agressão física.

Mostrando um alto índice da ocorrência 
de agressão física entre os escolares do sexo 
masculino, e denotando uma situação preo-
cupante nesta faixa etária no que se refere ao 
cometimento de bullying no ambiente escolar.

Já com as meninas: 16,46% responderam 
que sim, sempre; 10,13% sim, várias vezes; 
13,92% sim, raramente; e 59,49% responderam 
que nunca foram vítimas de agressão física.

Apesar de um menor índice de agressões 
físicas relatadas pelas meninas em relação aos 
meninos, os índices ainda são preocupantes, 
pois quase a metade delas já sofreu alguma 
agressão física na escola.

No gráfico 04, fica explicito que pelo me-
nos metade (50%) dos homens já agrediram 
alguém, que não necessariamente estes ho-
mens podem ter agredido os próprios homes, 
ou mesmo que esta agressão possa ter partido 
de uma ação de revide.

Dentre as mulheres os números são mais 
amenos 31,65%, apesar de ser uma parcela sig-
nificativa no tocante à agressão física, pois este 

evento é considerado grave no meio social que 
estamos inseridos, e portanto deve ser tratada 
como uma situação inaceitável dentro de uma 
sociedade dita civilizada.

Algumas justificativas para a agressão 
física é o revide de outra agressão, como se 
uma agressão pudesse resolver o problema da 
violência, e comumente se aplica a prática da 
cultura do olho por olho, dente por dente. 

22,06 %26,47 %

20,59 %30,77 %

Sim,
sempre

Sim,
várias vezes

Sim,
raramente

Nunca

16,46 %

59,49 %

13,92 %

10,13 %

Sim,
sempre

Sim,
várias vezes

Sim,
raramente
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13,24 %

50 %
20,59 %

16,18 %

Sim,
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Sim,
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Sim,
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10,13 %

68,35 %

8,86 %

12,66 %
Sim,
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várias vezes

Sim,
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Nunca

Gráfico 03 - Você já foi vítima de agressão física praticada por outros alunos?

Fonte: Dados da pesquisa.

Fonte: Dados da pesquisa.

Masculino Feminino

Gráfico 04 - Você já agrediu fisicamente algum alunos durante as aulas?

Masculino Feminino
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Gráfico 05 - Você já foi vítima de boatos, apelidos ou xingamentos durante as aulas de Educação Física?

Fonte: Dados da pesquisa.

Segundo os números absolutos do grá-
fico 05, que trata das vitimas de boatos/apeli-
dos/xingamentos, vemos que é frequente o uso 
desse tipo de bullying entre os pesquisados.

Apenas 14,29 % nunca sofreram tal 
agressão. Em números relativos, às mulheres 
levam uma pequena vantagem, pois apenas 
15,19% nunca sofreram boatos/apelidos/xin-
gamentos, já 13,24% dos rapazes afirmaram 
nunca ter sofrido deste tipo de bullying.

Apesar de muitos adultos acharem que 
apelidos ou xingamentos não passam de brin-

cadeira, este comportamento é bastante pre-
judicial ao desenvolvimento social dos ado-
lescentes, pois é nesta época que eles estão se 
afirmando na sociedade, e uma apelido pode 
afastá-lo do convívio social e trará sequelas ir-
reversíveis para este futuro adulto.

O ato de colocar apelidos, em quem quer 
que seja, deve ser coibido e jamais usado por 
pais e professores, pois estes tem uma influên-
cia muito forte entre os adolescentes, ficando 
potencializado seu efeito como uma ordem que 
deve ser repetida pelos demais adolescentes.

15,19 %

21,52 %

46,84 %

16,46 % Sim,
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Sim,
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Sim,
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Nunca

14,29 %

25,85 %
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Sim,
várias vezes

Sim,
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Masculino Feminino

Números absolutos

Gráfico 06 - Você já divulgou boatos/apelidos/xingamentos a outros alunos durante as aulas de Educação Física?

Fonte: Dados da pesquisa.

Masculino Feminino
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Na análise do gráfico 06 notamos uma 
incoerência em relação ao gráfico 05 pois, em 
números absolutos, 85,71% já sofreram algum 
tipo de boato/apelido/xingamento. E o que ve-
mos é que entre os meninos 41,18% afirmam 
nunca terem divulgado boatos/xingamentos/
apelidos, já entre as meninas os índices são 
maiores. 65,82% responderam também que 
nunca apresentaram esse comportamento

O que nos faz refletir que na maioria das 
vezes os que praticam este tipo de bullying são, 
via de regra, as mesmas pessoas, tornando-se 

assim agressores costumasses. São pessoas que 
usam da agressão moral como forma de cha-
mar atenção para si, trazendo com isso, sérios 
prejuízos emocionais aos agredidos.

Este comportamento é sim considerado 
uma agressão, que na maior parte dos casos 
são imperceptíveis aos pais e professores, por 
não deixarem marcas físicas. No entanto, tra-
zem graves cicatrizes para a alma do agredido, 
e suas sequelas podem durar a vida toda, daí a 
importância de uma politica que impeça esse 
comportamento entre os escolares.

16,46 %

10,13 % 53,16 %

20,25 %

Sim,
sempre

Sim,
várias vezes

Sim,
raramente

Nunca

39,71 %

17,65 %

25 %

17,65 % Sim,
sempre

Sim,
várias vezes

Sim,
raramente

Nunca

Gráfico 07 - Você ao perceber que outros alunos estão sofrendo agressão procura impedir ou pede ajuda ao Pro-
fessor de Educação Física?

Masculino Feminino

Fonte: Dados da pesquisa.

Neste item as meninas mostraram um 
comportamento mais ativo. 83,54 % relatam 
ao professor de educação física os casos pre-
senciados de agressão, mas apenas 16,46 % 
afirmam nunca relatar tais flagrantes nas aulas.

Já entre os meninos, 39,71 % não relatam 
as agressões presenciadas. Várias são as razões 
que levam os meninos a não relatarem, mas 
a principal é a cultural, do homem machão e 
que o revide é a melhor opção, ou mesmo, se 
calar para evitar represaria dos agressores.

10,13 %

24,05 %
34,18 %

31,65 % Sim,
sempre

Sim,
várias vezes

Sim,
raramente

Nunca

11,76 %

22,06 %
44,12 %

22,06 %

Sim,
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várias vezes

Sim,
raramente
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Gráfico 08 - Você já presenciou agressões físicas/psicológicas antes, durante ou depois das aulas de Educação 
Física?

Masculino Feminino

Fonte: Dados da pesquisa.



a
r
t
i
g
o
s

Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 2, n. 2, jul./dez. 2013.

130

O gráfico 08 relata que 31,65 % das me-
ninas nunca presenciaram agressões de qual-
quer tipo, antes, durante ou depois das aulas 
de educação física.

Já com os meninos os índices são bem 
menores, pois apenas 44,12 % dos alunos afir-
mam que nunca presenciaram agressões, antes 
durante ou depois das aulas de educação física.

Agressões morais são uma constante nas 
aulas de educação física, os xingamentos, pala-
vrões e insultos são comuns durante as aulas, 
é o que revela os dados colhidos no gráfico 09, 
que revela que apenas 16,18 % dos meninos 
nunca presenciaram a agressão moral durante 

as aulas de educação física.
E que entre as meninas apenas 31,65 % 

delas nunca presenciaram o pronunciamento 
de palavrões, xingamentos ou apelidos nas au-
las de educação física.
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24,05 % 34,18 %

31,65 %
Sim,
sempre

Sim,
várias vezes

Sim,
raramente

Nunca

16,18 %

32,35 %

10,29 %

41,18 %
Sim,
sempre

Sim,
várias vezes

Sim,
raramente

Nunca

Gráfico 09 - Você já presenciou um aluno ou vários alunos falando palavrões ou dando apelidos a outros alunos 
nas aulas de Educação Física?

Masculino Feminino

Fonte: Dados da pesquisa.

06,33 %

15,19 % 53,16 %

25,32 %

Sim,
sempre

Sim,
várias vezes

Sim,
raramente

Nunca

29,41 %

19,12 %29,41 %

22,06 % Sim,
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várias vezes

Sim,
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Gráfico 10 - Visualizando a questão anterior 07, estas ações sempre se repetem nas aulas de Educação Física com 
os mesmos alunos?

Masculino Feminino

Fonte: Dados da pesquisa.

O gráfico 10, mostra que as agressões 
são dirigidas as mesmas pessoas, ficando evi-
dente que as escolhas dos agressores são pelos 
considerados mais fracos ou passivos em rela-
ção à prática do bullying.

Os números são nítidos, pois dizem que 
70,59 % das alunas afirmam que as agressões 
se repetem no mesmo público. E não é diferen-
te nas alunas do sexo feminino fazem a mesma 
afirmação em 93,67 % dos casos.
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Infelizmente nesta pergunta se vê que os 
professores em muitas vezes são os patrocina-
dores das agressões verbais, e que muitos nem 
se dão conta de que com está atitude estão fe-
rindo de morte os princípios aceitáveis de civi-
lidade e didática de ensino.

O gráfico 11 mostra que 33,82 % dos 
meninos já presenciaram algum tipo de uso 

inadequado de linguajar e até mesmo em si-
tuações de humilhação para com os alunos.

E é mais preocupante ainda como res-
ponderam as meninas, que afirma que 93,67, 
já presenciou algum tipo de uso inadequado 
de linguajar (palavrões), e até mesmo em si-
tuações de humilhação para com os alunos du-
rante as aulas de educação física.

4 CONCLUSÃO

São dois os caminhos que podem ser uti-

lizados para viabilizar o trabalho preventivo. O 
primeiro segue a via da orientação (educação) 
e o outro a imposição de limites por meio do 
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Gráfico 11 - Já presenciou o Professor de Educação Física utilizando de palavrões ou humilhando você e outros 
alunos durante as aulas?

Masculino Feminino

Fonte: Dados da pesquisa.
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Gráfico 11 - Que atitudes o professor de Educação Física toma quando algum aluno: diz palavrões, apelida ou 
humilha outros alunos?

Masculino Feminino

Fonte: Dados da pesquisa.



a
r
t
i
g
o
s

Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 2, n. 2, jul./dez. 2013.

132

diálogo e do exemplo. Investir na prevenção 
em qualquer aspecto que seja é valido para 
proteger quem sofre com o bullying, para aler-
tar a sociedade sobre a temática ainda pouco 
estudada e para coibir que ações como essas se 
disseminem.

Importante é que seja disseminada a 
ideia de que o bullying não pode e nem deve 
ficar impune, bem como que os que praticam 
atos dessa natureza responderão a procedi-
mentos, ficando sujeitos a cumprir medida 
sócio-educativa proporcional ao ato pratica-
do. Felizmente os episódios que terminam em 
homicídio ou suicídio são raros, mas não são 
poucos as vitimas do bullying que por medo 
ou vergonha sofrem em silêncio.

Apesar de estar em evidência na con-
temporaneidade essa é uma prática antiga e 
bastante conhecida por nós. Mas esse compor-
tamento, considerada normal, por muitos pais, 
estudantes e até professores, está longe de ser 
inocente, pois não se trata de simples brinca-
deira de criança. Merece ser levado a sério e 
enfrentado por todos. A prevenção é o cami-
nho, possibilitando a construção de uma so-
ciedade justa e menos desigual. Temos convic-
ção que o enfrentamento a prática do bullying 
é uma importante colaboração na construção 
de uma sociedade diferente. Frente a isto, o 
grande desafio para a sociedade como um 
todo, é trabalhar no incentivo de disseminar a 
tolerância como caminho único para o respei-
to às diferenças individuais.

De acordo com os resultados do estudo, 
percebe-se que a escola não tem sido um espaço 
muito explorado pela comunidade científica, 
no que se refere ao comportamento agressivo 
existente entre os estudantes, e, levantamentos 
sobre a exposição de crianças e adolescentes 
ao bullying, ainda são muito escassos e lacunas 
ainda permanecem no sentido de se entender 
o que pode ser feito para controlar a exposi-
ção dos escolares a estes comportamentos, 
inclusive levando em consideração as particu-
laridades regionais e quais possibilidades de 
intervenções podem ser deflagradas para lidar 
com este problema. Portanto, embora não seja 
um fato novo e esteja começando a haver um 

incremento em estudos confirmando sua exis-
tência nos ambientes escolares, há a necessi-
dade de aumento no interesse da comunidade 
científica e acadêmica em investigar a prática 
do bullying para sua melhor compreensão e, 
consequentemente prevenção no ambiente es-
colar.

Percebe-se que há em nosso país um 
grande movimento contrário ao bullying. En-
tretanto, é necessário compreender que esta-
mos diante de uma das facetas da violência. 
Que outras violências invadem o cotidiano de 
nossas crianças e adolescentes – seja na esco-
la, a família, na comunidade, nos filmes, nos 
games, na TV, na Internet, no descaso social, 
na falta de assistência, na saúde e no ensino de 
má qualidade, no analfabetismo funcional, na 
exploração do trabalho e do sexo, na exclusão 
social, na pobreza extrema gerando a fome, 
no abandono familiar e do poder público, na 
falta de lazer, de esperança, de paz, violando a 
garantia de seus direitos e estimulando, mui-
tas vezes, o descumprimento dos seus deveres. 
(FANTE, 2005)

Vivemos em um ambiente onde o mate-
rialismo tomou conta, as crianças em sua for-
mação são conduzidas indiretamente a serem 
como embalagens, o “produto humano” per-
de seu precioso valor, a sua essência e deixa o 
rótulo tomar conta... Infelizmente a sociedade 
nos pressiona a sermos assim, é algo já condi-
cionado, a embalagem fala mais alto, os valores 
estão se extinguindo, ninguém da mais nada 
para isso, somos tratados como cascas, temos 
que estar na moda, com um físico legal, só 
querer saber de balada, falar na gíria, muitas 
vezes até consumar atos ilícitos para sermos 
populares. Inclusão social de fachada, só con-
seguiremos ser uma sociedade igualitária no 
geral quando houver uma nova concepção de 
valores, caso o contrário continuaremos vendo 
esse cenário.

Por fim, enfrentar a violência não é ta-
refa fácil. A violência é um fenômeno social, 
complexo e multifatorial. A escola sozinha não 
consegue conter as violênciasa participação, 
envolvimento e compromisso da família, sem 
o apoio de instituições que asseguram os direi-
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tos de crianças e adolescentes, sem o compro-
metimento efetivo de governos na criação de 
políticas públicas e aplicação de investimentos 
em projetos concretos  que ofereçam oportu-
nidades de mudanças significativas na vida de 
crianças e adolescentes, na capacitação de pro-
fissionais de educação, saúde, assistência so-
cial, operadores do direito, dentre outros, para 
o desenvolvimento de programas preventivos 
eficazes.
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USO DA DRAMATURGIA COMO RECURSO PEDAGÓGICO NA 
ANÁLISE DE TEXTOS SOBRE EIXOS PACTUADOS PELA VIDA 

NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

THE USE OF DRAMATURGY EDUCATIONAL RESOURCE IN THE ANALY-
SIS OF TEXTS ON THE AXES AGREED LIFE UNIFIED HEALTH SYSTEM

RESUMO

Este estudo relata o uso da dramaturgia, como ação educativa, na análi-
se de textos sobre os Eixos Pactuados pela Vida, no âmbito do SUS e discute 
a contribuição desta estratégia de ensino-aprendizagem em espaços forma-
tivos na área da saúde, seguindo os seguintes passos na construção metodo-
lógica: formação de grupo, distribuição de conteúdo a partir da literatura, 
atribuição do docente da disciplina da técnica a ser utilizada (dramatização) 
por este grupo, produção de um roteiro e distribuição dos personagens pe-
los integrantes do grupo, apresentação e envolvimento da platéia nos temas 
abordados. Desse processo resultou a peça intitulada “O Poder de uma Es-
colha” divida em cenas que enfocaram a violência intrafamiliar, saúde do 
homem, o álcool como demanda da saúde pública, dentre outros. Os alunos 
expectadores perceberam que esta técnica desperta o interesse dos sujeitos 
envolvidos, ocorre à contextualização da ação educativa com a realidade e a 
arte. Nesse sentido, considera-se que para ser possível o acesso pleno à saúde 
pela população e a concretização das propostas das políticas de saúde do país, 
faz-se necessária uma transformação radical do modelo de educar; é preciso 
que as práticas informativas e formativas se transformem em espaços educa-
tivos orientados para a construção de um saber ressignificado que favoreça a 
autonomia dos envolvidos no processo.

Palavras-chave: Dramatização. Ensino. Sistema Único de Saúde. 

ABSTRACT

This study reports the use of drama as educational activities, the analy-
sis of texts on the Axes agreed for Life, the SUS and discusses the contribu-
tion of this strategy of teaching and learning in formative spaces in healthcare, 
following steps in the methodological construction: group formation, content 
distribution from the literature assignment teaching the discipline of technique 
to be used (drama) by this group, producing a script and characters by the dis-
tribution of members of the group, presentation and audience engagement in 
the issues addressed. This process resulted in a piece entitled “The Power of a 
Choice” divided into scenes that focused on domestic violence, human health, 
alcohol demand as public health, among others. Students viewers realized that 
this technique arouses the interest of the individuals involved, is the contextual-
ization of educational action with reality and art. Accordingly, it is considered 
that to be possible the full access to people’s health and the achievement of the 
proposed health policy of the country, it is necessary a radical transformation of 
the model to educate, it is necessary that the information practices and training 
become in educational spaces oriented to building a knowledge reframed that 
fosters the autonomy of those involved in the process.

Keywords: Drama, Education, Health System.
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1 INTRODUÇÃO

As ações educativas devem despertar 
interesse nos atores envolvidos, pois tendem a 
perder a eficácia quando não correspondem às 
reais necessidades do indivíduo ou do coleti-
vo. As ações educativas em saúde, não devem 
possuir um caráter vertical deve-se, primeira-
mente, conhecer a realidade do indivíduo ou 
do grupo, mergulhar no seu cotidiano, para 
em seguida fomentar a responsabilidade indi-
vidual e a cooperação coletiva (SOUZA et al., 
2007).

Assim, a educação deve ser capaz de de-
sencadear uma visão do todo, de interdepen-
dência e de transdisciplinaridade. Hoje, existe 
uma crescente tendência à busca de métodos 
inovadores que admitam uma prática pedagó-
gica ética, crítica, reflexiva e transformadora, 
ultrapassando os limites do treinamento pu-
ramente técnico, para efetivamente alcançar 
a formação do homem como um ser históri-
co, inscrito na dialética da ação-reflexão-ação 
(MITRE et al., 2008).

Na aprendizagem mecânica não se con-
segue estabelecer relações entre o novo e o an-
teriormente aprendido, contrariamente o que 
se dá na aprendizagem significativa em que se 
estrutura, complexamente, em um movimento 
de continuidade/ruptura (Mitre et al, 2008) a 
compreensão e recriação de novos saberes. Por 
isso, a educação não tolera a simplificação do 
ser humano, mas considera suas experiências, 
relações e valores. Assim, a escola deve cons-
tituir uma territorialidade espacial e cultural, 
que tem o verdadeiro sentido de conseguir 
mobilizar todas as dimensões pessoais, simbó-
licas e políticas da vida escolar, não reduzindo 
o pensamento e a ação educativa ao incremen-
to do conhecimento científico e desenvol-
vimento de habilidades técnicas (TOBASE; 
GESTEIRA; TAKAHASHI, 2007).

