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APRESENTAÇÃO

 O Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues – FAR / ISEAR, apresenta a Revista Científica com a finalidade de publicar 
artigos originais de caráter multidisciplinar, oriundos de apresentações no Simpósio de Iniciação Científica da FAR / ISEAR na moda-
lidade Oral.

 A revista recebe materiais de pesquisadores de todas as partes do território nacional, com trabalhos direcionados ás áreas 
Administrativas, Jurídicas e Licenciaturas, os quais possam contribuir para o desenvolvimento científico.

  A Revista Científica do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues de publicação anual, conta nesta edição, de nº 1, 
do ano de 2013, com dezoito artigos distribuídos em duas grandes áreas do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas e Ciências 
Humanas. Os assuntos tratados nos artigos versam sobre temas de Administração de Empresas, Direito, Pedagogia, Agronegócios 
e Recursos Humanos.

 No movimento entre a curiosidade ingênua e a curiosidade epistemológica colocam-se os objetivos fundamentais para a 
realização desta revista que, pelo ensino, pesquisa, extensão e gestão, mostrar-se-á como anúncio de transformações na condução 
científica do processo ensino- aprendizagem,  imprimindo responsabilidades e promovendo adesão a um projeto mais amplo de 
Educação, ou seja, elevando  à dimensão-nacional as produções geradas na instituição. 

 Os artigos, bem como a reprodução de textos. publicados pela Revista Científica do Centro de Ensino Superior Almeida Ro-
drigues são de responsabilidade de seus autores. É necessário, para maior credibilidade, que seja citada a fonte.
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A LIDERANÇA E O PROCESSO CRIATIVO
 

Roberta Martina Rodrigues1

Maria Clara Sobreira Coelho2

 
RESUMO

 Este estudo visa compreender o processo de lideran-
ça, criatividade e a atualização de um líder, abrangendo sua 
capacidade, características e comportamento, principalmente 
nas organizações. O ato de liderar se distingue do ato de ge-
renciar, com características de fácil absorção. Há uma análise 
do líder, perante seu papel e sua transformação em um bom 
líder, assim, como seu desempenho em equipe e a sua impor-
tância diante da mesma. Quebram-se alguns paradigmas de 
liderança, mostrando as atitudes de um novo líder que auxilia, 
deixando de lado aquele líder ditador. Define-se o processo 
criativo e os elementos que auxiliam neste processo. Citam-
se também técnicas e estágios da criatividade, onde diante 
deste processo encontra-se a definição de um líder criativo e 
os fatores que contribuem para sua criatividade. A liderança 
e o processo criativo foram embasados em dados científicos 
através de pesquisas em livros e artigos com a contribuição de 
diversos estudiosos como: Pitisis, Neri, Chopra,Maximiniano, 
Lacombe, Chemers, Vries, Ferreira, Bergamini, Yamaguti, Kat-
zenbach e Smith. Com base nos estudos feitos através destes 
estudiosos, pode-se concluir que a Liderança e a criatividade 
são fatores de suma importância para uma organização bem 
sucedida.

Palavras-Chave: Liderança. Criatividade. Equipe. Organiza-
ções.

1. INTRODUÇÃO

 Liderar uma equipe para alguns é um trabalho árduo 
que requer adaptação, treinamento e vontade. 
 Este conteúdo mostra como funciona o processo de 
liderança, criatividade e o trabalho de um líder, que abrange 

a sua atuação, o seu papel e o trabalho em equipe, acarretan-
do ainda a criatividade; como funciona o processo criativo e o 
campo de estímulo à criatividade. 
 Pretende-se levar este conhecimento às pessoas que 
estão em busca de aprimorar e conhecer como se dá cada pro-
cesso.
 Esta pesquisa foi inspirada sob a curiosidade de enten-
der mais sobre como se tornar um bom líder e compreender o 
processo de criatividade. A mesma foi baseada em pesquisas 
de materiais científicos apenas como estudos, sem a aplica-
çãoprática.

2. LIDERANÇA

 Liderança é um tema amplo com infindáveis defini-
ções. Muito se ouve dizer sobre liderança, mas poucos sabem 
realmente do que se trata o assunto.  Confunde-se muito defi-
nição de liderança com definição de gerência, se é que ambos 
têm uma definição imutável.
 Segundo Chopra (2002, p.60-63), “a liderança é um 
conceito misterioso”.
 Portanto, para definir liderança, exige-se uma análise 
prudente de experimentos e trabalhos de campo.
 A propósito de experiências e análises para uma defi-
nição sobre liderança, Bergamini (2009, p.4) cita: “nenhuma 
teoria conseguiu até agora esgotar tudo aquilo que faz parte 
do assunto”.
 No conceito de liderança, algumas teorias causaram 
impactos significativos no seu desenvolvimento,como a Teoria 
de Maquiavel, Teoria dos Traços, Teoria Behaviorista, Teorias 
Situacionais, Teorias Transacionais, Teoria Transformacional, e 
Abordagens Cognitivas.
 Segundo a conclusão de Chemers (1995), é a de que a 
grande lacuna nas teorias de liderança é a falta de atenção ao 
estudo dos líderes e seus seguidores como pessoas humanas, 
com seus valores, necessidades e motivos, os quais dão ori-
gem aos comportamentos e personalidades dos líderes como 
fatores determinantes de sucesso na liderança. Esse vazio nas 
pesquisas é, em certo sentido, contemplado por estudos recen-
tes que propõem a Teoria da Liderança Servidora.
 A teoria servidora se apoia nos valores intrínsecos da 
dignidade humana para virar de cabeça para baixo a visão tra-
dicional e os conceitos populares sobre liderança, propondo 
um modelo oposto ao que é praticado por alguns modelos 
convencionais, que apresentam o líder como o herói, capaz 