Dessa forma, a proposta de uma práti-
ca pedagógica inovadora é o ponto de partida 
para o desconhecido, abrindo novos horizon-
tes e possibilidades de transformação (MITRE 
et al., 2008). Modalidades educativas como 
o teatro podem ser usadas em situações de 

aprendizagem como recursos facilitadores da 
compreensão de fenômenos que envolvem in-
ter-relações pessoais (ROMAÑA, 1996).

Assim o teatro, como categoria artísti-
ca, pode ser definido como a representação 
de uma obra através da arte cênica, sendo sua 
essência: divertir, educar, provocar reflexões e 
traduzir sentimentos humanos, coletivos ou 
individuais (TREZZA; SANTOS; SANTOS, 
2007). Porém, são muitas as formas de apre-
sentação da arte teatral e seus objetivos depen-
dem das ideias que os autores querem veicular. 
A arte cênica é um poderoso meio para gravar 
na memória um determinado tema e se levar, 
através de um impacto emocional, à reflexão 
sobre valores morais (COBRA, 2004).

Então diante dessas várias formas de 
apresentação da arte teatral foi escolhida a 
dramatização, que é uma estratégia de ensino 
eficaz, pois, ao assumir outros papéis, o indiví-
duo associa o conhecimento com as situações 
da vida real, desencadeando um processo de 
aprendizagem ativo e de envolvimento (SEL-
LERS, 2002), para se apropriar de políticas e 
práticas que visualizam melhorias nas condi-
ções de saúde da população brasileira.

Concorda-se que educar em saúde é 
uma das funções de maior relevância no tra-
balho dos profissionais de saúde, uma vez que 
por seu intermédio as pessoas, sujeitos de sua 
aprendizagem, podem ser motivadas a trans-
formarem suas vidas, sendo esta premissa um 
dos objetivos deste tipo de educação (TRE-
ZZA; SANTOS; SANTOS, 2007). Por este 
motivo os profissionais de saúde necessitam 
estar sensibilizados quanto à importância dos 
trabalhos com grupos, vivenciando aborda-
gem de ensino participativa e libertária para 
melhor apreensão dos limites e possibilidades 
de sua aplicação no cenário da educação em 
saúde (MONTEIRO; VIEIRA, 2008).

No sentido de materializar essas concep-
ções e contribuir com a formação pautada nos 
discursos oficiais e na literatura que, de certa 
forma, avaliam e retratam as contradições en-
tre as políticas de saúde que estão postas e as 
práticas que não se concretizam, o trabalho 
teve como objetivos:
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i) relatar a utilização da dramaturgia como 
ação educativa na análise de textos sobre 
os Eixos Pactuados pela Vida, no âmbito 
do SUS e;

ii) discutir a contribuição desta estratégia de 
ensino-aprendizagem em espaços formati-
vos na área da saúde.

2 METODOLOGIA

Este estudo constitui uma das vivências 
decorrentes de um trabalho em equipe da dis-
ciplina de Políticas e Práticas na Promoção da 
Saúde que integra a proposta curricular do 
Mestrado em Saúde Coletiva, da Universida-
de de Fortaleza que nos foi bastante instigante, 
por se tratar de uma experiência inovadora. A 
partir do “choque inicial dos alunos” a reflexão 
crítica e a consciência do compromisso indi-
vidual e social em relação ao objeto abordado 
foram ampliadas. No intercruzamento entre os 
saberes prévios dos alunos e os novos saberes 
acadêmicos a serem trabalhados, criam-se es-
paços interativos que mobilizam possibilida-
des, dificuldades, projetos, que, partilhados, 
desencadeiam uma aprendizagem, superação 
e acréscimo de novos conhecimentos.

Desse modo, o estudo se configura como 
um relato de experiência de um grupo ao de-
senvolver uma atividade acadêmica que usou 
as artes cênicas como potencialidade reflexiva 
sobre os desafios que a população brasileira 
enfrenta no alcance da promoção em saúde.

A literatura sinaliza que o teatro com in-
tenções educativas encontra excelente espaço, 
como meio de veicular conhecimento sobre 
higiene, prevenção de doenças e outros temas, 
pois, a arte teatral atrai facilmente o interesse 
das pessoas, sendo uma arte viva e dinâmica, 
possuidora de um apelo muito forte, conse-
guindo convencer muito mais, contribuindo 
para modificar o modo de ver as coisas ou até 
mesmo, seu comportamento (CARVALHO, 
2005).

Nessa linha de raciocínio, o percurso do 
método iniciou quando a docente da discipli-
na selecionou os discentes para comporem a 

equipe responsável pela dramatização e, em 
acordo com o plano da disciplina, foi repas-
sada a data da apresentação desta atividade. 
Dando seguimento, os alunos articularam as 
estratégias de integração do grupo para ela-
boração do planejamento participativo das 
ações educativas a serem desenvolvidas, tendo 
como pressuposto a socialização de idéias, a 
troca de saberes e de experiências como uma 
tríade indispensável na construção do apren-
dizado. Para tanto, foram realizados encontros 
semanais onde eram trabalhadas expressões 
e desenvoltura corporal, como também, era 
articulado um sério trabalho intelectual, com 
a discussão do tema sobre Sistema Único de 
Saúde: 11 Eixos Pactuados pela Vida.

Posteriormente, o grupo distribuiu os 
personagens entre os discentes, com flexibi-
lidade de troca entre eles, durante os ensaios, 
quando realmente é identificado a integração 
do ator/discente com seu personagem. Foi de-
cidido pelo grupo que o narrador assumiria 
uma postura dramática, por procurar apre-
sentar os elementos necessários ao expecta-
dor, para que este construísse um quadro de 
imagens e se deslocasse, em seu imaginário e 
emoções, até a cena apresentada.

Cada discente precisou iniciar uma fase 
de investimento no seu personagem possibili-
tando agregar ao mesmo, valores, sentimentos, 
posturas. Em seguida, coletivamente, ocorreu 
a composição do figurino, da maquiagem e do 
cenário. Até a data programada para apresen-
tação foram necessários vários ensaios com o 
grupo para estabelecer os tempos de cada per-
sonagem, e a duração total do espetáculo. A 
estrutura da peça foi composta por sete atos de 
acordo com o roteiro da dramatização. Após 
a apresentação, constituiu-se uma organização 
do grupo em círculo, formado pelos alunos e 
atores da dramatização. Esta disposição per-
mitiu que seus integrantes pudessem discutir 
os temas abordados na peça, fazendo suas re-
flexões e críticas sobre o tema exposto e sobre 
a dramatização como ferramenta metodoló-
gica para ações de educação em saúde sobre 
políticas e práticas do SUS.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A peça “O Poder de uma Escolha” foi 
criada após a leitura dos 13 artigos que emba-
savam a discussão sobre os 11 Eixos Pactuados 
pela Vida (ANDRADE; SOUSA; MINAYO, 
2009; BRUNELLO et al., 2010; DELFINI et al., 
2009; FLORIANI, 2010; LUNA; FERREIRA; 
VIEIRA, 2010; MALTA et al., 2010; MASSON; 
MONTEIRO, 2010; MOREIRA; SANTOS; 
CAETANO, 2009; MOREIRA; GOLDANI, 
2009; NUNES, 2010; OLIVEIRA, 2009; VAR-
GAS; OLIVEIRA; LUIS, 2010; SILVA et al., 
2010) e que deram “vida a trama”.

A partir deste momento os personagens 
começaram a tomar vida, e entra em cena 
“Paulo”, caminhoneiro, nordestino, com esco-
laridade correspondente ao ensino fundamen-
tal incompleto, etilista, tabagista, empregado 
de uma empresa de transporte de carga de ro-
tas longas. É pressionado pelos dirigentes para 
entregar a maior quantidade de “mercadorias” 
em menor espaço de tempo. Esta situação está 
incorporada na prática dos caminhoneiros e 
compromete a saúde do homem, do trabalha-
dor, além de originar custos imensuráveis para 
a família, sociedade e o SUS.

O trabalho desenvolvido por motoristas 
de rotas longas envolve uma série de riscos a 
saúde. É um trabalho solitário, percursos de 
longas distâncias, grande período ausente da 
família e companheira, predispondo o moto-
rista a práticas sexuais eventuais. Além disso, 
a necessidade de perderem noites de sono por 
pressão de prazos para a entrega da carga leva 
esses trabalhadores ao consumo de substân-
cias psicoativas, sendo bastante comum nesse 
meio o uso de “rebite” (cafeína, anfetaminas e 
álcool). Esta droga provoca inapetência, insô-
nia, midríase, agressividade, taquicardia, in-
toxicações e morte (MASSON; MONTEIRO, 
2010).

Paulo muda-se da região Nordeste para 
São Paulo, com a família, em busca de me-
lhores condições de vida. “Lúcia”, sua mulher, 
doméstica, portadora de transtorno mental 
(depressão) é mãe de duas crianças, frutos do 

relacionamento com o Paulo. Situando a saú-
de mental como um dos eixos pactuados pela 
vida (BRASIL, 2008) importante referir que na 
década de 50 foi realizado um estudo em que a 
associação entre classe social e doença mental 
foi mencionada, servindo de referência até os 
dias de hoje (NUNES, 2010) na compreensão 
da gênese da doença mental.

Um dos filhos do Paulo e Lúcia é por-
tador de doença crônica e faz tratamento em 
casa, mediante assistência domiciliar; o outro, 
juntamente com a mãe, sofre maus-tratos fre-
quentes do pai, quando este se encontra alco-
olizado. A literatura retrata que cuidadores de 
crianças com dependência de tecnologia têm 
importantes vivências de isolamento, de exclu-
são social e sentem- se sobrecarregados, exte-
nuados física e emocionalmente em suas ativi-
dades de cuidados, além de que, muitas vezes, 
as famílias vivenciam deterioração material e 
financeira significativa a partir do diagnóstico. 
É importante que possam ser oferecidas op-
ções ao cuidador familiar para que ele possa 
ter momentos para cuidar de si. Uma possibili-
dade seria a oferta de cuidadores profissionais, 
que periodicamente poderiam substituir esse 
cuidador familiar (FLORIANI, 2010).

As condições de saúde no início da vida 
são fortes determinantes da saúde do adul-
to e isto não tem merecido atenção suficiente 
ainda nos dias de hoje. A criança é um ser em 
desenvolvimento e sua saúde depende do seu 
padrão de crescimento e desenvolvimento em 
geral e, em especial, do desenvolvimento cog-
nitivo e emocional (MOREIRA; GOLDANI, 
2010). Desse modo, a saúde dos filhos do Pau-
lo encontra-se comprometida em virtude da 
violência intrafamiliar (Silva et al, 2010) que 
permeia o cotidiano do casal.

Em visita domiciliar da Equipe Saúde da 
Família, os profissionais percebem “uns ma-
chucados” no Victor, e indagam se o Sr. Paulo 
anda batendo na criança. Lúcia nega e diz que 
a criança é “muito malina e vive se machucan-
do”. O narrador relata que os profissionais per-
cebem que a criança foi vítima de maus-tratos, 
mas não irão notificar, pois temem represália 
de Paulo, que é muito agressivo, e por não sa-
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berem muitas vezes preencher a ficha de noti-
ficação.

O desafio para se articular a rede de 
enfrentamento à violência é complexo. Luna, 
Ferreira e Vieira (2010) afirmam que o tra-
balho na área de violência contra criança e 
adolescente requer intervenção interdiscipli-
nar e que a ação torna-se mais eficaz quando 
promovida por um conjunto de instituições 
atuando de modo coordenado. Nesse sentido, 
a notificação coloca para fora dos limites do 
serviço de saúde o problema ali detectado e 
convoca parecerias cuja ação tem-se mostrado 
imprescindível na área.

Paulo é hipertenso, não consegue ade-
rir à terapia antihipertensiva; apresenta um 
comportamento vulnerável as Doenças Sexu-
almente Transmissíveis, pois refere relaciona-
mentos extraconjugais. Entende-se que o vín-
culo é fator importante para a atenção à saúde 
e tende a melhorar o conhecimento dos reais 
problemas da população atendida pelos ser-
viços, além de facilitar o relacionamento dos 
usuários com os profissionais que os atendem 
(DELFINI et al., 2009).

Nesse sentido, acredita-se que a adesão 
do hipertenso ao tratamento está atrelada ao 
papel educacional do profissional junto ao 
cliente, e para isto é fundamental que o profis-
sional esteja atento as informações e mudança 
de atitude do cliente frente a uma doença; do 
seu reconhecimento de causas e das consequ-
ências da hipertensão arterial e da existência 
de medo de incapacidade física resultante de 
seu descontrole, resultando assim, no interesse 
e busca para a realização das práticas de auto-
cuidado (MOREIRA; SANTOS; CAETANO, 
2009).

Investigando sobre a vulnerabilidade à 
Doença Sexualmente Transmissíveis/AIDS e o 
uso de drogas psicoativas por caminhoneiros, 
Masson e Monteiro (2010) identificaram que 
94% referiram possuir parceiros eventuais e 
o uso de drogas psicoativas era comum entre 
70% dos entrevistados.

O uso do álcool, algumas vezes abusivo, 
coloca Paulo como protagonista de casos de-
nominados de “embriaguez e desordem” que 

requerem intervenção policial.
A violência e suas interfaces é outro pon-

to a considerar, sendo um dos eixos pactuados. 
Pesquisa sobre intervenção realizada com po-
liciais civis do Rio de Janeiro detectou que é 
possível construir uma metodologia para dar 
suporte emocional a essa categoria profissio-
nal. Todas as forças policiais do mundo estão 
se defrontando com as consequências do es-
tresse a que seus policiais estão expostos e da 
falta de autoestima (ANDRADE, SOUSA e 
MINAYO, 2009).

Após a visita da Equipe Saúde da Famí-
lia Paulo se desentende em uma “briga de bar”, 
tenta subornar um policial, mas não consegue 
êxito. Paulo é preso e no percurso da delegacia 
tem um Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 
reorientando seu encaminhamento para um 
Serviço de Emergência. Diante de todo o es-
tresse por que passou, Paulo tem um pesade-
lo, e dialoga com a “morte” (MAGALHÃES, 
2007) no sentido de barganhar mais tempo de 
vida e então ele prometeu mudanças, mudan-
ças reais de estilo de vida.

Nessa perspectiva, a adoção de um com-
portamento preventivo depende de o indiví-
duo se considerar suscetível a um problema 
de saúde. Paulo tem muito medo da Morte, 
então resolveu mudar. Em Educação em Saú-
de busca-se contribuir com a construção de 
práticas educativas dialógicas e a razão de ser 
da educação popular, da educação libertadora, 
diz Freire (2001), está no seu impulso inicial 
conciliador, na superação dessa contradição 
educador-educando, “pois ninguém liberta 
ninguém, ninguém se liberta sozinho, os ho-
mens se libertam em comunhão”.

Desse modo, o grupo finalizou a drama-
tização com a narradora apresentando para os 
espectadores o personagem principal, Paulo, 
em torno do qual toda a trama foi desenvol-
vida. As situações desenvolvidas no cenário 
criaram no auditório uma interação, facilitan-
do a identificação do grupo com a peça. Todos 
se sentiram protagonistas de uma experiência 
vivida em comum, que os unia e os identifica-
va, passando neste momento a ser uma experi-
ência coletiva. Ao iniciar cada ato a narradora 
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explanava sobre os assuntos abordados, em 
um tom dramático e sóbrio, o qual prendia a 
atenção do público.

Os espectadores compartilharam sensa-
ções de medo, angústia, confusão, com Lúcia, 
esposa sofrida que diante das circunstâncias 
se via obrigada a viver com Paulo. Muitos dos 
alunos, profissionais de saúde no desempenho 
de suas funções, relataram que tiveram contato 
com mulheres e crianças que sofreram maus-
-tratos. No momento da encenação do ato que 
abordava o assunto todos os sentimentos de 
despreparo e impotência emergiram, criando 
um clima de silêncio e reflexão. A peça foi fina-
lizada com um diálogo de Paulo com a morte, 
após este sofrer um infarto, que o fez assumir a 
escolha de uma vida saudável e comprometida 
com sua família, justificando a título da peça 
“O poder de uma escolha”.

Após a apresentação o grupo organizou-
se em círculo, constituindo o contexto coleti-
vo, envolvendo interações entre os “atores” e a 
platéia, produzindo um diálogo. O processo de 
interação e entrosamento das pessoas cresceu 
a partir do compartilhamento de experiências 
de vida. A análise da vivência da dramatização 
a partir das perspectivas teórico-conceituais 
presentes na literatura permitiu identificar 
contribuições e possibilidades para práticas 
formativas em saúde, despertando a consciên-
cia do valor do trabalho em grupo.

Inicialmente, destaca-se possibilidade 
da dramatização alcançar outro nível de apro-
priação do assunto abordado que no começo 
parece “distante” e, progressivamente, assume 
novos significados e encontra inter-relações 
com o cotidiano em diferentes espaços sociais, 
evidenciando o quão fundamental é a aprendi-
zagem em saúde que ultrapasse a retenção de 
informações e configure movimentos de refle-
xão, crítica e proposição de caminhos (RUIZ-
MORENO et al., 2005).

Os alunos espectadores, juntamente com 
os participantes da peça, ao final da discussão, 
concluíram o quão enriquecedora é a drama-
tização para a promoção da saúde. Por meio 
deste tipo de prática consegue-se despertar o 
interesse dos sujeitos envolvidos e contextuali-

zar a ação educativa com realidades individu-
ais. A identificação com os personagens se ma-
terializa ao ponto de perceberem que também 
possuem o poder da escolha para mudar seu 
estilo de vida, assim como o personagem Pau-
lo, que mudou hábitos de vida como: práticas 
sexuais sem preservativos, alcoolismo, má ali-
mentação, violência contra mulher e criança, 
resistência a adesão do tratamento de saúde, 
entre outros indicadores que estão a compro-
meter a saúde dos brasileiros.

Observou-se que os alunos espectadores 
destacaram a dramatização como excelente re-
curso pedagógico que conseguiu despertar in-
teresse, envolvimento, identificação e relação 
da teoria com a prática. Esta técnica pedagó-
gica conseguiu estabelecer uma contextualiza-
ção da ação educativa com a realidade dos su-
jeitos envolvidos e sinalizou, para seus autores, 
que a possibilidade de acesso pleno à saúde 
pela população e a concretização das propos-
tas das políticas de saúde do país, perpassa por 
uma transformação radical do modelo de edu-
car em saúde. É imperioso que as práticas em 
saúde se transformem em espaços educativos 
orientados para a construção de um saber re-
flexivo que levem a autonomia dos envolvidos 
no processo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos com esse estudo que a uti-
lização de práticas pedagógicas do tipo meto-
dologias ativas, a exemplo da dramatização é 
uma ferramenta de grande valia no processo 
de ensino-aprendizagem vivenciado no con-
texto educacional. 

Esse tipo de metodologia em que o in-
dividuo associa o conhecimento com as situa-
ções da vida real desencadeia um processo de 
aprendizagem ativo e de envolvimento real dos 
discentes e docentes, tornando o aprendizado 
mais fácil, efetivo e duradouro. Dessa forma, 
torna-se muito útil para ser usada em ações de 
educação em saúde para promover o conheci-
mento das políticas e práticas propostas pelo 
Sistema Único de Saúde.
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A EDUCAÇÃO EM DURKHEIM: A EDUCAÇÃO ENqUANTO 
CIÊNCIA NA OBRA “EDUCAÇÃO E SOCIOLOGIA”

EDUCATION IN DURKHEIM: EDUCATION AS A SCIENCE IN THE BOOK 
“EDUCATION AND SOCIOLOGY”

RESUMO

O artigo analisa o aspecto educacional da obra de Émile Durkheim. 
Tendo por base a obra “Educação e Sociologia”, expõe-se que Durkheim é, 
sobretudo, um sociólogo analisando a educação, o que significa que a preo-
cupação central do autor não é analisar a educação enquanto técnica peda-
gógica para o aperfeiçoamento individual dos alunos, mas sim identificar a 
relação da educação com o conjunto da sociedade e de seu funcionamento. 
A visão de educação de Durkheim se fundamenta na busca do bem coleti-
vo, pois para o mesmo a sociedade não poderia existir sem homogeneidade 
entre seus membros. Para o autor, a educação deve perpetuar e reforçar esta 
homogeneidade, fixando de antemão na alma da criança certas similitudes 
essenciais, reclamadas pela vida coletiva. Vista sob esta ótica a educação deve 
receber o título de ciência. Esta ciência da educação que se baseia no estudo 
empírico da sociedade se diferencia da arte pedagógica que seria um saber 
prático voltado ao melhor aproveitamento do potencial de cada aluno.

Palavras-chave: Positivismo. Ciência da Educação. Sociologia. Arte Pedagó-
gica.

ABSTRACT

The article analyzes the educational aspect of the work of Emile Dur-
kheim. Based on the book “Education and Sociology”,

is shown that Durkheim is primarily a sociologist analyzing education, 
which means that the central concern of the author is not to analyze education 
as a teaching technique for the improvement of individual students, but to iden-
tify the relationship between education and society as a whole and its operation. 
Durkheim ‘s vision of education is based on the pursuit of the collective good, 
because for the same society could not exist without uniformity among its mem-
bers. For the author, education must perpetuate and reinforce this homogeneity 
by fixing in advance the child’s soul in certain essential similarities, claimed by 
collective life. Seen in this light education should receive the title of science. This 
science education that is based on empirical study of society differs from teach-
ing art that would be a practical knowledge aimed at better utilization of the 
potential of each student.
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1 INTRODUÇÃO

Que expectativa se tem ao ler uma obra 
sobre educação? Será que em geral esperamos 
uma análise sobre como exercer ou aprimorar 
o ofício de lecionar? Caminhando pela obra 
educacional de Durkheim, e em especial pelo 
livro “Educação e Sociologia”, devemos abrir 
mão desta pretensão, pois sua abordagem, 
apesar de tratar também deste tema em alguns 
momentos, não tem isto por objetivo primeiro 
ou foco central. Durkheim é, sobretudo, um 
sociólogo analisando o fenômeno da educa-
ção, já que, “a teoria da educação durkheimia-
na inspira-se na sua teoria sociológica geral.” 
(LOPES, 2013, p.5). O próprio Durkheim es-
clarece que, “como sociólogo, será de dentro 
da sociologia que vos falarei sobre educação”. 
(DURKHEIM, 1970, p.5). Quando Durkheim 
se pronunciou sobre educação, enfatizou, em 
regra, que, “não falaria das questões pedagó-
gicos de forma doutrinária, ou psicológica 
ou moralista. Demonstraria como os fatos se 
apresentam, sob pressão das circunstâncias e 
do meio social”. (DURKHEIM, 2002b, p. 63, 
tradução nossa). 

Na primeira parte do livro “Educação e 
Sociologia”, Durkheim expõe o lugar da educa-
ção dentro do sistema social. De modo que, ao 
falar de educação, ele está de fato interessado 
em discutir o funcionamento da sociedade em 
geral, já que, “se a pretensão do positivismo é 
regenerar a humanidade, a educação aparece 
como o ponto de unidade do sistema”. (BER-
GO, 1983, p. 56). Portanto, falar de educação 
vislumbrando a dimensão política e social é a 
divisa marcante da obra: “Educação e Socio-
logia”, obra que centraliza nossa análise. Neste 
livro se encontra o cerne da visão sobre edu-
cação de Émile Durkheim. Na segunda parte, 
da citada obra, ele se deterá um pouco mais no 
trabalho em si dos pedagogos e psicólogos e na 
função de lecionar. Sabemos que para melhor 
compreender o pensamento de um autor é re-
levante entendermos seu contexto histórico, 
social e político.

Émile Durkheim nasceu em 1858 em Epinal, no 
noroeste da França e faleceu em Paris, no ano 
de 1917, após a morte de seu único filho, dois 
anos antes, no front de Salonique, lutando pelo 
exército francês, durante a 1ª Grande Guerra 
Mundial. Discípulo de Kant e Augusto Conte, 
sua contribuição foi notável para a consolidação 
da sociologia enquanto ciência na França. Suas 
ideias transpuseram as fronteiras francesas, in-
fluenciando gerações de políticos, pesquisadores 
e educadores. A influência na educação através 
dos pressupostos de pedagogia tradicional, a uti-
lização de seus princípios nas técnicas da produ-
ção em massa, bem como a edificação das bases 
do nazismo, são exemplos da afirmação anterior. 
(LUCENA, 2010, p. 297)

No final do século XIX, os positivistas, 
e dentre estes Durkheim, tem diante de seus 
olhos todos os problemas de uma sociedade 
europeia que já não é mais agrária e campe-
sina. A complexidade acentuada das grandes 
cidades foi um dado que tomou a atenção de 
todos os grandes autores daquela época. O 
que estava acontecendo com o mundo ou com 
este novo mundo que nascia? Agora existem 
as grandes cidades ao invés dos pequenos bur-
gos. Em tais cidades ficam latentes a violência, 
a grande população e a miséria. A falta de con-
dições dignas sofrida pelas famílias de traba-
lhadores explorados é algo gritante. Aquela 
não era mais uma comunidade que se satisfa-
zia simplesmente em viver os ditos tradicio-
nais e as lições religiosas. A crise social é, por 
assim dizer, um elemento comum neste novo 
ambiente urbano. O capitalismo transformara 
a face da Europa colocando diante daqueles 
pensadores situações impensáveis antes da-
quele momento. Este é o contexto histórico de 
Émile Durkheim.

2 FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO EM 
DURKHEIM

2.1 Fundamentos filosóficos: a crítica ao li-
beralismo e ao individualismo

Acentuadamente nos séculos XVIII e 
XIX, a forma de produção capitalista transfor-
mou a sociedade europeia. Os problemas ago-
ra são outros diferentes dos de períodos ante-
riores. O ocidente, agora, não buscava somente 
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respostas para o pós-vida, mas a própria vida 
social pedia explicações. É dentro deste espíri-
to que August Comte inicia a sociologia, que 
foi chamada inicialmente de física social, pois, 
“assim como há uma física da natureza, deve 
haver uma física do social, a Sociologia, que 
deve estudar fatos humanos usando procedi-
mentos, métodos e técnicas empregadas pelas 
ciências da natureza.” (CHAUÍ, 1995, p.272). 
Para os positivistas era premente que se cons-
truísse uma forma de análise da sociedade que 
superasse a subjetividade do modo de pensar 
anterior, pois:

a filosofia teológica e a filosofia metafísica [...] 
devem ser expulsas [...]. Isto será feito principal-
mente pela interpretação básica do movimento 
social como necessariamente sujeito a leis físicas 
invariáveis, em lugar de ser governado por qual-
quer espécie de vontade. (COMTE, 1978, p.16).

Seria necessário, ao novo pensamen-
to, precisão científica; informações seguras; 
levantamentos; dados materiais ao invés da 
mera especulação racional como na filosofia, 
afinal, “as ciências da sociedade, assim como 
as da natureza, devem limitar-se à observa-
ção e à explicação causal dos fenômenos, de 
forma objetiva”. (LOWY, 1998, p. 17). Os po-
sitivistas tiraram o laboratório de dentro das 
escolas politécnicas e o trouxeram para o meio 
da comunidade, pois pensavam que, “uma vez 
submetido o domínio das ciências humanas 
às disciplinas das ciência empírica, cessará a 
anarquia intelectual, e uma nova ordem insti-
tucional adquirirá estabilidade graças ao con-
senso” (BOTTOMORE, 1988, p. 291). Aqui 
temos o ápice da mentalidade cientificista le-
vantada em Descartes. É a ciência alçada ao 
patamar de rainha primaz do conhecimento. 

Diante das ebulições sociais no século 
XIX se considera que exista uma crise no ca-
pitalismo, mas, para Durkheim, esta crise não 
aponta para o fim do sistema, como em Marx. 
A crise indica apenas que devemos organizar 
melhor esta sociedade nascente. Durkheim é 
um crítico do liberalismo, mas não do capi-
talismo, já que, “a ideologia positivista surgiu 
como defensora da sociedade burguesa em 

ascensão e do desenvolvimento capitalista” 
(PESAVENTO, 1982, p. 67). Na verdade ele é 
um reformador do capitalismo, pois pensava 
que a resposta para a crise social neste sistema 
econômico partia da superação do paradigma 
liberal, ou seja, a resposta para a sociedade é 
coletiva e não individual. É interessante no-
tar que, “a visão positivista era progressista e 
conservadora ao mesmo tempo, ou seja, pre-
tendia conciliar o progresso econômico com a 
conservação da ordem social”. (PESAVENTO, 
1982, p. 67).

Desde o início da modernidade o pa-
radigma do individualismo tomou corpo no 
ocidente. O contratualismo colocou o indiví-
duo como a base do contrato social que fun-
dava a sociedade. Rousseau, Kant, Hegel são 
pensadores que traziam de forma latente em 
seus sistemas a ideia do subjetivismo indivi-
dualista. A ideia de individuo que até antes da 
modernidade estava apenas implícita na ética 
cristã passou a ditar o passo do pensamento 
filosófico e político. Uma característica forte 
do positivismo é contrapor-se a este paradig-
ma individualista e neste sentido, “a sociologia 
durkheimiana ensina o respeito pelas normas 
coletivas” (ARON, 1991, p. 383). Diante disto 
não é demais lembrar que, “a norma, enquanto 
fato social só tem poder coercitivo e vigência 
na medida em que for aceita e seguida pelos 
membros que integram a sociedade” (FREI-
TAG, 1984, p.54). A prioridade, para este au-
tor, é da coletividade e não do indivíduo, por-
tanto, o subjetivismo idealista não terá espaço 
em Durkheim.

A crítica ao liberalismo se apresenta com a de-
monstração da impossibilidade de concretização 
de uma sociedade mais avançada sob a lógica 
do individualismo. O individualismo, entende 
Durkheim, é o maior inimigo para a constituição 
e manutenção de uma sociedade das máquinas 
herdeira da primeira revolução tecnológica. A 
constituição de uma moral coletiva expressa na 
divisão social do trabalho manifesta pela solida-
riedade orgânica é entendida como grande desa-
fio para o avanço de uma sociedade. (LUCENA, 
2010, p. 295)

No pensamento durkheimiano filosofia 
e política não estão separadas, afinal, “o posi-
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tivismo se compõe essencialmente duma filo-
sofia e duma política, necessariamente insepa-
ráveis, uma constituindo a base, a outra a meta 
dum mesmo sistema universal, onde a inteli-
gência e a sociabilidade se encontram intima-
mente combinados.” (COMTE, 1988, p. 29). 
Ainda na crítica ao individualismo, Durkheim 
formula um fundamento filosófico central 
para sua tese. É a ideia de que o ser humano 
não é naturalmente bom e com fortes caracte-
res inatos como defende Rousseau, pois, para 
Durkheim, “a ação exercida pela sociedade, es-
pecialmente através da educação, não tem por 
objeto, ou por efeito, comprimir o indivíduo, 
amesquinhá-lo, desnaturá-lo, mas ao contrá-
rio engrandecê-lo e torná-lo criatura verda-
deiramente humana”. (DURKHEIM, 1970, p. 
36). Portanto, diferentemente de Rousseau, 
Durkheim não admite que a sociedade per-
verta ou degenere o homem, mas sim que é ela 
que o edifica e dá caracteres humanísticos, ou 
seja, “o homem não é humano senão porque 
vive em sociedade”. (DURKHEIM, 1970, p. 
35).

2.2 Fundamentos psicológicos sobre o ser in-
dividual e o ser social

Para chegar à educação em Durkheim 
precisamos primeiro ter uma visão sobre algu-
mas questões de ordem psicológica que para 
ele são fulcrais. É a partir desta discussão que 
podemos fazer a ligação direta entre uma aná-
lise mais geral sobre o homem e a sociedade 
e a discussão propriamente sobre educação. 
Neste ponto é possível remontar a discussão 
tão marcante na filosofia clássica sobre ina-
tismo e empirismo. Aqui é possível perceber, 
em Durkheim, a influência de Kant com sua 
mediação entre empirismo e inatismo. É a este 
entendimento que Durkheim vai recorrer ao 
traçar uma visão sobre a psique humana. Para 
ele existe em nossa personalidade tanto algo 
de inato e natural, como uma parte empírica e 
cultural. Durkheim pensa que exista em cada 
pessoa um ser individual e um ser social.

Em cada um de nós, já o vimos, pode-se dizer 
que existem dois seres. Um, constituído de todos 
os estados mentais que não se relacionam senão 
conosco mesmo e com os acontecimentos de 
nossos de nossa vida pessoal; é o que se poderia 
chamar de ser individual. O outro é um sistema 
de ideais, sentimentos e de hábitos, que expri-
mem em nós, não a nossa personalidade, mas 
o grupo ou os grupos diferentes de que fazemos 
parte; tais são as crenças religiosas, as crenças e 
as práticas morais, as tradições nacionais ou pro-
fissionais, as opiniões coletivas de toda a espécie. 
Seu conjunto forma o ser social. (DURKHEIM, 
1970, p. 32)

É a partir da prevalência da segunda 
parte sobre a primeira que se monta sua teoria 
sociológica e educacional. Para o autor em tela 
os caracteres inatos presentes no indivíduo são 
apenas básicos e incapazes de dar uma maior 
direção ao ser, portanto, “as predisposições 
inatas do homem são muito gerais e muito va-
gas”. (DURKHEIM, 1970, p.  39).  Durkheim 
defende que, “afirmar que os caracteres inatos 
são, na maior parte, de ordem geral, é afirmar 
que eles se apresentam maleáveis, flexíveis, 
muito dóceis, podendo receber determinações 
muito variadas”. (DURKHEIM, 1970, p. 40). 
Ou seja, aquilo que trazemos como herança 
natural não é suficiente para estruturar nossa 
personalidade e nossa vida social. Para que 
possamos formar um espírito inteligente e pre-
parado para a vida social é preciso, além da he-
rança natural uma herança cultural ou social. 

A formação do indivíduo enquanto ser 
social e humanizado depende fundamental-
mente do aprendizado repassado pela cultura 
e pela sociedade ou pela linguagem. Durkheim 
concebe que, “aprendendo uma língua, apren-
demos todo um sistema de ideias, organizadas, 
classificadas, e, com isso, nos tornamos her-
deiros de todo o trabalho de longos séculos, 
necessário a essa organização”. (DURKHEIM, 
1970, p. 36). É a partir deste ponto que entra-
mos na discussão sobre educação. A educação 
será um dos polos transmissores da cultura. A 
educação será um instrumento de repasse de 
toda a herança deixada pelo pensamento da 
sociedade.

Devemos anotar aqui que este é um 
tema de grande controvérsia política, pois 
Durkheim, ao invés de questionar o arcabouço 
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cultural e ideológico recebido, vai referendar 
este conjunto ideológico e afirmar que ele é 
importante e positivo para a sociedade. Ele en-
sina que, “a imposição de tal arcabouço cultu-
ral não é tirania”. (DURKHEIM, 1970, p. 35). 
Ocorre que todas as vertentes das teorias críti-
cas que se avolumarão no século vinte terão vi-
sões opostas a de Durkheim, pois entenderão, 
como em Marx, que este arcabouço cultural 
guarda muito conteúdo ideológico e próprio 
a um sistema de dominação. Aquilo que em 
Durkheim é concebido como uma virtude é 
visto por outros como algo nefasto.

3 A CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO EM 
DURKHEIM

3.1 A ciência da educação e a sociologia

Após a demonstração destes anteceden-
tes podemos agora tratar diretamente sobre 
a educação. Ainda que, em Durkheim, tratar 
sobre educação seja, na verdade, falar de so-
ciologia, como já explicamos. Expusemos 
acima que, para Durkheim a, “sociedade não 
poderia existir sem que houvesse em seus 
membros certa homogeneidade: a educação 
perpetua e reforça essa homogeneidade, fi-
xando de antemão na alma da criança certas 
similitudes essenciais, reclamadas pela vida 
coletiva”. (DURKHEIM, 1970, p. 31). Precisa-
mos deste conceito, pois é a partir deste ponto 
que Durkheim consigna seu conceito de “edu-
cação”.

A educação não é, pois, para a sociedade, se-
não o meio pelo qual ela prepara, no íntimo 
das crianças, as condições essenciais da própria 
existência. [...] A educação é a ação exercida, pe-
las gerações adultas, sobre as gerações que não 
encontrem ainda preparadas para a vida social; 
tem por objeto suscitar e desenvolver, na crian-
ça, certo número de estados físicos, intelectuais 
e morais, reclamados pela sociedade política, no 
seu conjunto, e pelo meio especial e que a crian-
ça, particularmente, se destine. (DURKHEIM, 
1970, p. 32).

Na obra “Educação e Sociologia”, para 
fundamentar sua opinião, Durkheim efetua 

uma análise histórica na qual discorre sobre os 
modelos educacionais desde a Grécia Clássica, 
passando pelo Império Romano e chegando 
à educação Católica na Idade Média. A con-
clusão de Durkheim é a de que em cada um 
dos contextos históricos expostos existiu um 
modelo educacional que serviu de base para o 
funcionamento daquele determinado modelo 
social e político. A educação grega era voltada 
a formar o cidadão que vive em coletividade e 
aprecia a especulação a arte e o belo. A educa-
ção romana formava o guerreiro forte e com-
batente, pronto para viver e morrer por Roma. 
A educação cristã na Idade Média formava re-
ligiosos que, por sua vez, repassavam aos de-
mais, conceitos fundados na religião cristã. 

Durkheim arremata seu raciocínio di-
zendo que, “se a educação romana tivesse tido 
o caráter de individualismo comparável ao 
nosso, a cidade romana não se teria podido 
manter”. (DURKHEIM, 1970, p. 27). O que 
o autor está asseverando é que o conceito de 
“educação” está intimamente ligado à manu-
tenção do modelo social e político vigente. A 
educação neste sentido não seria algo desliga-
do e independente do todo social, pelo con-
trário a educação deve ser um instrumento a 
serviço do modelo social em funcionamento.  
Esta é, aliás, uma intenção geral do próprio 
positivismo já que, este, tendo, “a ordem por 
base [...] tende poderosamente, por sua na-
tureza, a consolidar a ordem pública, através 
do desenvolvimento de uma [...] resignação”. 
(MORAIS FILHO, 1983, p. 31). 