1 Acadêmica do curso superior de Tecnologia em Gestão de Recusos 
Humanos da Faculdade Almeida Rodrigues – FAR. E-mail: robertarh11@
hotmail.com.
2 Orientadora. Professora da Faculdade Almeida Rodrigues, graduada em 
Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Estácio de Sá (2006) e 
Pós-graduada latu-sensu pelo Centro Universitário Newton Paiva (2009) e 
UFLA (2010). E-mail: mclara_rh@yahoo.com.br
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de resolver sozinho os grandes problemas de uma empresa, 
governo ou qualquer empreendimento, como se o líder fosse 
uma pessoa dotada de poderes mágicos associados aos seu 
carisma e habilidades superiores. (NERI, 2005, p.3).
 Segundo Neri (2005, p.13), essa visão pode soar es-
tranha diante dos conceitos tradicionais de prioridade para o 
proveito pessoal. De fato, o paradigma da liderança servidora 
é o oposto ao paradigma de liderança tradicional. Contudo, a 
conclusão é evidente: o crescimento de um grupo de liderados 
resulta inevitavelmente no crescimento de seu líder, produzin-
do um crescimento mais completo de ambos. É assim que o 
líder com a visão de servir cresce: fazendo os outros crescerem. 
 “Somente quando entendermos as bases teóricas das 
perspectivas sobre a liderança, em uso por escritores e líderes, 
é que poderemos refletir adequadamente e responder sobre a 
liderança com prioridade.” (PITISIS, 2011, p.152).
 Há uma grande diferença entre Liderar e Gerenciar/Ad-
ministrar, pode-se dizer que o gerente administra e o líder ino-
va. Enquanto um gerente se apoia em controle e procedimen-
tos com eficiência, o líder se preocupa com a eficácia e inspira 
confiança. Estes dois sistemas são de ações complementares.
 “Uma liderança forte com uma administração fraca é, 
na maioria dos casos, pior do que o contrário. O real desafio é 
combinar uma liderança forte com uma administração forte e 
usar uma para equilibrar a outra.”(LACOMBE, 2005, p.208).

3. CARACTERÍTICAS DE UM BOM LÍDER

 Algumas características dos líderes são essências para 
o seu sucesso, uma das principais é a confiança que eles têm 
em si mesmos. Os líderes creem naquilo que eles fazem e, jun-
tamente com esta crença, encorajam seus seguidores a vence-
rem e crescerem. “No papel de líderes, algumas pessoas são 
mais eficazes que outras, ou se sentem mais confortáveis que 
outras.” (MAXIMIANO, 2011, p.281).
 Com a análise de liderança e as características de um 
líder, percebe-se que nem sempre os líderes se comportam da 
melhor forma, e existem também aqueles que conseguem ob-
ter sucesso assim como aqueles que fracassam. E pode-se dizer 
que até mesmo aqueles que fracassam conseguem alcançar a 
grandeza ao reconhecer e administrar seus fracassos.
 A transformação de um bom líder vem do querer, da 
superação de barreiras, do conhecimento de si, não ter medo 
de fracassar, refletir sobre a própria história. A estruturação de 
um líder inspira-se nele mesmo. 

 “O teste máximo no processo de liderança é conseguir 
administrar as pessoas. Os líderes precisam compartilhar a vi-
são do líder. Se não conseguir o apoio de seus subordinados, é 
melhor desistir da liderança.” (VRIES, 1997, p.29)
 Todo grande líder tem que desaprender a sabedoria 
convencional para avançar em seu trabalho. Considera-se tam-
bém uma das grandes características de um líder a maneira 
como ele se relaciona com sua equipe.

Líderes são os que, em um grupo, ocupam uma posição 

de poder que tem condições de influenciar, de forma de-

terminante, todas as decisões de caráter estratégico. O 

poder é exercido ativamente e encontra legitimação na 

correspondência com as expectativas do grupo. (MAXI-

MIANO, 2011, p.281)

 O relacionamento de um líder com os seus liderados 
baseia-se na troca, onde o líder precisa dos liderados para rea-
lizar suas metas, e vice-versa. 