Agora podemos entender claramente o 
sentido da crítica efetuada por Durkheim ao 
liberalismo-individualismo. Ao desferir tal crí-
tica o autor está preparando o ambiente para 
sua visão de sociedade, e por consequência 
sobre educação. Acreditar na força individual, 
na ótica deste sociólogo, é antiproducente para 
encontrar a verdadeira essência da educação, 
pois ela não está em estratégias de aprendiza-
gem que se fundem na busca ou no reforço aos 
caracteres individuais. A educação significa 
exatamente o contrário, representa inserir este 
indivíduo naquilo que existe de comum na so-
ciedade. 
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Cada sociedade considerada em momento de-
terminado de seu desenvolvimento possui um 
sistema de educação que se impõe aos indivídu-
os de modo geralmente irresistível. É uma ilu-
são acreditar que podemos educar nossos filhos 
como queremos. Há costumes com relação aos 
quais somos obrigados a nos conformar; e se os 
desrespeitarmos, muito gravemente, eles se vin-
garão em nossos filhos. (DURKHEIM, 1970, p. 
28).

De fato, como antes anunciamos, é difí-
cil distinguir o que é sociologia e o que é pro-
priamente educação em Durkheim, pois as 
duas coisas estão umbilicalmente ligadas em 
sua tese. Uma é reflexo direto da outra. Para 
sermos agora, ainda mais diretos devemos 
dizer que para Durkheim a educação se rela-
ciona, sobretudo com a reprodução cultural; 
política; econômica e ideológica de uma dada 
sociedade, já que, “quando se estuda histori-
camente a maneira pela qual se formaram e 
se desenvolveram os sistemas de educação, 
percebe-se que eles dependem da religião, da 
organização política, do grau de desenvolvi-
mento das ciências, do estado das indústrias, 
etc.” (DURKHEIM, 1970, p. 28). 

É dentro da lógica acima explicitada 
que Durkheim pensa o trabalho do educador. 
Refutando o estereótipo do mago-encanta-
dor (supostamente presente em Rousseau), 
Durkheim dá um tom pragmático ao papel do 
mestre. Sendo coerente com seus fundamen-
tos Durkheim impõe ao professor o papel de 
repassador de todo o manancial da cultura vi-
gente. Em Durkheim o esforço educacional não 
seria o de potencializar as virtudes do aluno, 
mas por meio da autoridade impor-lhe o saber 
já pré-definido pela sociedade. É desta forma 
que ele nos expõe, “qual seja o meio essencial 
da ação educativa [...] é a autoridade que lhe 
advém das circunstâncias [...] a educação deve 
ser um trabalho de autoridade”. (DURKHEIM, 
1970, p. 42). Durkheim pensa que, “as paixões 
humanas só se detêm diante de uma força mo-
ral que elas respeitam. Se qualquer autoridade 
desse gênero inexiste, é a lei do mais forte que 
reina”. (DURKHEIM, 2004, p. 42).

3.2 A educação, a divisão do trabalho e a so-
lidariedade orgânica

Outro ponto central sobre a educação 
em Durkheim é a relação existente entre a 
divisão do trabalho e a consequente divisão 
dos sistemas de educação. Para este sociólo-
go, “não existe sociedade na qual o sistema 
de educação não apresente o duplo aspecto: 
o se ser, ao mesmo tempo, uno e múltiplo”. 
(DURKHEIM, 1970, p. 29). O termo múlti-
plo, presente na citação anterior, se relaciona 
exatamente com duas categorias sociológicas 
centrais em Durkheim: divisão do trabalho e 
solidariedade orgânica. 

Comecemos por uma breve explicação 
da ideia de divisão do trabalho que segundo 
o autor em debate, tem a função social primaz 
de criar as regras da própria convivência so-
cial, sendo que, “do mesmo modo que as si-
militudes sociais dão origem a um direito e a 
uma moral que as protegem, a divisão do tra-
balho dá origem a regras que asseguram o con-
curso pacífico e regular das funções divididas 
(DURKHEIM, 2004, p. 54). Ou seja, a diversi-
dade das profissões, ou funções do trabalho na 
produção dos bens econômicos, cria um cal-
do cultural que finda por ensejar na sociedade 
compensações mútuas. A divisão do trabalho 
estabelece um equilíbrio entre os membros da 
sociedade. Neste jogo social cada um oferece 
algo e precisa de algo e é isto que, segundo 
Durkheim, finda criando regras de convivên-
cia pacífica. 

Por sua vez solidariedade orgânica nasce 
a partir da divisão do trabalho, pois, “a divisão 
do trabalho produz a solidariedade, [...] por-
que ela cria entre os homens todo um sistema 
de direitos e deveres que os aliam uns aos ou-
tros de maneira duradoura.” (DURKHEIM, 
2004, p. 55). É esta solidariedade orgânica 
que instrumentaliza a funcionalidade de uma 
sociedade avançada, segundo Durkheim, ou 
seja, é por meio da solidariedade orgânica que 
a sociedade se organiza e consegue manter-se 
harmônica. É a necessidade que uns tem dos 
outros que cria a harmonia do todo. A edu-
cação entra neste ponto por viabilizar a diver-
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sidade das profissões. Ou seja, sem uma edu-
cação múltipla não ofertaremos à sociedade 
as variadas funções da produção econômica, 
ou seja, não teremos aquilo que gera a cola-
boração. Somente um ambienta de diversidade 
ensejará a solidariedade, pois se todos forem 
iguais não poderão se compensar mutuamen-
te, como imagina Durkheim. Para ele é o fato 
de fornecermos funções, produtos e serviços 
diferentes que nos põe dentro de um mesmo 
contexto, tal seja o de precisarmos uns dos ou-
tros. Observemos esta ideia pelas palavras de 
Durkheim.

Vejamos como ele é múltiplo. Em certo sentido, 
há tantas espécies de educação, em determina-
da sociedade, quantos meios nela existirem. É 
ela formada de castas? A educação varia de uma 
casta para outra; a dos patrícios não era a dos 
plebeus; a dos brâmanes não era a dos sudras. 
Da mesma forma, na Idade Média, que diferença 
de cultura entre o pajem, instruído em todos os 
segredos da cavalaria, e o vilão, que ia aprender 
na escola da paróquia, quando aprendia, parcas 
noções de cálculo, canto e gramática! Ainda hoje 
não vemos que a educação varia com as clas-
ses sociais e com as regiões? A da cidade não é 
a do campo, a do burguês não é a do operário. 
(DURKHEIM, 1970, p. 29-30)

Eis aí, portanto, a explicação durkhei-
miana para a distinção dos sistemas educa-
cionais e porque tais sistemas acabam por 
reproduzir uma divisão social e econômica 
presentes na sociedade. Durkheim não é cego 
diante deste problema, pelo contrário, ele sabe 
que seu ponto de vista pode sofrer questiona-
mentos: “dir-se-á que esta organização não é 
moralmente justificável, e que não se pode en-
xergar nela senão um defeito, remanescente de 
outras épocas e destinado a desaparecer. A res-
posta a esta objeção é simples”. (DURKHEIM, 
1970, p. 30). Vejamos o que o autor apresenta 
como resposta à questão.

Claro está que a educação das crianças não de-
via depender do acaso, que as fez nascer aqui ou 
acolá, destes pais e não daqueles. Mas, ainda que 
a consciência moral de nosso tempo tivesse re-
cebido, acerca desse ponto, a satisfação que ela 
espera, ainda assim a educação não se tornaria 
mais uniforme e igualitária. E, dado mesmo que 
a vida de cada criança não fosse, em grande par-
te, predeterminada pela hereditariedade, a diver-
sidade moral das profissões não deixaria de acar-

retar, como consequência, grande diversidade 
pedagógica. Cada profissão, constitui em meio 
sui-generis, que reclama aptidões particulares e 
conhecimento especiais, meio que é regido por 
certas ideias, certos usos, certas maneiras de ver 
as coisas; e, como a criança deve ser preparada 
em vistas de certa função, a que será chamada 
a preencher, a educação não pode ser a mesma, 
desde certa idade, para todos os indivíduos. 
(DURKHEIM, 1970, p. 30)

Complementando sua linha de raciocí-
nio, Durkheim a firma algo grandemente con-
troverso.

[...] vemos, em todos os países civilizados, a ten-
dência que ela manifesta para ser, cada vez mais, 
diversificada e especializada; e essa especializa-
ção, dia a dia, se torna mais precoce. A hetero-
geneidade, que assim se produz, não repousa 
como aquela de que há pouco tratamos, sobre 
injustas desigualdades; todavia não é menor. 
(DURKHEIM, 1970, p. 30).

Na leitura de Durkheim a heterogenei-
dade, supracitada, das profissões não incorre 
em desigualdades sociais. Esta é mais uma tese 
controversa de Durkheim e, inclusive, bate no-
vamente de frente com outra vertente da so-
ciologia, tal seja a marxista que afirma exata-
mente o contrário.

3.3 A ciência da educação vesus a arte da pe-
dagogia

Acima vimos Durkheim dizer que a 
educação, “é a ação exercida, pelas gerações 
adultas, sobre as gerações que não se encon-
trem ainda preparadas para a vida social” 
(DURKHEIM, 1970, p. 32). Durkheim escla-
rece ainda que a educação tem por objetivo, 
“suscitar e desenvolver, na criança, certo nú-
mero de estados físicos, intelectuais e morais, 
reclamados pela sociedade política, no seu 
conjunto, e pelo meio especial e que a criança, 
particularmente, se destine.” (DURKHEIM, 
1970, p. 32). Para Durkheim esta é a definição 
da ciência da educação. Mas por uma questão 
de coerência acadêmica, “para que alguém afir-
me a cientificidade de uma tese, deve esclare-
cer seu método”.  (DURKHEIM, 2002a, p. 36). 
Desde Aristóteles os critérios adotados para 



a
r
t
i
g
o
s

Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 2, n. 2, jul./dez. 2013.

148

conferir cientificidade a um saber eram, “obje-
to de estudo determinado, método adequado e 
mínimo rigor terminológico”. (MAGALHÃES 
FILHO, 2004, p. 35). Sobre isto Durkheim se 
pronuncia da seguinte maneira:

Tratamos acima de dois grupos de problemas, 
cujo caráter puramente científico não pode ser 
contestado. Uns são relativos à gênese, outros ao 
funcionamento dos diversos sistemas de educa-
ção. Em todas essas pesquisas, trata-se simples-
mente de descrever coisas presentes ou passadas, 
ou de pesquisar-lhe as causas e determinar-lhe 
os efeitos. Elas constituem uma ciência, e eis o 
que é, ou melhor, o que poderá ser a ciência da 
educação. (DURKHEIM, 1970, p. 50)

Estando claramente definida a ideia 
sobre educação científica em Durkheim, 
resta-nos ainda saber se ele se calou sobre o 
pensamento de outros autores que falaram so-
bre educação. Ou seja, a tese educacional de 
Durkheim já está clara, mas e os demais con-
ceitos educacionais, podem ser analisados sob 
a sua ótica? Durkheim não foge a tal análise e 
na mesma obra, “Educação e Sociologia”, faz a 
análise da obra de autores da área pedagógica. 
São teses educacionais então vigentes naquele 
contexto do fim do século XIX.

Como o escritor sagaz que foi, ele toma 
o pensamento anterior como tese para a sua 
antítese. Seu estudo versa sobre as opiniões 
educacionais de Stuart Mill; Kant; James Mill, 
Pestalozzi e Spencer. Emitindo juízo sobre as 
definições educacionais destes autores afirma 
que, “elas partem do postulado de que há uma 
educação ideal, perfeita, apropriada a todos 
os homens, indistintamente; é essa educa-
ção universal a única que o teorista se esforça 
por definir”. (DURKHEIM, 1970, p. 27) Para 
Durkheim, portanto, o erro dos pensamentos 
anteriores era o de conceber uma educação 
ideal, que tivesse aplicação universal indepen-
dente do tempo e do local. Para ele isto não 
seria a ciência da educação, mas sim a arte da 
pedagogia.

Para Durkheim seria preciso estabelecer 
este diferenciação fundamental entre pedago-
gia e educação. O principal erro dos autores ci-
tados foi, como já se disse, o de estar falando de 

pedagogia, enquanto pensavam estar tratando 
sobre educação. Para Durkheim, “a pedagogia 
é coisa bem diversa da ciência da educação”. 
(DURKHEIM, 1970, p. 51).

[...] as teorias chamadas pedagógicas são espe-
culações de gênero muito diverso. Seu objetivo 
não é o de descrever ou explicar o que é o que 
tem sido, mas de determinar o que deve ser. Não 
estão orientadas nem para o presente nem para 
o passado, mas para o futuro. Não se propõem a 
exprimir fielmente certas realidades, mas a ex-
por preceitos de conduta. Elas não nos dizem: eis 
o que existe e por que existe. Mas, sim: eis o que 
será preciso fazer. Aliás os teoristas da educação 
não falam das práticas tradicionais do presente o 
do passado senão com desdém quase sistemáti-
co. (DURKHEIM, 1970, p. 50).

Durkheim define a pedagogia não como 
uma ciência. Afinal ela não se enquadra no 
conceito de ciência exposto pelo autor. Para 
ele, “a pedagogia é assim uma teoria prática. 
Ela não estuda cientificamente os sistemas 
de educação; reflete, mais ou menos profun-
damente, sobre tais sistemas, no sentido de 
fornecer ao educador uma visão teórica que 
o dirija.” (DURKHEIM, 1970, p. 52). Ou seja, 
a pedagogia é uma arte ou saber prático que 
deve servir para auxiliar a ciência da educação.

Já vimos que a pedagogia não é a educação e não 
pode tomar o lugar dela. Seu papel não é substi-
tuir a prática educativa, mas guiá-la, esclarecê-la, 
auxiliá-la, remediando as lacunas que venham a 
produzir-se, e corrigindo as insuficiências que 
venham a ser observadas. O pedagogista não 
tem, portanto, que construir de modo comple-
to um sistema de ensino, como se nada existisse 
antes dele; será preciso, ao contrário, que ele se 
aplique, antes de tudo, em conhecer e em com-
preender o sistema de seu tempo. (DURKHEIM, 
1970, p. 55)

Diferente de um pensamento autôno-
mo a arte da pedagogia deve se guiar pelos 
conceitos revelados pela ciência da educação. 
A pedagogia vai auxiliar a educação, mas são 
os pressupostos elencados pela educação que 
deverão guiar o esforço pedagógico, “pois, é 
ao estudo da sociedade que o pedagogo deve 
voltar-se, pois somente nele encontrará a razão 
de ser de suas especulações.” (DURKHEIM, 
1970, p. 73).
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4 CONCLUSÃO

Às vezes precisamos ser diretos e óbvios 
para dizermos coisas úteis. Penso que deve-
mos olhar com restrições a definição de edu-
cação de Durkheim. A crença de que a educa-
ção signifique o simples repasse dos elementos 
culturais da sociedade vigente é uma tese des-
provida de visão crítica, implicando isso em 
problemas fulcrais. Conceber a cultura vigente 
sem nenhum filtro crítico é olvidar de toda a 
problemática existente em uma sociedade di-
vidida em classes na qual a desigualdade e a 
exploração são gritantes. Penso que tal críti-
ca não possa ser omitida quando pensamos a 
obra de Émile Durkheim. Sabemos através de 
Marx; Escola de Frankfurt; Foulcalt e outros, 
que a ideologia social é repassada exatamen-
te para instrumentalizar o domínio político, 
econômico e social de uma classe social privi-
legiada. Por mais que sejam elementares estas 
observações, não poderíamos deixar de fazê-
-las diante de uma questão tão polêmica. 

Vimos que Durkheim é um sociólogo a 
falar sobre educação, mas é possível que parte 
do seu pensamento educacional seja questio-
nado exatamente por isso. Ou seja, Durkheim 
construiu um pensamento educacional a par-
tir de uma visão sociológica, mas se esta visão 
sociológica estiver comprometida, consequen-
temente sua visão educacional, ao menos em 
grande parte, também estará comprometida. 
Fazemos esta análise tendo em mente a ideia 
de divisão do trabalho e de solidariedade or-
gânica. Durkheim parte do pressuposto que 
tal divisão do trabalho, “não repousa [...] sobre 
injustas desigualdades.” (DURKHEIM, 1970, 
p. 30). Como já assinalamos este constructo 
durkheimiano é grandemente controverso e 
vai de encontro ao escopo da tradição crítica 
que afirma exatamente o contrário do que pre-
tende Durkheim. Portanto, se o pensamento 
crítico estiver correto e a tal divisão do traba-
lho estiver mesmo montada sobre grande de-
sigualdade e injustiça social, então o sistema 
educacional de Durkheim estará defendendo 
a reprodução desta desigualdade. Será mera-
mente um instrumento ideológico a serviço 

do status quo. É preciso, portanto, que obser-
vemos com reservas, também, este aspecto da 
obra deste autor. 

Mas, apesar de tudo o que foi dito acima, 
sua contribuição, ao campo educacional não 
pode ser negada. A obra de Durkheim, “este-
ve presente de forma marcante no ideário das 
escolas e na luta a favor do ensino leigo das ci-
ências e contra a escola tradicional humanista 
religiosa. O currículo multidisciplinar – frag-
mentado – é fruto da influência positivista”. 
(ISKANDAR; LEAL, 2002, p.89). Segundo o 
professor Dermeval Saviani, outro exemplo da 
contribuição do autor está na:

elaboração, adoção e socialização dos Parâme-
tros Curriculares Nacionais [...] uma grande 
conquista para a educação brasileira. Houve 
padronização na indicação dos conteúdos cur-
riculares e uma clara demonstração do que o go-
verno espera dos jovens que deixarão os bancos 
escolares nos próximos anos. (FERRARI, 2008, 
p. 02)

O paradigma durkheimiano de buscar o 
coletivo e não o individual encetou na men-
talidade educacional o aspecto de trabalhar 
visando a coletividade. Ainda de acordo com 
o, “professor Demerval Saviani, da Unicamp, 
esse fato tem relação com as concepções de 
Durkheim.” (DURKHEIM, 1970, p. 3). Saviani 
explica que, “os currículos são sugeridos para 
todos. Esses documentos mostram as neces-
sidades da sociedade. Agora, cabe aos estabe-
lecimentos de ensino pegar essas indicações 
e moldá-las aos estudantes”. (DURKHEIM, 
1970, p. 3). Na verdade é possível que de to-
dos os grandes autores possamos tomar-lhes 
algumas ideias enquanto outras ficam pra trás. 
Assim, ocorre com Durkheim, pois ainda que 
suas teses sejam, em parte, refutadas, algumas 
sementes de seu pensamento germinaram fru-
tos que ainda hoje estão vivos na seara educa-
cional.
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A CONTRIBUIÇÃO DO TREINAMENTO E DESENVOVIMEN-
TO DE LIDERANÇA: UMA VANTAGEM COMPETITIVA PARA 

AS ORGANIzAÇÕES

THE CONTRIBUTION OF TRAINING AND LEADERSHIP DEVELOPMENT 
ALSO: A COMPETITIVE ADVANTAGE FOR ORGANIzATIONS

RESUMO

O objetivo principal desse estudo é compreender a política de treina-
mento e desenvolvimento de Líderes e sua contribuição no diferencial com-
petitivo das organizações na percepção dos concludentes do Curso de MBA 
em Gestão de Pessoas em uma Instituição de Ensino de Fortaleza. A pesquisa 
se caracteriza como exploratória e descritiva. A técnica utilizada foi pesquisa 
de campo, em que foi aplicado um questionário semiestruturado. Os resul-
tados apresentam as percepções dos alunos e buscou responder os objetivos 
específicos deste estudo. O levantamento de dados foi realizado por meio 
da análise dos questionários. Conclui-se que há ainda necessidade de um 
despertar das empresas em implantar em sua politicas de RH programas de 
treinamentos de líderes de forma eficaz, para que os resultados contribuam 
na elevação do diferencial competitivo da organização..

Palavras-chave: Treinamento. Desenvolvimento. Liderança. Competitivida-
de.

ABSTRACT

The main objective of this study is to understand the policy of training and 
development of leaders and their contribution to the competitive advantage of 
organizations in the perception of conclusive Course MBA in Personnel Man-
agement in an Educational Institution of Fortaleza. The research is character-
ized as exploratory and descriptive. The technique used was field research, in 
which we applied a semi-structured questionnaire. The results show the percep-
tions of students and sought to answer the specific objectives of this study. The 
survey was conducted by analyzing the questionnaires. We conclude that there 
is still need for an awakening of the companies implement in their HR policies 
training programs for leaders effectively, so that the results will help in raising 
the competitive advantage of the organization.

Keywords: Training. Development. Leadership. Competitivenes.
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1 INTRODUÇÃO

Em meio a tantas mudanças decorrentes 
da tecnologia, globalização e o imediatismo, 
as empresas hoje vêm enfrentando uma bus-
ca acirrada para manterem-se competitivas 
no mercado. Partindo do pressuposto de que, 
o diferencial competitivo está nas pessoas, é 
necessário que as empresas voltem sua aten-
ção no capital humano, tornando o ambiente 
empresarial propício ao desenvolvimento dos 
colaboradores. 

Para uma organização que busca exce-
lência, crescimento e reconhecimento no seu 
mercado de atuação, é imprescindível manter 
em seu quadro de pessoal, funcionários pre-
parados e, em especial líderes já em exercício 
ou em potencial. Assim, a contribuição destes 
poderá ser mais eficaz e, em conjunto com 
seus liderados possam atingir os objetivos da 
organização. Os desafios de uma liderança 
são muitos e faz-se necessário atendê-los com 
competência para agirem e tomar decisões as-
sertivas que venham a impactar positivamente 
nos resultados da empresa.

Sabe-se que existem ainda, apesar dos 
avanços na área de gestão de pessoas, que em 
muitas empresas mantém em seu quadro, lí-
deres pouco capacitados. Empresas que de-
senvolvem políticas de treinamento pontuais 
sem uma maior continuidade ou foco nas suas 
estratégias. Pacotes de treinamento focado nas 
habilidades técnicas e pouco nas comporta-
mentais, sem perspectiva do desenvolvimento 
e o que se espera alcançar com os programas. 
E ainda, a dificuldades de como mensurar os 
resultados. Esse movimento pode transformar 
as ações de treinamento um custo e não um 
investimento. 

Outra questão é que em algumas orga-
nizações, a política de treinamento é definida 
pelo pessoal da equipe técnica da produção ou 
dos serviços, cabendo a área de recursos hu-
manos apenas a tarefa de intermediador.

Nesse sentido faz-se o seguinte questio-
namento: de que forma o treinamento e desen-
volvimento de liderança pode contribuir para 

uma vantagem competitiva das organizações? 
É notória a importância deste investimento 
no crescimento e aumento da competitivida-
de. No entanto, nem sempre os resultados dos 
programas de treinamento de líderes são per-
cebidos como diferencial competitivo. Igual-
mente, ressalta-se a importância de agregar o 
desenvolvimento à política de treinamento sob 
pena de que o investimento não alcance os re-
sultados.

Nota-se que diante das exigências do 
mercado, tem se cobrado mais habilidades 
e preparo dos líderes, pois o seu papel não é 
apenas gerir os recursos da empresa, mas sim 
a responsabilidade de inspirar, influenciar e 
desenvolver pessoas e equipes para que estas 
alcancem os objetivos esperados.

  Por meio de treinamento e desenvolvi-
mento, o líder poderá assimilar informações, 
aprender novas habilidades, desenvolver no-
vos comportamentos e atitudes que serão po-
sitivamente percebidos por todos.

É fato que o principal recurso dentro 
da organização capaz de provocar mudanças, 
com facilidade de aprendizado, dotados de in-
teligência, buscando sempre novas estratégias 
para driblar os obstáculos são as pessoas. Des-
sa forma, espera-se que com o investimento e 
proporcionando-lhes aperfeiçoamento contí-
nuo, os líderes estarão mais aptos para desen-
volver suas responsabilidades com eficiência.

A temática em questão vem corroborar 
com observações em algumas empresas, onde 
percebe-se a insuficiência de treinamento e 
desenvolvimento das pessoas e especificamen-
te de líderes assumindo cargos estratégicos 
com escassez de habilidades e competências 
necessárias para função.

 A pesquisa visa contribuir com a com-
preensão de que é necessário que as organiza-
ções efetivamente reconheçam a importância 
de terem líderes preparados para se torna-
rem um diferencial competitivo no mercado 
de atuação, pois possuir líderes qualificados 
está sendo cada vez mais uma preocupação 
do mundo coorporativo, como confirma a 
pesquisa realizada em 2012, pela consultoria 
Across com 43 grandes empresas atuantes no 
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Brasil, entre nacionais e multinacionais. O re-
sultado apontou que quase todas (98%) estão 
preocupadas em desenvolver as competências 
dos líderes. A pesquisa mostra ainda que 56% 
das empresas pesquisadas pretendem investir 
mais no desenvolvimento das lideranças do 
que em 2011 e 38% esperam manter o inves-
timento nos mesmos patamares. (FONSECA, 
2012)

Em pesquisa realizada pela Associação 
Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento 
(ABTD) intitulada o retrato do treinamento no 
Brasil 2011 mostrou que entre cinco temas que 
as empresas consideram mais relevantes para 
os programas de treinamento, destacou-se li-
derança como o primeiro da lista com 80%. A 
pesquisa ainda apontou que o orçamento em 
treinamento e desenvolvimento, cresceu mé-
dia de 15,3% se comparado ao ano anterior. 
(PESQUISA..., 2012)

A liderança aqui referida abrange os lí-
deres que de alguma forma dirige uma equipe 
de trabalho e assumem responsabilidades de 
um gestor no âmbito profissional, podendo ser 
um diretor, gerentes, coordenadores e pessoas 
com cargos de supervisores. 

O presente artigo tem como objetivo ge-
ral compreender a política de treinamento e 
desenvolvimento de líderes e sua contribuição 
no diferencial competitivo de suas organiza-
ções na percepção dos concludentes do MBA 
em Gestão de Pessoas em uma Instituição de 
Ensino Superior de Fortaleza. E tendo como 
objetivos específicos; descrever as característi-
cas do perfil das organizações e programas de 
treinamento e desenvolvimento de líderes das 
empresas pesquisadas; levantar as estratégias 
de avaliação dos resultados do treinamento e 
desenvolvimento de líderes nestas organiza-
ções; identificar a contribuição do treinamen-
to e desenvolvimento de líderes no diferencial 
competitivo destas organizações.

Em termos metodológicos, esta pesqui-
sa classifica-se como exploratória, uma vez 
que busca proporcionar maior familiaridade 
com o problema e pesquisa descritiva, que tem 
como objetivo primordial a descrição das ca-
racterísticas de determinada população ou fe-

nômeno (GIL, 2008). O instrumento de coleta 
de dados adotado foi um questionário, pois se-
gundo Mascarenhas (2012) é ideal quando se 
quer medir dados com maior precisão. 

A técnica utilizada foi pesquisa de cam-
po e bibliográfica, em que permitiu a autora 
uma cobertura mais ampla do assunto abor-
dado (GIL, 2008). E com abordagem quantita-
tiva, em que se teve uma base de estudo mais 
segura nas conclusões, e qualitativa, pois des-
creve o objeto com mais profundidade (MAS-
CARENHAS, 2012). Também foi utilizada 
como técnica de coleta de dados a observação, 
registrando os fatos significativos com as ex-
periências vivenciadas no dia a dia, delimitan-
do ao plano de pesquisa. O levantamento de 
dados foi respaldado por meio da análise dos 
questionários e pelas observações realizadas.

A pesquisa foi realizada no período de 
15 a 22 de março de 2013, com uma amostra 
de 18 alunos que corresponde a 56% de um 
total de 32 alunos da turma pesquisada. O 
contato foi feito através do envio de e-mail, so-
licitando a participação dos alunos na pesqui-
sa. O questionário continha 20 questões com 
perguntas abertas e fechadas relacionadas aos 
objetivos específicos deste estudo. Apresenta-
ram-se questões claras, de fácil interpretação, e 
para colher respostas precisas os participantes 
ficaram à vontade para responder quando fos-
se conveniente, evitando que tivesse perguntas 
respondidas às pressas. 

2 PROGRAMAS DE TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA

A preocupação com o desenvolvimento 
e programas voltados a treinamentos de pes-
soal vem desde o início do século XX, graças 
á influência da Escola Clássica de Administra-
ção. O objetivo expresso desses programas era 
de preparar os indivíduos para atingir o mais 
alto grau de produtividade possível onde foi 
marcado pela influência de Taylor, caracteri-
zada por treinamento mecanicista, em que as 
pessoas trabalhavam por dinheiro, fazendo 
tarefas repetitivas a fim de produzir cada vez 



a
r
t
i
g
o
s

Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 2, n. 2, jul./dez. 2013.

154

mais (GIL, 2007). Para Snell (2009) o objetivo 
do treinamento é contribuir para a realização 
das metas gerais da empresa. Com essa justifi-
cativa é que os programas de treinamento de-
vem ser desenvolvidos. Os líderes devem man-
ter-se atentos às metas e estratégias da empresa 
e orientar o treinamento de acordo com elas. 

O treinamento tem se tornado cada vez 
mais essencial ao sucesso das empresas mo-
dernas. As organizações buscam pessoas nas 
quais suas competências, conhecimentos e ex-
periências agreguem valores dando a elas van-
tagem competitiva. Contudo, ainda percebe-se 
que muitas empresas não fazem ligação entre 
os objetivos estratégicos e seus programas de 
treinamento. Ao contrário, vão pelo modis-
mo ou o que a concorrência estiver fazendo 
(SNELL, 2009). 

Para Knapik (2011) os programas de 
T&D além de estar alinhado às estratégicas da 
organização, devem incentivar a disposição 
dos empregados para obter novos saberes e 
transformar as informações em conhecimento 
e competências importantes para a sobrevi-
vência em um mundo altamente globalizado. 

A ABTD apontou, numa pesquisa reali-
zada em 2011, que uma das maiores dificul-
dades para a implantação dos programas de 
T&D nas organizações está relacionada com 
a medição da eficácia desses programas, ou 
seja, o quanto contribuem com a melhoria de 
um indicador de uma determinada área ou de 
uma organização. Muitos profissionais da área 
de T&D ainda encontram dificuldades em de-
finir indicadores de desempenho que reflitam 
o benefício de um programa de desenvolvi-
mento de líderes. Dessa forma, torna-se neces-
sário discutir quais são os modelos e as ferra-
mentas que podem ser utilizados para medir 
a eficácia desses programas, fazendo com que 
as empresas entendam o valor que a formação 
e o desenvolvimento de um líder têm para o 
crescimento da organização. (AHRENS, 2012)

Para que os programas de T&D sejam 
percebidos como investimento e se tenha su-
cesso no seu desenvolvimento, é primordial 
que a empresa possua uma equipe de RH pre-
parada para atuar frente a esse processo, e que 

seja realizada a avaliação dos programas, a fim 
de serem verificados os resultados alcançados, 
os custos e benefícios dos programas.

Existem vários pensamentos que carac-
terizam o conceito de treinamento e desen-
volvimento, fazendo a diferenciação entre os 
dois. Para Chiavenato (2003, p. 497) “treina-
mento é o processo educacional de curto prazo 
aplicado de maneira sistemática e organizada, 
através do qual as pessoas aprendem conheci-
mentos, atitudes e habilidades em função de 
objetivos definidos”. 

Já o desenvolvimento está relacionado à 
educação que visa ampliar, desenvolver e aper-
feiçoar a pessoa para seu crescimento profis-
sional em determinada carreira na organização 
ou para que se torne mais eficiente e produtivo 
em seu cargo. (CHIAVENATO, 2003).

Kanaane (2001), salienta que a contribui-
ção das pessoas para o auto desenvolvimento 
da organização, dar-se a partir das exigências 
apresentadas pela sociedade do conhecimen-
to, pois houve mudanças significativas quanto 
a postura pessoal e profissional e tal postura 
deve estar atrelado à pesquisa contínua, trans-
ferindo o conhecimento, utilizando as ferra-
mentas tecnológicas, capacitando-se e anteci-
pando às exigências do mercado.

Há alguns anos, as pessoas eram selecio-
nadas pelas empresas com os conhecimentos 
e habilidades que possuíam. Hoje, essa prática 
já está ultrapassada, as empresas precisam ali-
nhar o novo funcionário com a nova cultura, 
investindo nas pessoas para que agreguem va-
lor à empresa. Chiavenato (2003) enfatiza que 
acrescentando valor às pessoas, as empresas 
estão enriquecendo seu patrimônio, melho-
rando seus processos internos e incrementan-
do qualidade e produtividade as suas tarefas, 
bem como aos seus produtos e serviços.

2.1 Atuação da liderança

Definir liderança não é uma tarefa fácil, 
pois vários são os estudos e bibliografias fa-
lando sobre o tema. Abaixo, alguns conceitos 
e é interessante observar que para as duas de-
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finições, predominam como característica do 
líder, influenciar as pessoas para o alcance dos 
objetivos da organização.

Hunter (2004, p. 25) define a liderança 
como “a habilidade de influenciar pessoas tra-
balharem entusiasticamente visando atingir 
os objetivos identificados como sendo para o 
bem comum”. Chiavenato (1999) cita lideran-
ça como a capacidade de influenciar o com-
portamento das pessoas.

É de suma importância que as empresas 
se preocupem em desenvolver seus líderes e 
preparem as pessoas com potenciais para uma 
possível ascensão na organização. Faz-se ne-
cessário a multiplicação e desenvolvimento das 
lideranças, pois além de ajudar no desenvolvi-
mento da carreira, o líder estará aprendendo 
novos conhecimentos, ferramentas e compor-
tamentos que o ajudará em seu percurso pro-
fissional. Em um mercado altamente exigente, 
os líderes precisam além de habilidade técnica, 
ter habilidades comportamentais que atual-
mente é o diferencial. Aliás, são eles que irão 
conduzir o negócio e as equipes de trabalho. 
Então, os líderes devem estar em aperfeiçoa-
mento contínuo, os produtos mudam, as pes-
soas mudam e cada uma com suas particula-
ridades.  Assim, o líder precisa ter capacidade 
de gerir em diferentes contextos e aperfeiço-
ar suas competências, se atualizar diante das 
mudanças no mercado de trabalho, sobre os 
novos perfis profissionais e às estratégias que 
podem ser aplicadas na empresa. 

Para Knapik (2011) liderar pessoas vai 
além do direcionamento de competências 
técnicas, devem levar também em considera-
ção aspecto comportamentais, personalida-
de e emoções que interferem constantemente 
nos relacionamentos. Como ressalta Roder-
mel (2011) o líder precisa aproximar-se de 
sua equipe, entendê- la, saber conduzi-la, co-
nhecer suas necessidades, mas, para que isso 
aconteça, é necessário que tenha consciência 
da importância de estar em constante desen-
volvimento. É fundamental explorar novas 
competências pessoais e interpessoais, pois é a 
sua postura que vai despertar e mobilizar toda 
a equipe. Espera-se desse gestor, agilidade na 

resolução dos problemas e comunicação efi-
ciente, bem como que promova um trabalho 
efetivo em equipe. 

Vale ressaltar que o processo de treina-
mento de líderes é essencial que se tenha total 
apoio da alta gerência para que haja sustenta-
ção no processo. O processo de desenvolvi-
mento da liderança é cada vez mais reconhe-
cido como ferramenta simbiótica de líderes 
efetivos. O apoio do alto escalão é uma chave 
consistente para desenvolver líderes e dar sus-
tentação ao processo. Sem esse suporte os pro-
cessos fracassariam. No entanto, o sucesso do 
desenvolvimento de liderança resulta em mais 
apoio da alta gerência. (CHOWDHURY, 2003)

Um líder eficaz segundo Rodermel 
(2011) precisa ter humildade para estar em 
constante desenvolvimento, o que significa 
aprender, e aprender sempre, ter consciência 
de que não é detentor de todo o saber e que, 
portanto, deve estar sempre a procura de no-
vos saberes que permitam ampliar sua visão 
e novas atitudes que possibilitem melhorar as 
relações com as pessoas, as quais devem ser 
vistos como fundamentais na busca de resul-
tados organizacionais.

São várias as habilidades e competências 
que o líder precisa ter para desenvolver sua 
função na organização. Para Rodermel (2011) 
o gestor de uma organização, para ter sucesso, 
não pode negligenciar seu autoconhecimento; 
ao contrário, precisa ter consciência de seus 
pontos fortes e fracos, dos seus objetivos e as-
sumir uma postura de eterno aprendiz. 

O líder deve ser capaz de alcançar objeti-
vos por meio dos liderados e, para isso, confor-
me o tipo de liderado e a ocasião, ele deve agir 
de diferentes maneiras: ele ordena, comanda, 
motiva, persuade, dá exemplos pessoais, com-
partilha os problemas e ações ou delega e co-
bra resultados, alterando a forma de agir de 
acordo com a necessidade de cada momento e 
com o tipo de liderado, visando a alcançar os 
objetivos da empresa.

Muitas vezes a postura do líder pode 
promover o desmembramento do grupo, 
como também a desmotivação e falta de com-
prometimento e envolvimento nas atribuições 
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individuais, prejudicando os resultados da em-
presa. Os líderes precisam conhecer seus fun-
cionários, saber o que os motiva, respeitando 
as forças e fraquezas, fazer com que as pessoas 
saibam o que a organização espera delas. 

2.2 Diferencial competitivo

Alguns anos atrás, o diferencial de uma 
empresa para a outra era a tecnologia. Hoje, ela 
só serve para equalizar uma organização a ou-
tra. O diferencial mesmo é o capital intelectual, 
são as pessoas um fator decisivo para o alcance 
dos resultados. O capital humano passou a ser 
uma questão vital para o sucesso do negócio, 
o principal diferencial competitivo das orga-
nizações bem sucedidas. Em um mundo onde 
inovar está sendo um dos desafios para driblar 
a concorrência e se manter competitivo, as 
organizações precisam preparar-se constante-
mente, e para que isso aconteça, é necessário 
ter pessoas espertas, ágeis, empreendedoras e 
dispostas a assumir riscos. São as pessoas que 
fazem as coisas acontecerem dentro da empre-
sa, ou seja, são elas que conduzem o negócio, 
produzem os produtos e prestam os serviços. 
Partindo desse princípio, é imprescindível o 
treinamento e desenvolvimento das pessoas 
(CHIAVENATO, 2010).

Atualmente podemos perceber que a 
área de gestão de pessoas vem se destacando 
e ganhando significativo valor, pois vem dei-
xando sua postura burocrática para agora agir 
como agente de mudanças. Os subsistemas de 
Rh, os processos ligados á gestão de pessoas 
estão mais dinâmicos e estratégicos contri-
buindo de forma positiva com a sustentabili-
dade organizacional. O setor de RH vem mu-
dando seus conceitos, porque os talentos das 
pessoas estão sendo considerados como um 
diferencial competitivo.

Um dos maiores desafios das empresas 
hoje é implementar estratégias que gere van-
tagem competitiva. Para Barney (2011) uma 
empresa possui vantagem competitiva quan-
do é capaz de gerar maior valor econômico do 
que suas concorrentes. Portanto, o tamanho 

da vantagem competitiva de uma empresa é a 
diferença entre o valor econômico que ela con-
segue criar e aquele de suas rivais.

Segundo Knapik (2011) o conhecimen-
to é considerado como vantagem competitiva, 
pois leva as empresas a se tornarem mais efi-
cientes e eficazes, e que as principais mudan-
ças estão atreladas à orientação estratégica, à 
geração de competências, ao desenvolvimento 
de lideranças educadoras e à motivação e re-
tenção dos empregados.

Cada vez mais os investimentos nas pes-
soas são vistos como fatores primordiais na 
determinação dos níveis de produtividade e 
na vantagem competitiva das empresas. Uma 
pesquisa em Harvard constatou-se que para 
superar uma organização que ocupa a primei-
ra colocação em seu segmento, tendo como 
base o desenvolvimento humano, são necessá-
rios sete anos. Se ela for pautada pelos preços 
dos produtos/ serviço, ela poderá ser superada 
pelos concorrentes em 60 dias. E será superada 
em um ano caso tenha como base a propagan-
da e publicidade. (MARQUES, 2012)

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para uma melhor estruturação, o ques-
tionário foi dividido em três partes: a primeira 
procurou identificar os dados dos responden-
tes, a segunda o perfil das empresas dos parti-
cipantes e a terceira conhecer a política, avalia-
ção de programas de T&D e sua contribuição 
para diferencial competitivo da organização. 
Os resultados serão demonstrados nos tópicos 
abaixo, na qual serão descrito respostas dos 
participantes.

3.1 Dados dos participantes

Com base nos resultados quantitativo, 
aplicados com 18 estudantes, constata-se que 
44,4% exercem cargo de liderança na empre-
sa, na qual 22,2% atuam como gestor na área 
de recursos humanos e 56,6% exercem outras 
funções. Em relação ao tempo de trabalho na 
organização predomina entre dois até cin-
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co anos (38,9%) e 33,3% estão a mais de oito 
anos e somente 22,2% estão até dois anos. Os 
participantes pesquisados possuem formação 
acadêmica bem diversificada, contribuindo as-
sim, para um aprendizado mais dinâmico, em 
que tiveram a possibilidade de conhecer vários 
perfis de profissionais. E interessante ressaltar 
também que a busca por uma especialização 
em gestão de pessoas mostra que cada vez mais 
há preocupação dos profissionais em buscar 
novos conhecimentos e aperfeiçoamento para 
lidar e trabalhar de uma forma eficaz com pes-
soas fora e dentro das organizações.

3.2 Perfil das organizações

Quanto ao perfil das empresas, 44,4% 
atuam com prestação de serviços, 33,3% são 
indústrias e 11,1% comércio, predominando 
empresas privadas (83,3%) e apenas 11,1% 
são empresas públicas. As empresas estão há 
muito tempo no mercado,  66,7% tem mais 
de 20 anos de fundação e podendo considerar 
empresas bem conceituadas no mercado, pois 
50% são empresas de médio porte, 44,4% de 
grande porte .

Em relação aos subsistemas de RH exis-
tentes, podemos observar que muitas empre-
sas estão buscando cada vez mais implementar 
subsídios que favoreçam a satisfação de seus 
funcionários. A pesquisa mostra que 33,3 % 
possuem os subsistemas de recrutamento e se-
leção, treinamento e desenvolvimento, avalia-
ção de desempenho e cargos e salários. Mesmo 
assim, diante de tantas mudanças, percebemos 
que várias empresas ainda precisam desen-
volver e otimizar os subsistemas implantados, 
bem como perceber os benefícios para a orga-
nização.  Ainda conforme a pesquisa, 22,2% 
possuem apenas o subsistema de recrutamen-
to e seleção.

3.3 Política de treinamento e desenvolvi-
mento de líderes e diferencial competitivo

Nas empresas sob análise, foi consta-
tado que 66,7% não possuem programas de 

desenvolvimento de líderes, mostrando as-
sim, que ainda falta a preocupação por parte 
das empresas em estar preparando os líderes 
para atuarem eficientemente. Mas, o resulta-
do da porcentagem em relação às empresas 
que possuem programas de T&D para líderes 
não ficou muito abaixo do que se imaginava 
(33,3%). Isso significa que muitas empresas 
cearenses estão quebrando paradigmas e estão 
despertando para uma nova gestão de pessoas. 

Analisando as respostas dos participan-
tes, os programas de desenvolvimento de líde-
res são realizados a partir do levantamento de 
necessidades pelo setor de RH ou pelos pró-
prios gestores que fazem a solicitação, os cur-
sos são realizados tanto internos como exter-
no. Como responderam os participantes (E3 e 
E16)

Por meio do LNT elaborado no mês de 
setembro de cada ano, pelo gerente de 
cada área de acordo com o cronogra-
ma dos cursos oferecidos fora do estado 
pré-estabelecidos pelo gerente do T&D, 
acrescido dos treinamentos cuja neces-
sidade o gerente da área do empregado 
identificasse a necessidade, também pelo 
RH.  Tanto interno quanto externo. To-
dos os cursos eram presenciais. Na maio-
ria das vezes era contratada consultorias 
externas, outras nos próprios centros de 
treinamento da Rolding que ficavam em 
Brasília e em Recife. PE (E. 3)

O RH identifica as necessidades existen-
tes ou recebe a solicitação dos gestores e 
dependendo do treinamento é verificado 
se será interno ou externo. Liderança, 
Visão Sistêmica etc. geralmente os trei-
namentos são aplicados pelas analistas de 
RH e são sempre presenciais. (E 16)

Podemos perceber pelas respostas dos 
entrevistados E17 e E12, que as facilidades 
encontradas com os programas de T&D para 
líderes, é a consciência que as empresas têm 
para melhoria dos resultados, e dificuldades; a 
questão do tempo dos colaboradores para par-
ticipação dos programas.

Facilidades: A implantação de um mode-
lo de Gestão de Pessoas por Competência 
e do Programa de Educação Corporativa, 
facilitou muito o investimento. Outro 
facilitador é o nível de consciência das 
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pessoas quanto à necessidade de atuali-
zação contínua. Dificuldades: Tempo das 
pessoas para participação nos eventos e 
ações; Orçamento para contratação de 
profissionais no mercado para o desen-
volvimento das ações. (E17)

Dificuldades: Atraso nas rotinas de tra-
balho quando da participação de trei-
namentos externos, tempo curto para 
realização de treinamento a distância du-
rante o horário de trabalho. Facilitadores: 
Auto-desenvolvimento e troca de experi-
ências com os colegas. (E12)

Quanto à frequência dos programas 
de T&D, 22,2% afirmaram que é continuo e 
11,1% disseram que é descontínuo com base 
nos problemas apresentados. Eboli (2005 apud 
BOOG; BOOG, 2006) afirma que, com um 
mercado cada vez mais globalizado, as organi-
zações estão mais cientes da necessidade de in-
vestir na qualificação dos seus colaboradores e 
de se comprometerem com o desenvolvimen-
to contínuo para elemento chave na criação de 
diferencial competitivo.

Em relação à avaliação dos programas 
de treinamento e desenvolvimento, percebe-se 
ineficiência nesse processo, o que vem a fun-
damentar com o que já foi colocado neste es-
tudo anteriormente, em que as empresas ainda 
encontram dificuldades em avaliar os progra-
mas de T&D. 

Para Chiavenato (2010) é preciso saber 
se o programa de treinamento e desenvolvi-
mento atingiu seu objetivo. É necessário que 
seja verificado a eficácia dos programas, ou 
seja, saber se o treinamento atendeu os objeti-
vos da organização, das pessoas e dos clientes. 
Kirkpatric (1998 apud CHIAVENATO, 2010) 
sugere quatro níveis de resultados de treina-
mento: 

a) Reação: mede a satisfação dos participan-
tes quanto a experiência do treinamento.

b) Aprendizado: avalia o treinamento quan-
to ao nível de aprendizagem e se o parti-
cipante adquiriu novas habilidades e co-
nhecimentos e se mudou suas atitudes e 
comportamento como resultado do trei-
namento.

c) Desempenho: avalia o impacto no tra-
balho através das novas habilidades de 
aprendizagem e adoção de novas atitudes 
que mudam o comportamento.

d) Resultado: trata-se de medir o impacto do 
treinamento nos resultados do negócio da 
organização.

Quando perguntado se a estratégia de 
avaliação é eficaz, se divide as opiniões. 11,1% 
acreditam que algumas vezes e 11,1% afirmam 
que sim. O entrevistado (E-17) ressalta que, “o 
ideal seria avaliar a competência antes e depois 
da ação de desenvolvimento para fazer o com-
parativo do crescimento e da mudança gerada 
após o treinamento”.

Os resultados mostram que 27,8% das 
empresas a política de desenvolvimento de 
líderes está vinculada aos programas de trei-
namento. Quanto a eficiência dos resultados 
dos treinamentos (22,2%) acreditam ser pro-
dutivos para a empresa, como afirma o parti-
cipante (E-10) “fui promovido em seis meses 
de Cia depois de um programa de treinamento 
que meu gestor direto observou em suas saídas 
a campo”. O participante (E-12) informa que, 
“Constata-se nos últimos anos, mudança de 
postura na maioria dos líderes”.

Ainda, de acordo com a pesquisa, 5,6% 
acreditam que os resultados dos treinamen-
tos em sua empresa não são eficientes. Como 
lamenta o participante (E-16) “geralmente os 
lideres não multiplicam o conhecimento que 
receberam para a sua equipe, nem tão pouco 
aplicam a sua rotina, ou seja, retém todo o co-
nhecimento”.

A pesquisa também mostrou que 22,2% 
dos participantes, consideram muito elevada a 
contribuição da política de treinamento e de-
senvolvimento de líderes na elevação do dife-
rencial competitivo da sua organização. Para 
(E-12), “a empresa que investe na capacitação 
e desenvolvimento dos seus empregados está 
à frente no mercado, pois investir no capital 
humano é garantir a competitividade e sobre-
vivência da empresa”. Os participantes abaixo, 
também acreditam na contribuição dos pro-
gramas de T&D na elevação do diferencial 
competitivo.



Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 2, n. 2, jul./dez. 2013.

159

Um programa de T&D eliminaria muitas 
dificuldades que nós temos internamente 
entre setores e funcionários. Desenvolve-
ria as competências de maneira eficaz e 
isso consequentemente traria melhorias 
para a organização. (E4). 

Acredito que o programa de desenvolvi-
mento de líderes é essencial para uma or-
ganização manter-se competitiva. Este é 
responsável por garantir que haja qualifi-
cação para o desenvolver de suas funções. 
Além de ser responsáveis por desenvolver 
e encontrar o talento que muitas vezes o 
empregado não consegue desenvolver ou 
encontrá-lo. (E15).

Vale ressaltar que as organizações que 
estiverem em seu quadro de funcionários líde-
res qualificados, terão mais chances de obter 
vantagem competitiva no mercado que atuam, 
pois ter uma liderança eficaz trará grandes 
resultados que tão logo serão percebidos por 
todos. Portanto, a contribuição do treinamen-
to e desenvolvimento de líderes é um grande 
aliado para a construção de uma organização 
de sucesso.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de não ter contado com a partici-
pação de todos os alunos da turma nesta pes-
quisa, a amostra de 18 alunos foi satisfatória 
para que a autora pudesse atingir os objetivos 
da pesquisa.

O presente estudo evidencia que o trei-
namento e desenvolvimento de líderes têm se 
tornando uma estratégia importante para ala-
vancar a competitividade das organizações. 
Em um ambiente cada vez mais mutante, as 
empresas precisam investir nas pessoas como 
forma de garantir a sobrevivência sustentável. 
Ter líderes preparados para conduzir as equi-
pes e o negócio da empresa é um propulsor na 
elevação do diferencial competitivo atualmen-
te. Portanto, isso deve ser uma preocupação 
das empresas, elas devem estabelecer em suas 
políticas de RH, programas de Treinamento e 
desenvolvimento de Líderes e estes devem ser 
planejados, organizado e focado nas estraté-
gias da organização. Não dá mais para lançar 

programas sem ter perspectiva do que se quer 
alcançar, seguir o que as concorrentes estão 
fazendo com uma cultura diferente e sem ter 
critérios estabelecidos. Dessa forma, não será 
possível perceber as melhorias para a organi-
zação, se tornando um custo e não um inves-
timento.

Nota-se que avaliar os programas de 
T&D ainda é um entrave de muitas empresas. 
Torna-se necessário um acompanhamento 
efetivo, analisar se os objetivos foram atingi-
dos, bem como mensurar para que se tenham 
elementos indicadores de resultados. Outro fa-
tor importante é que as empresas fortaleçam as 
ações de LNT e diagnóstico para que as dire-
trizes sejam claras e convergentes com as reais 
necessidades da empresa.

Sugere-se em projetos futuros, outras 
pesquisas que investiguem a partir do mode-
lo deste estudo, outros participantes para que 
se tenha um maior número de participação de 
profissionais que atuem como líderes ou no 
setor de RH em empresas de Fortaleza-CE, 
visando possíveis comparações entre os resul-
tados.
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PARTE I - DADOS DO RESPONDENTE

1.1. Sua posição na organização:   
(  ) Gerente  de RH ou similar  
(  ) Gestor de uma área de RH (........................) 
(  ) Gestor de outra área (..............................)  
(  ) Outra. Qual?..................................................

1.2 Tempo de trabalho nesta organização:
(  ) até 2 anos
(  ) mais de 2 até 5 anos
(  ) mais de 5 até 8 anos
(  ) mais de 8 anos    

1.3 Graduação: ..................................................

PARTE II - PERFIL DA ORGANIzAÇÃO

2.1 Sua organização atua no segmento de:
(  ) comércio  
(  ) indústria 
(  ) serviço
(  ) terceiro setor

2.2 Tipo de empresa:
(  ) pública
(  ) privada
(  ) outro ................................

2.3 Nº de funcionários: .......................................

2.4 Tempo de fundação:......................................

2.5 Sobre a composição da área de RH, especifique quais 
os subsistemas de RH existentes na sua organização: 
(  ) Recrutamento e Seleção
(  ) Treinamento & Desenvolvimento
(  ) Avaliação de Desempenho
(  ) Cargos e Salários
(  ) Outros. Quais? .............................................
(  ) Nenhum

2.5 Porte da empresa:
(  ) pequeno
(  )  médio
(  ) grande

PARTE III – POLÍTICA DE T&D DE LÍDERES E DI-
FERENCIAL COMPETITIVO

3.1 Sua empresa possui Programa de Treinamento & 
Desenvolvimento de Liderança?
(  ) Sim
(  ) Não 

3.2 Como este programa funciona em sua empresa?  
Quais os principais cursos oferecidos? São internos ou 
externos? Feitos pelo próprio RH ou por consultorias? 
Presenciais ou a distância?
................................................................................................
................................................................................................

3.3 Quais os facilitadores e dificuldades enfrentadas na 
gestão da Política de Treinamento e Desenvolvimento 
de Líderes em sua empresa?

................................................................................................

................................................................................................

3.4 Quanto à frequência do Programa de Treinamento 
de Líderes?
(  ) é contínuo há mais de 5 anos;
(  ) é descontínuo com base nos problemas apresentados;
(  ) eventual de acordo com os interesses de cada líder.
(  ) outros.

Especificar: ...........................................................................

3.5 De que forma é feita a avaliação dos resultados dos 
treinamentos?
................................................................................................
................................................................................................

3.6 Na sua opinião, esta estratégia de avaliação é eficaz? 
Justifique sua resposta.
(  ) sim
(  ) não
(  ) algumas vezes
(  ) raramente
................................................................................................
................................................................................................

3.7 A política de desenvolvimento  de líderes está vin-
culada aos programas de treinamento? De que forma.
(   ) sim        (   ) não     (   ) algumas vezes  (   ) raramente
................................................................................................
................................................................................................

3.8 Você acredita que os resultados dos treinamentos de 
Líderes em sua empresa são eficazes. Dê um exemplo.
(  ) sim
(  ) não
(  ) algumas vezes
(  ) raramente
................................................................................................
................................................................................................

3.9 Qual a contribuição da Política de Treinamento e 
Desenvolvimento de Líderes na elevação do diferencial 
competitivo da sua organização? Exemplifique.
(  ) muito elevada
(  ) mediana
(  ) pouco
(  ) nenhuma
................................................................................................
................................................................................................

Aqui você pode expressar de modo mais livre sua opi-
nião, deixando-nos sua mensagem final sobre o Pro-
grama de Treinamento e Desenvolvimento de Líderes 
e sua contribuição do Diferencial Competitivo da sua 
organização.
................................................................................................
................................................................................................

APÊNDICE A – qUESTIONÁRIO DA PESqUISA
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DIAGRAMA DE CONTROLE DAS INFECÇÕES HOSPITALARES 
DE UM HOSPITAL PÚBLICO DA REDE SECUNDÁRIA DA RE-

GIÃO METROPOLITANA DE FORTALEzA/CE

DIAGRAM OF NOSOCOMIAL INFECTIONS AT A PUBLIC HOSPITAL NE-
TWORK SECONDARY METROPOLITAN REGION OF FORTALEzA/CE

RESUMO

Objetivou-se avaliar, identificar e monitorar a ocorrência de surtos de 
infecções hospitalares, através da construção do diagrama de controle das 
taxas de incidência de infecção hospitalar dos últimos cinco anos, registra-
dos pelo serviço de controle de infecção hospitalar de um hospital público 
da rede de atenção secundária da região metropolitana da capital cearense. 
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de natureza quantitativa, re-
alizado no período de janeiro/2007 a dezembro/2012 com os dados de cinco 
unidades de internação hospitalares. Foram calculadas a incidência média 
e os limites superior e inferior endêmicos das seguintes taxas mensais: taxa 
de infecção global e taxa de infecção hospitalar por paciente/dia. As taxas de 
infecção hospitalar calculadas a partir do método cujo denominador inclui o 
número de paciente/dia internados foram sensivelmente mais elevadas quan-
do comparadas aos resultados das taxas globais de infecção hospitalar, in-
clusive revelando-se o dobro desta em alguns meses do período estudado. A 
utilização dos diagramas de controle do nível endêmico, tanto por avaliação 
global e por paciente dia, possibilitou identificar e distinguir das variações 
naturais nas taxas de ocorrência de infecções hospitalares aquelas de causas 
incomuns, como os surtos epidêmicos.

Palavras-chave: Infecção hospitalar. Programa de controle de infecção hos-
pitalar. Vigilância epidemiológica. Epidemiologia.

ABSTRACT

This study aimed to assess, identify and monitor the occurrence of out-
breaks of nosocomial infections through the construction of a control diagram 
of incidence of nosocomial infection in the last five years, recorded by the office 
of infection control at a public hospital network secondary care in the metro-
politan region of Fortaleza. This is a descriptive, exploratory, quantitative, per-
formed in the period from January/2007 to December/2012 with data from five 
units hospital admission. We calculated the incidence medium and the upper 
and lower endemic of the following monthly rates: infection rate and overall 
rate of nosocomial infections per patient/day. Rates of Infection calculated from 
method whose denominator includes the number of patients/day were hospital-
ized significantly higher when compared to the results of the exchange global 
cross infection, including revealing itself double that in some months of the study 
period. The use of diagrams controlling endemic levels, both overall assessment 
per patient day, enabled us to identify and distinguish natural variations in the 
rates of nosocomial infections in those uncommon causes, such as outbreaks.

Keywords: Cross infection. Hospital infection control program. Epidemiologi-
cal surveillance. Epidemiology.
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1 INTRODUÇÃO

A infecção hospitalar (IH) é definida 
pela Portaria MS n° 2616 de 12/05/1998 como 
“aquela adquirida após a admissão do pacien-
te e que se manifeste durante a internação ou 
após a alta, quando puder ser relacionada com 
a internação ou procedimentos hospitalares” 
(BRASIL, 1998, p. 5). Elas representam com-
plicações relacionadas à assistência à saúde e 
constituem a principal causa de morbimor-
talidade hospitalar, aumentando o tempo de 
internação dos pacientes e, com isso, elevam 
os custos dos hospitais e reduzem a rotativi-
dade de seus leitos (ANDRADE, 1999). Os 
procedimentos cada vez mais invasivos, o uso 
indiscriminado e a resistência aos antimicro-
bianos são fatores que apontam as infecções 
hospitalares como um grave problema de saú-
de pública (STARLING et al., 2004; TURRINI; 
SANTO, 2002). 

As infecções do trato urinário (ITU) 
representam, em publicações internacionais 
e nacionais, a primeira causa das infecções 
hospitalares seguida das pneumonias, infec-
ção da corrente sanguínea e infecções de sítio 
cirúrgico. Geralmente 80 a 90% das ITU estão 
associadas à instalação de cateter por via ure-
tral e vários estudos demonstram que o coletor 
de urina fechado diminui o risco de infecção. 
Mesmo com técnica asséptica na instalação do 
cateter urinário e o uso de sistema de drena-
gem fechado, 50% dos pacientes apresentam 
urina colonizada após 48 horas de cateteriza-
ção (LAHSAEIZADEH; JAFARI; ASKARIAN, 
2008).

Como define a lei orgânica da saúde (lei 
8.080/90), a vigilância epidemiológica é o con-
junto de atividades que permite reunir a in-
formação indispensável para conhecer, a qual-
quer momento, o comportamento ou história 
natural das doenças, bem como detectar ou 
prever alterações de seus fatores condicionan-
tes, com o fim de recomendar oportunamente, 
sobre bases firmes, as medidas indicadas e efi-
cientes que levem à prevenção e ao controle de 
determinadas doenças. (BRASIL, 2005).

As ações de vigilância epidemiológica 
das infecções hospitalares compreendem a ob-
servação ativa, sistemática e contínua da ocor-
rência e distribuição dessas infecções entre os 
pacientes hospitalizados e dos eventos e con-
dições que afetam o risco de sua ocorrência, 
com vistas à execução oportuna de ações de 
controle (BRASIL, 1998). 

Em ambientes hospitalares, o Minis-
tério da Saúde instituiu a portaria nº 196, de 
24 de junho de 1983, para a implantação de 
Comissões de Controle de Infecção Hospita-
lar (CCIH) em todos os hospitais do Brasil. 
Compete ao Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH) a construção dos indica-
dores epidemiológicos hospitalares, suas aná-
lises e interpretações. Todas as alterações no 
comportamento das infecções hospitalares, 
aparecimento de novos agentes ou aumento da 
gravidade são objetos de investigação epide-
miológica (BRASIL, 1983). 

Compreende-se por epidemia, a ocor-
rência de casos de uma doença em número 
acima do esperado. Sabe-se o número de ca-
sos esperados contando os ocorridos em um 
determinado período de tempo, traçando-se 
uma curva que expressa à tendência da doen-
ça. Se há aumento estatisticamente significati-
vo, podemos falar de epidemia. O acompanha-
mento da frequência da doença é importante 
para o estabelecimento de limites de alerta e de 
intervenção (ALVES, 2004). 

Diversos métodos têm sido utilizados 
para avaliar, acompanhar e detectar epide-
mias, que se baseiam no princípio de compa-
ração da frequência observada de uma doença 
em uma população, ao longo de um período, e 
a respectiva frequência esperada na ausência 
de epidemias. As primeiras técnicas propostas 
para detecção de epidemias de doenças infec-
ciosas estimavam somente a frequência espe-
rada da doença em questão (ALVES, 2004). 

O diagrama de controle de doenças é 
um método para identificação de epidemias 
utilizada nos serviços de vigilância em saúde 
pública no Brasil principalmente para doen-
ças infecciosas. É um instrumento para au-
xiliar na investigação e no acompanhamen-
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to da ocorrência dos casos. (COSTA, 1994)
Objetivou-se nesse estudo, avaliar, iden-

tificar e monitorar a ocorrência de surtos de 
infecções hospitalares, através da construção 
do diagrama de controle das taxas de incidên-
cia, de infecção hospitalar dos últimos cinco 
anos, registrados pelo SCIH de um hospital 
público da rede de atenção secundária da re-
gião metropolitana da capital cearense.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, ex-
ploratório, de natureza quantitativa, realizado 
em um hospital público, de nível secundário, 
da região metropolitana de Fortaleza/CE, no 
período de janeiro/2007 a dezembro/2012 
com os dados de cinco unidades de internação 
hospitalares. O ano de 2010 foi excluído desse 
estudo, em virtude da ocorrência de IH acima 
do esperado, configurando-se em surtos epi-
dêmicos.

No hospital da pesquisa, a notificação 
das IH é realizada por meio de busca ativa di-
ária, em conformidade com o Sistema Natio-
nal Nosocomial Infection Surveillance System 
(NNISS) recomendado pelo Centers for Disea-
se Control and Prevention, de Atlanta, Estados 
Unidos (HORAN; EMORI, 1997) e Ministério 
da Saúde do Brasil (BRASIL, 1998).

A coleta de dados foi realizada nos ar-
quivos das fichas de notificação de IH da 
CCIH. As informações desse arquivo de dados 
são obtidas por um membro da CCIH previa-
mente treinado para identificação e definição 
de casos de IH, através da pesquisa em formu-
lários de solicitação de antimicrobianos, visi-
tas nas enfermarias, revisão em prontuários 
de pacientes internos, resultados de exames 
laboratoriais e culturas do laboratório de mi-
crobiologia.

Foram calculadas a incidência média e 
os limites superior e inferior endêmicos das 
seguintes taxas mensais: taxa de infecção glo-
bal e taxa de infecção hospitalar por paciente/
dia. 

Utilizou-se a definição de taxa de infec-

ção hospitalar adotada pelo Ministério da Saú-
de, a qual é calculada dividindo-se o número 
de episódios de IH no período pelo total de sa-
ídas (altas, óbitos e transferências) no mesmo 
período, multiplicando por base exponencial 
100. A taxa de infecção hospitalar por pacien-
te/dia é calculada dividindo-se o número de 
episódios de IH pelo número de dias de inter-
nação do paciente multiplicando por base ex-
ponencial 100 (BRASIL, 1998).

O gráfico do diagrama de controle ba-
seou-se na teoria da probabilidade de Poisson, 
que permite monitorar as taxas de infecções 
hospitalares por mil pacientes dias. No plano 
cartesiano do diagrama de controle foram in-
seridos os meses do ano no eixo das abcissas 
e as taxas de IH corresponderam ao eixo das 
ordenadas. Compreenderam seis etapas para a 
construção do diagrama das IH:

Etapa – 1: Cálculo da taxa média mensal 
da incidência de infecções hospitalares no 
período de estudo (X):

X= nº total de infecções/ nº de paciente dia 
total.

Etapa – 2: Cálculo da média de pacientes 
dias mensal.

Média de paciente dia = nº de paciente dia/nº 
total de meses.

Etapa – 3: Cálculo do desvio-padrão das 
taxas de infecções hospitalares (DP). 

= √X/ n onde: X = taxa média de incidência, 
n = número de paciente/dia de cada mês do 
estudado.

Etapa – 4: Cálculo das linhas paralelas do 
diagrama:

A linha central (LC) corresponde ao regis-
tro da taxa média mensal de incidência das 
infecções hospitalares. A linha de alerta su-
perior (LAS), corresponde ao limiar supe-
rior esperado de incidência, equivalente ao 
registro de taxas médias mensais de infecção 
hospitalar no período do estudo, mais 1,96 
desvio-padrão (X+1,96). A linha de controle 
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inferior (LCI) corresponde ao limiar inferior 
esperado de incidência, equivalente ao re-
gistro de taxas médias mensais de episódios 
de infecção hospitalar no período do estudo, 
menos 1,96 desvio-padrão (X- 1,96). Quan-
do os valores dos limites inferiores forem 
negativos, estes foram delimitados pela linha 
equivalente a zero do eixo das abscissas.

Etapa – 5: Após a construção do diagrama 
de controle foi registrada as taxas mensais 
de incidência de infecção hospitalar e loca-
lização no gráfico.

Etapa – 6: Os cálculos das médias e dos 
desvios-padrão foram realizados em uma 
planilha do Excel, para análise e posterior 
construção da tabela e gráfico.

Em relação aos aspectos éticos, para utiliza-
ção dos arquivos de dados contendo as taxas 
de infecção hospitalar obteve-se o consenti-
mento assinado (Termo de Fiel Depositário) 
da Diretoria Geral do estabelecimento hospi-
talar em estudo.

3 RESULTADOS

As figuras 1 e 2 mostram a representação 
gráfica do diagrama de controle da taxa glo-
bal de infecção hospitalar e da taxa de infecção 
hospitalar por paciente/dia. Os resultados dos 
cálculos de incidência média, limite superior 
e inferior e o desvio padrão para cada um dos 
meses do ano e da série histórica estudada es-
tão apresentados na Tabela 1.

Figura 1 - Diagrama de controle das IH segundo a taxa 
global, 2007 a 2012, excluído ano de 2010.

Fonte: Dados da pesquisa, coletados via CCIH/HMJEM.

Observou-se que o mês de jul. de 2007 
apresentou a maior taxa de infecção hospitalar 
global com 3,46%. Já no mês de Jan. de 2007 
e 2008, bem como Set. de 2009 foram meses 
ocorrência nula de IH. Verificou-se que as 
maiores Taxas de Infecção hospitalar por pa-
ciente/dia foram em Jul. de 2007 (5,21%) e 
Abr. de 2012 (5,03%), e taxas nulas foram atri-
buídas aos meses de Jan. e Fev. de 2007 e Set. 
de 2009 (Tabela 1).

As Taxas de IH calculadas a partir do 
método cujo denominador inclui o número 
de paciente/dia internados foram sensivel-
mente mais elevadas quando comparadas aos 
resultados das Taxas Globais de IH, inclusive 
revelando-se o dobro desta em alguns meses 
do período estudado. Por conseguinte, as ta-
xas médias de incidência de IH foram maiores 
para as Taxas de Infecção Hospitalar por pa-
ciente/dia, bem como dos limites superiores e 
inferiores (Tabela 1).

As linhas dos gráficos mostram uma ele-
vação das taxas de IH entre os meses de mar-
ço a maio, apresentando melhor delineadas 
quando observadas pela Taxa de Infecção por 
paciente/dia. 

Figura 2 - Diagrama de controle das IH segundo a taxa 
de infecção hospitalar por paciente/dia, 2007 a 2012, ex-
cluído ano de 2010.

Fonte: Dados da pesquisa, coletados via CCIH/HMJEM.
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4 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
promoveu, no período de 1983 a 1985, um es-
tudo da prevalência de infecção hospitalar em 
14 países, usando um protocolo padrão, sendo 
aplicado por médicos e enfermeiros locais. A 
média de prevalência de infecção hospitalar foi 
de 8,7%, variando de 3% a 21%. A comparação 
entre instituições hospitalares torna-se difícil, 
tendo em vista que os hospitais avaliados pela 
OMS são de diferentes tipos e têm diferentes 
riscos de infecção hospitalar (FERNANDES; 
FERNANDES; RIBEIRO FILHO, 2000).

No Brasil, o Ministério da Saúde reali-
zou, em 1994, o Estudo Brasileiro da Magni-
tude das Infecções Hospitalares e Avaliação da 
Qualidade das Ações de Controle de Infecção 
Hospitalar em 99 hospitais terciários, localiza-
dos nas capitais brasileiras, vinculados ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS). Foram avaliados 
8.624 pacientes com mais de 24 horas de in-
ternação. O número de pacientes com infecção 
hospitalar foi de 1.129, com taxa de pacientes 
com infecção hospitalar de 13% e taxa de in-
fecção hospitalar de 15,5%. As maiores taxas 
de infecção hospitalar foram obtidas nas uni-
dades de terapia intensiva e entre queimados 
e das demais clínicas, o destaque foi para neo-

natologia e clínica cirúrgica (PRADE et al., 
1995). 

No estabelecimento de saúde, cenário 
dessa pesquisa, a taxa mensal de episódios de 
IH variou de zero a 3,46% durante o período 
estudado. As taxas médias anuais encontradas 
encontram-se bem abaixo dos valores de ou-
tros estudos. Esse achado pode em parte justi-
ficar-se pelas características da instituição hos-
pitalar, atualmente pertence à rede de atenção 
secundária conforme os pilares de organização 
do SUS.

O diagrama de controle para vigilância 
de infecção hospitalar torna-se mais sensí-
vel quando aplicado especificamente em clí-
nicas do hospital, passando a detectar surtos 
localizados e facilitando a análise dos fatores 
responsáveis pelo aumento da incidência. Al-
guns artigos recentes têm enfatizado essa im-
portância (PRADE et al., 1995). A utilização 
dos diagramas de controle do nível endêmico, 
tanto por avaliação global e por paciente dia, 
possibilitou identificar e distinguir das varia-
ções naturais nas taxas de ocorrência de infec-
ções hospitalares aquelas de causas incomuns, 
como os surtos ou epidemias, dispensando o 
uso de cálculos e testes de hipóteses.

Mês / 
Ano

2007 2008 2009 2011 2012 DP* LS** LC*** LI****

Global Pac\dia Global Pac/dia Global Pac/dia Global Pac/dia Global Pac/dia Global Pac/dia Global Pac/dia Global Pac/dia Global Pac/dia

Jan. 0,00 0,00 0,69 1,08 2,03 2,83 1,31 2,12 0,99 1,97 0,66 0,97 2,29 3,50 1,00 1,60 0,00 0,00

Fev. 0,00 0,00 2,46 4,01 0,37 0,54 0,63 1,22 0,54 1,08 0,85 1,38 2,46 4,07 0,80 1,37 0,00 0,00

Mar. 1,32 1,86 1,41 2,21 0,27 0,47 0,56 0,94 0,42 0,89 0,47 0,64 1,71 2,52 0,79 1,27 0,00 0,02

Abr. 2,05 2,96 1,43 2,46 1,47 2,51 2,41 4,22 2,43 5,03 0,43 1,01 2,79 5,40 1,95 3,43 0,00 1,46

Maio 2,01 2,76 2,23 3,28 2,14 3,71 0,79 1,34 0,42 0,95 0,75 1,07 2,98 4,49 1,51 2,40 1,11 0,31

Jun. 2,75 4,55 0,87 1,42 1,47 2,92 0,71 1,40 0,83 2,01 0,75 1,18 2,79 4,77 1,32 2,46 0,04 0,15

Jul. 3,46 5,21 0,60 0,93 1,10 1,87 0,45 0,94 0,21 0,47 1,18 1,72 3,47 5,25 1,16 1,88 0,00 0,00

Ago. 1,79 2,97 0,69 1,06 0,27 0,47 1,11 2,38 0,35 0,90 0,55 0,94 1,91 3,39 0,84 1,55 0,00 0,00

Set. 2,60 3,98 2,39 3,58 0,00 0,00 0,46 0,94 0,40 0,94 1,09 1,58 3,30 4,97 1,17 1,88 0,00 0,00

Out. 1,89 2,88 0,98 1,57 0,69 1,43 0,90 1,70 1,29 3,81 0,40 0,92 1,93 4,07 1,15 2,27 0,37 0,47

Nov. 0,43 0,58 2,69 4,10 1,06 2,90 1,12 2,27 0,31 0,95 0,84 1,28 2,76 4,66 1,12 2,16 0,00 0,00

Dez. 1,92 2,88 0,85 1,44 0,62 1,50 0,26 0,49 0,93 2,82 0,55 0,90 1,98 3,58 0,91 1,82 0,00 0,06

Tabela 1- Distribuição da Taxa Global de Infecção Hospitalar (Global) e Taxa de Infecção Hospitalar por paciente/
dia (Pac/dia) segundo mês e ano, no período de 2007 a 2012, exceto 2010.

Fonte: CCIH/HMJEM. Dados coletados nos meses de Janeiro a Abril de 2013.
* DP = desvio-padrão
** LS = limite superior
*** LC = linha central (incidência média)
**** LI = limite inferior
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JUVENTUDE E VIOLÊNCIA: PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES 
DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA FAMETRO

YOUTH AND VIOLENCE: PERCEPTIONS OF STUDENTS OF SOCIAL SER-
VICE OF THE FAMETRO

RESUMO

Para este artigo escolhemos analisar os dados produzidos por uma 
determinada turma do curso de Serviço Social da FAMETRO com a inten-
ção de refletirmos sobre suas percepções acerca da relação entre juventude 
e violência na contemporaneidade. Para tanto, estamos utilizando métodos 
quantitativos e qualitativos, onde realizamos a aplicação de questionários 
com os estudantes do curso. Consideramos que o tema em destaque faz parte 
atualmente das discussões de rodas informais de conversas, bem como, das 
inquietações derivadas das políticas públicas no Brasil, da mídia e de outras 
tantas pesquisas e estudos. Diante disso, elaboramos um instrumental de ca-
ráter quantitativo capaz de provocar debates sobre a maneira como os estu-
dantes de serviço social, futuros profissionais da assistência social compreen-
dem esse fenômeno e a condição social dos jovens envolvidos em situações 
de violência. Ressaltamos que esses dados compõem um quadro analítico 
mais amplo que inclui todos os demais semestres do curso.

Palavras-chave: Violência. Juventude. Políticas públicas.

ABSTRACT

For this article, we chose to analyze the data produced by a particular 
class of the course of Social Service of the FAMETRO intended to reflect on their 
perceptions of the relationship between youth and violence in contemporary 
society. To this end, we are using quantitative and qualitative methods, where 
we perform the questionnaires to the students of the course. We consider that 
the theme highlighted in a part of the discussions currently in informal conver-
sations wheels, as well as the concerns derived from public policies in Brazil, the 
media and many other surveys and studies. Therefore, we developed a quanti-
tative instrumental character capable of provoking debates about the way social 
work students, future social care professionals understand this phenomenon, 
and social condition of youth involved in violent situations. We emphasize that 
these data comprise a broader analytical framework which includes all other 
semesters.

Keywords: Youth. Violence. Public policy.
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1 INTRODUÇÃO

Compreender a condição juvenil no fi-
nal do século XX e início do século XXI nos 
remete a reflexões sobre seu cotidiano mar-
cado por diversas situações de violência que 
aponta para uma forma “perigosa” de viver, 
que por sua vez, é um fenômeno que abarca 
diversos elementos de compreensão. No caso 
específico dos jovens pobres urbanos, este “vi-
ver perigosamente” está expresso, em primeiro 
momento, através das estatísticas de protago-
nismo dos jovens no cenário de violência e 
pelos alarmantes índices de vítimas de homi-
cídios na faixa etária de 15 a 24 anos, pelos in-
dicadores de exclusão do sistema educacional 
e pelas limitações de sua inclusão no mercado 
de trabalho.  Sobre as taxas de homicídios, é na 
faixa etária de 15 a 24 anos, que as mortes atin-
gem sua maior incidência. O momento crítico, 
e de maior risco em ser vítima, está situado na 
idade de 20 anos, conforme dados oficiais do 
Ministério da Justiça. Esse quadro suscita di-
versas leituras, uma delas é que os jovens estão 
vivendo cada vez menos, e isso pode provo-
car um sentimento de banalização da vida e 
até mesmo da morte, ou seja, viver e morrer 
passam a ter o mesmo valor. Percepções como 
essas são produzidas tanto pelos jovens como 
pela sociedade de modo geral, pois cotidia-
namente recebemos notícias de situações de 
risco e violência no qual os jovens são prota-
gonistas. Essa equivalência pode estar levando 
os jovens, principalmente das camadas pobres, 
a desacreditarem em possibilidades positivas e 
afirmativas para suas vidas.

 É comum o comportamento violento dos 
jovens ser explicado pelo uso de drogas, pelo 
desejo desenfreado em consumir, pela promis-
cuidade sexual, pela lógica do “ganho fácil” e 
pela idéia de “desestrutura familiar”. Pensando 
assim, cria-se uma cultura de ações repressi-
vas e/ou imediatistas voltadas para conter a 
violência dos jovens, que camufladas por uma 
moral protetora e assistencialista, prejudicam 
a suas conquistas de autonomia frente a suas 
trajetórias de vida. Desse modo, os jovens não 
seriam capazes de “sobreviver” se não estives-

sem assistidos por políticas públicas ou envol-
vidos em projetos sociais. O que dizer então 
dos jovens que passaram por esses projetos e 
políticas sociais e se envolveram com o “mun-
do do crime”? Outras explicações também são 
dadas como o envolvimento de jovens em si-
tuações de violência exclusivamente pelo con-
sumismo exacerbado, desapego ao trabalho, 
desejo de ascensão social fácil e rápida, perda 
de valores comunitários e pelo comportamen-
to agressivo. Estes são argumentos de caráter 
moralista que atribuem aos jovens imagens 
estigmatizadas, principalmente aos moradores 
das regiões pobres. 

Para Cassab (2001), esses tipos de avalia-
ções não levam em consideração a produção 
da subjetividade desses jovens, nem mesmo 
a dimensão cultural presente em suas experi-
ências de vida, podendo está restritas a clas-
sificações do senso comum. Michel Wievio-
rka (1997) aponta que os novos contornos da 
violência contemporânea estão marcados pela 
raiva e pela frustração. Em se tratando do con-
texto juvenil essa visualização é facilmente no-
tada:

Não é mais a luta contra a exploração, a subleva-
ção contra um adversário que mantém com os 
atores uma relação de dominação, e sim a não 
relação social, a ausência de relação conflitual, a 
exclusão social, eventualmente carregada de des-
prezo cultural e racial, que alimentam hoje em 
toda parte do mundo, inclusive na Europa Oci-
dental, condutas amotinadoras ou uma violência 
social mais difusa, fruto da raiva e das frustra-
ções (WIEVIORKA, 1997, p. 07).

Nesse caso, não há orientação baseada 
na razão, na objetividade. As ações dos grupos 
juvenis são puramente subjetivas e orientadas 
pela convicção de que assim indivíduos “ba-
nidos socialmente”, podem conquistar, o que 
para eles, lhes foram negado. Por um ato, mui-
tas vezes percebidos como impulsivos, mata-
-se, agride-se, violenta-se acreditando numa 
capacidade que sai da realidade cotidiana para 
sentir em alguns minutos o prazer da conquis-
ta e do poder. Diante desse quadro dramático 
que colocam os jovens como a principal pau-
ta em temas relativos a violência urbana, quer 
seja nos veículos de comunicação ou nas rodas 
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íntimas de conversas, nossa intenção nesse ar-
tigo é destacar como os estudantes de serviço 
social da FAMETRO compreendem a relação 
juventude e violência na contemporaneidade. 
Para tanto, realizamos através de uma pesqui-
sa de caráter quantitativo instrumentalizada 
pela aplicação de um questionário contendo 
10 perguntas que foram aplicados no mês de 
setembro com 46 estudantes de um semestre 
específico dessa instituição de ensino superior.

É importante destacar que os assistentes 
sociais compõem o corpo interdisciplinar de 
profissionais que atuam nas políticas de aten-
dimento, sendo assim, nos preocupamos em 
refletir sobre suas compreensões sobre direitos 
humanos e cidadania. Consideramos que es-
ses princípios citados são prerrogativas bási-
cas de atuação ética do profissional do serviço 
social, que visa garantir a universalização dos 
direitos, especialmente dos grupos em situa-
ção de desigualdade, exclusão, injustiça social 
e estigmatização. Portanto, essa pesquisa pro-
move alguns debates e questionamentos sobre 
o modo como os futuros assistentes sociais 
compreendem esse grupo, tendo em vista que 
historicamente eles são responsabilizados so-
cialmente pelas crises na sociedade. 

2 JUVENTUDE E VIOLÊNCIA: REVELA-
ÇÕES COTIDIANAS

O objetivo deste artigo consiste em apre-
sentar dados preliminares de uma pesquisa 
que está sendo realizada no projeto de inicia-
ção científica intitulado: “Cartografando dis-
cursos sobre Juventude e Violência”, coordena-
do pela Professora Camila Holanda do curso 
de Serviço Social da Faculdade Metropolitana 
da Grande Fortaleza (FAMETRO). Aplica-
mos com estudantes do Curso de Serviço So-
cial um questionário para apreendermos suas 
percepções acerca das situações de violências 
que envolvem os jovens na cidade de Fortale-
za e os elementos principais que influenciam 
a formação dessas respectivas percepções. 
Iremos elencar e apresentar algumas questões 
que despertou em nós curiosidades ao tecer-
mos um olhar crítico e reflexivo sobre o tema. 

Para iniciarmos nossas interpretações acerca 
dos dados coletados, ressaltamos que a cons-
trução do questionário foi baseada em estudos 
e pesquisas, fortalecendo a articulação entre 
pesquisa, teoria e realidade, além dos debates 
que são suscitados no âmbito acadêmico e na 
área de atuação aos direitos de crianças e ado-
lescentes. Para esse artigo escolhemos analisar 
os dados de um dos seis semestres do curso em 
andamento até o final do ano de 2013, onde 
aplicamos 46 questionários. Na primeira per-
gunta (de múltipla escolha) do questionário 
temos como objetivo compreender o que os 
entrevistados consideram como os principais 
motivos que levam os jovens a se envolver em 
situações de violência. O envolvimento com as 
drogas foi uma resposta assinalada 33 vezes, se-
guidos de 28 respostas que consideraram a fra-
gilidade das políticas públicas de atendimento 
como um grave motivo e 22 que destacaram a 
falta de orientação familiar. Os entrevistados 
que compõem o universo de analise desse es-
tudo alegaram que o acesso a uma política de 
educação com qualidade é a principal forma 
de prevenção capaz de fazer com que os jovens 
não se envolvessem em situações de violência 
conforme a resposta dada por 42 pessoas. O 
envolvimento em atividades esportivas e cul-
turais foi apontada por 26 pessoas, e o desen-
volvimento de políticas de geração de empre-
go e renda, conforme 25 respostas dadas são 
consideradas estratégias que poderiam fazer 
com que os jovens não se envolvessem em si-
tuações de violência. Esses dados corroboram 
com as recentes informações da Delegacia da 
Criança e do Adolescente (DCA) que revelam 
que o roubo, o porte ilegal de arma e trafico 
de drogas correspondem a 70% dos casos que 
chegaram á 5ª Vara da Infância e da Juventude 
do Estado do Ceará. 

Para o sociólogo César Barreira, coorde-
nador do Laboratório de Estudos da Violência 
(LEV) vinculado a Universidade Federal do 
Ceará (UFC), em entrevista dada pelo jornal 
Diário do Nordeste, publicada no mês de ou-
tubro de 2013, as políticas públicas direciona-
das para juventude, com escola em tempo in-
tegral e assistência aos jovens envolvidos com 
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drogas são saídas importantes. O sociólogo 
ainda destaca que a cidade de Fortaleza viven-
cia uma criminalização generalizada da juven-
tude e acrescenta ainda que “o jovem é muito 
mais vitima do que agressor. Ele é o setor mais 
vulnerável da sociedade prova disso é que ele 
morre muito mais que mata. Pobres, negros, 
moradores de periferia, na faixa etária de 14 
a 29 anos”. O sociólogo ainda acrescenta que 
entre as regiões metropolitanas do Nordeste, 
é a de Fortaleza que possui maiores índices de 
homicídio envolvendo crianças e adolescentes 
de zero a 19 anos nos últimos dez anos.

Segundo o Centro de Defesa da Crian-
ça e do Adolescente (CEDECA), em 2011, 192 
adolescentes foram assassinados na Grande 
Fortaleza; no ano de 2012, foram 232. O au-
mento representa 20,8% de acordo com o nú-
mero de jovens assassinados somente no Ce-
ará, entre 2001 e 2011. Pesquisa publicada no 
Mapa da Violência 2013: Homicídio e Juven-
tude no Brasil anuncia que ocorreu um cres-
cimento de 150%. Em 2001, 442 jovens de 15 
a 24 anos foram vítimas de homicídios. Já em 
2011, esse número passou para 1.105 assassi-
natos no ano. Em comparação com os outros 
estados, o Ceará ocupa o 7º lugar em homicí-
dios no país. Quanto às taxas de homicídios de 
jovens por 100 mil habitantes, a variação em 
igual período foi de 126% no Ceará. Em 2001, 
essa taxa era 28,9, saltando para 65,6 em 2011. 
O Mapa da Violência também revelou que o 
número de assassinatos de jovens em Fortaleza 
teve um crescimento de 160%, ocupando, en-
tre todas as capitais, a 5º posição no ranking. 
A Capital fica atrás somente de Natal (267%), 
Salvador (232%), João Pessoa (175%) e Ma-
naus (172%).

Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) as pessoas com idade abai-
xo de 18 anos devem ser julgadas, processadas 
e responsabilizadas com base em uma legisla-
ção especial, diferenciada dos adultos. Confor-
me o ECA, eles “são penalmente inimputáveis 
os menores de dezoito anos, sujeitos às normas 
da legislação especial” (Artigo 228 da Consti-
tuição Federal), e dessa forma, são atribuídos 
aos jovens 07 medidas socioeducativas que 

podem ser aplicadas pelo Juiz quando um cri-
me é cometido. Há ainda o clássico argumento 
de que o crime organizado utiliza os menores 
de idade para “puxar o gatilho” e pegar penas 
reduzidas. A maneira como a grande mídia 
cobre estes crimes bárbaros cometidos por 
adolescentes nos dá a (falsa) impressão de que 
eles estão entre os mais frequentes, mas é jus-
tamente o inverso. Pesquisas apontam que os 
jovens são mais vítimas do que protagonistas 
de situações de violência no Brasil. Em 2013, 
o Mapa da Violência apontou que a cada três 
mortos por arma de fogo dois são jovens, o 
que representa 67,1% e enquadra os jovens na 
faixa etária de 15 a 29 anos como as principais 
vítimas fatais por arma de fogo no Brasil. 

A redução da maioridade penal é um 
tema que sempre está em destaque nas mídias 
sociais. A violência vem atingindo grandes 
proporções, não só nas grandes cidades, mas 
também nas pequenas cidades. Assassina-
tos, roubos, estupro, tráficos de drogas, estão 
passando cada vez mais a fazer parte da ro-
tina da população. Em Fortaleza observa-se 
um aumento de adolescentes envolvidos com 
atos de violência, assim como em todo país. 
Segundo dados da Delegacia da Criança e do 
Adolescente (DCA), no sistema de internação 
de adolescentes a reincidência é de 30%, em 
alguns casos o índice pode chegar a 13%. É 
importante dizer que o tempo de internação 
de adolescentes atualmente pode ser maior 
que três anos, portanto infringindo o ECA 
que determina três ano o tempo máximo, caso 
se comprove periculosidade e/ou transtornos 
psicológicos. Segundo dados da pesquisa que 
estamos realizando em um determinado se-
mestre na FAMETRO, que engloba um uni-
verso de 46 entrevistados, 21 estudantes disse-
ram que são a favor da redução da maioridade 
penal e 25 alegaram ser contra, dos quais, 29 
responderam que já sofreram algum tipo de 
violência praticada por uma pessoa jovem e 17 
responderam que não. Indagados se conhecem 
algum jovem que já foi preso ou encaminhado 
para a delegacia porque praticou algum tipo 
de crime, 38 entrevistados disseram que sim e 
08 que não conhecem.
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Aceitar com que os jovens sejam penali-
zados cada vez mais cedo é reforçar que crian-
ças e adolescentes não são percebidos como 
prioridade para a sociedade e para o Estado, 
e que a ineficiência de políticas públicas é um 
mero detalhe no contexto de profunda desi-
gualdade social. As estatísticas revelam que os 
adolescentes em conflito com a lei são, em sua 
maioria, negros, de baixa escolaridade e baixo 
poder aquisitivo, além daqueles em situação 
de miséria. A fragilidade do acesso às políticas 
públicas demonstra como é grave o quadro de 
desigualdade social no Brasil, e como as crian-
ças e jovens estão no centro dessa precarieda-
de. Portanto, eles são na verdade as principais 
vítimas da desigualdade e injustiça social. 
Os futuros assistentes sociais que estarão em 
campo atuando em situações de desigualdade 
social devem considerar o contexto complexo 
que envolve a vida dos jovens envolvidos em 
situação de violência ao invés de tecer consi-
derações superficiais e estigmatizadoras. Sobre 
o ECA, 33 estudantes classificaram-no como 
regular, 8 como ótimo e 5 como péssimo, dos 
quais, em uma questão de múltipla escolha so-
bre os grupos sociais que influenciam a opi-
nião sobre a redução da maioridade penal, 
25 pessoas apontaram as mídias sociais; 22 a 
televisão, o rádio, as revistas e os jornais e 22 
os pesquisadores do tema como os principais 
grupos que influenciam sua opiniões. 

O ECA estabelece que a política de aten-
dimento dos direitos deva acontecer através 
de um conjunto articulado de ações governa-
mentais e não governamentais. Mas a realida-
de expõe uma gama de violações de direitos. 
Em 2011, dados do IBGE apontaram que qua-
se 67% das crianças brasileiras até 14 anos de 
idade (45,3 milhões) residiam em domicílios 
em que pelo menos um serviço de saneamento 
(água, esgoto ou lixo) não era adequado, isto é: 
ou não havia abastecimento de água por meio 
de rede geral ou o esgotamento sanitário não 
acontecia via rede geral ou fossa séptica ou 
ainda o lixo não era coletado. Apenas 15,5% 
desses jovens declararam somente estudar e 
16,6% conciliavam trabalho e estudo. Cerca da 
metade, 47,6%, declararam somente trabalhar. 

Note-se que 18,8% informaram realizar afaze-
res domésticos, conforme os dados do IBGE.

Observamos um grande aumento da 
violência associada principalmente às comu-
nidades periféricas e pobres que, em grande 
parte, se encontram dominadas pelo tráfico de 
drogas. Integradas por jovens, que em muitos 
casos, desde crianças se inseriram na crimi-
nalidade, os grupos se configuram como um 
espaço de sociabilidade, referência e seguran-
ça aos jovens. Para Sánchez-Jankowski (1997), 
conceituou esse agrupamento juvenil como 
gangues. Para o autor, as gangues são muito 
mais do que um grupo de indivíduos mapea-
dos por territórios e envolvidos com o crime. 
Noções de pertença, liderança e informalidade 
são constitutivas desses agrupamentos sociais: 

A gangue é entendida como um sistema social 
organizado que é ao mesmo tempo quase priva-
do (isto é, não totalmente aberto ao público) e 
quase secreto (isto é, a maior parte das informa-
ções sobre suas atividades permanece restrita ao 
grupo), cujo tamanho e objetivo tornam indis-
pensáveis; que a interação social seja dirigida por 
uma estrutura de liderança com papéis bem defi-
nidos; em que a autoridade ligada a esses papéis 
é tão legitima que os códigos sociais regulam 
tanto o comportamento dos líderes quanto o das 
bases; que planeja e provê não somente serviços 
econômicos e sociais para seus membros quanto 
sua própria manutenção como organização; que 
persegue esses objetivos a despeito da legalidade 
ou ilegalidade das atividades e que não tem uma 
burocracia (isto é, um pessoal administrativo 
hierarquicamente organizado e distinto da lide-
rança) (SÁNCHEZ-JANKOWSKI, 1997, p. 28)

Sendo assim, os grupos criam seus códi-
gos próprios desafiando o poder do Estado e 
ditando as regras e normas de justiça local, pu-
nindo  em muitos casos com a morte a quem 
consideram como inimigos. Discriminados 
pela sua condição socioeconômica, desvalori-
zados pela sociedade que  os vê como “pivetes” 
e  “marginais”, os jovens encontram   no poder 
exercido pela arma de fogo, nos crimes bárba-
ros cometidos contra a comunidade periférica 
em que vivem forma de conseguir prestígio, 
aceitação social e dinheiro, tão importantes 
numa sociedade embasada em modismos e 
valores consumistas.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante disso, estar “satisfeito” em uma 
“sociedade insatisfeita”, como designa Agnes 
Heller (1998), não significa saciar todas as 
necessidades concretas, mas sim, ter consci-
ência que sua existência conta, que sua pre-
sença deixou um vestígio na fase do mundo, 
e isso satisfaz. É assim que devemos pensar a 
condição juvenil. Como sujeitos construtores 
de signos, consumidores de desejos e atuantes 
na esfera pública. Antes de serem condenados 
por causa de suas manifestações de violência, 
deve-se antes de tudo, compreender a relevân-
cia de suas construções e aparições. Então, o 
que está sendo alardeado através de seus atos 
criminosos? De que forma eles exprimem suas 
opiniões frente às questões sociais? Quais são 
os dilemas enfrentados, e como os enfrentam? 
Como os futuros assistentes sociais devem 
atuar diante desse fenômeno? Como consoli-
dar políticas públicas verdadeiramente articu-
ladas?

Assim, fica mais complexa a compreen-
são de seu entendimento como sujeitos ativos 
e protagonistas que reagem aos dilemas e desa-
fios impostos pela sociedade, que ao contrário 
dessa perspectiva, ressaltam mais a negativi-
dade de suas experiências de vida do que as 
suas possibilidades de afirmação. Diferente de 
penalizá-los pelos males da sociedade e con-
siderar que é melhor eliminá-los por serem 
desnecessários e irrelevantes para o bom an-
damento da ordem socioeconômica, política e 
cultural, devemos compreender que os jovens 
como eles são e não como gostaríamos que 
eles fossem. Essa percepção relativista, como 
nós ensinou os antropólogos, nos auxilia en-
quanto assistentes sociais em formação a com-
preender de forma mais complexa e crítica à 
condição juvenil na atualidade. Devemos ficar 
atentos para que a nossa atuação seja em nome 
de uma sociedade justa e igual para todos, 
que como costuma dizer a Professora Camila, 
nossa orientadora nessa pesquisa, “as pessoas 
não devem tratar as diferenças como desigual-
dades, especialmente o assistente social que 
tem uma profissão revolucionária onde seu 

cotidiano é recheado por histórias e pessoas 
diferentes e surpreendentes”. Portanto, mãos à 
obra pois há muito trabalho para ser feito.
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