4. O LÍDER E SUA EQUIPE 

 O reflexo do líder é contagiante em seus seguidores. Se 
a equipe trabalha influenciada pelas motivações e emoções de 
seus líderes, consequentemente, a equipe terá um comporta-
mento semelhante ao de seu líder. 
 Saber lidar com o clima emocional da equipe e os re-
lacionamentos interpessoais é uma habilidade onde o líder 
transforma sua equipe em uma equipe de alto desempenho. 
“Em uma equipe, os membros realizam tarefas interdepen-
dentes, com responsabilidade, avaliação e recompensas tanto 
individuais como coletivas, e liderança compartilhada.” (FER-
REIRA, 2010, p.408).
 O desenvolvimento de um bom trabalho em equipe 
depende do relacionamento da mesma. Há críticas feitas ao 
trabalho em equipe, comparando-se ser ou não superior ao 
trabalho individual. Com estudos em comparação a esta aná-
lise, encontram-se controvérsias.Pode se dizer que as desvan-
tagens frequentemente atribuídas ao trabalho em equipe são 
apenas desafios a serem enfrentados, desafios que ocorrem 
nas fases iniciais da equipe, e serão sim obstáculos se as equi-
pes não passarem de fase.
 Katzenbach e Smith (2001) ampliam essa ideia ao 
contrastarem unidades de desempenho com grupos efetivos. 
Segundo eles, um grupo pode ser efetivo e alcançar determi-
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nados objetivos tanto no estilo do líder centralizador como no 
estilo do trabalho em equipe, mas o desempenho extraordiná-
rio de uma equipe é alcançado com maior eficácia no formato 
da liderança partilhada em equipe.
 Portanto, liderar uma equipe é uma questão de arte, 
da arte de dominar seu próprio ser, a qual requer crescimento 
pessoal e mudança de atitude. É um processo de auto-desen-
volvimento. Para se tornar um líder, é preciso mudar a maneira 
de ser, não somente a maneira de agir.
 Algumas atitudes de auto-desenvolvimento de um 
líder estão diretamente ligadas ao trabalho em equipe, e é 
através do trabalho juntamente com a equipe, que ele se auto-
desenvolve para se tornar um bom líder. As atitudes a serem 
tomadas, as metas a serem percorridas para chegar ao obje-
tivo da equipe são dirigidas pelo líder, mas de nada adianta 
somente o trabalho do líder se a equipe não ajudar. Portanto, 
o desempenho de um bom líder depende do bom desempenho 
de sua equipe, e vice-versa.
 Com estas atitudes tomadas pelos líderes, quebram-se 
alguns paradigmas de liderança, onde se supunha que o líder 
era um ditador, o qual só exige, controla e ordena. Passa-se a 
ter novas atitudes de liderança que auxiliam no crescimento 
do líder. Estas atitudes diferentes das formas tradicionais são 
chamadas de coaching.
 O coach proporciona ao líder e sua equipe uma intera-
ção entre as personalidades de sua equipe que resulta em um 
crescimento mútuo, além de estabelecer um alto grau de con-
fiança, relacionamento entre o líder e a equipe e preocupação 
em desenvolver os membros da equipe.
 Juntamente com várias atitudes do líder, o coaching 
desenvolve um bom trabalho de equipe. Nestas atitudes, deve 
funcionar o feedback, apontando habilidades e comportamen-
tos positivos, a comunicação, apoio emocional, orientação 
construtiva, compromisso com a mudança, exemplos de de-
sempenho e comportamentos desejados.

5. O PROCESSO DE CRIATIVIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES

 A criatividade é um processo que está em evolução 
de acordo com o tempo, o momento histórico e a variação do 
indivíduo.
 Segundo Carl Rogers (1978), a criatividade apresen-
ta dois sentidos. Primeiramente, é definida como um tipo de 
comportamento representado pela intuição e espontaneidade, 
e dos produtos derivados desses comportamentos. A outra de-

finição está relacionada à tendência do indivíduo para a autor-
realização, isto é, para a capacidade da pessoa realizar suas 
potencialidades como ser humano. 
 Pode considerar a criatividade como algo a ser desen-
volvido, onde a pessoa criativa precisa de conhecimentos e 
estudos sobre lançar uma ideia criativa, defendendo que a 
criatividade necessita de dedicação ao assunto.
 Nas organizações, a implementação de algo novo pro-
voca medo, passando a exigir perseverança e paciência. Quan-
do algo dá errado a culpa sempre é de quem deu a ideia.
  “Mudar um processo na organização é imediatamen-
te percebido pelas pessoas como um incômodo: o de sair da 
“zona de conforto”. O “novo” traz incertezas e riscos.” (YAMA-
GUTI, 2006, p.108). 
 Com o aumento de concorrentes e a margem de lucro 
em declínio, as organizações necessitam de algo novo, rein-
ventar, criar. A maioria delas se perde neste meio.
 As empresas estão em desafios constantes no meio 
empresarial, em busca de inovação. Pessoas com a capacidade 
de renovar e criar vem sendo cada vez mais valorizadas.
  “Estimular a criatividade dentro da empresa significa 
encontrar soluções para problemas e inventar novos proble-
mas, sempre visando à otimização dos lucros.”(YAMAGUTI, 
2006, p.109).
 Pode-se dizer que o estímulo da criatividade nas orga-
nizações, resolve os problemas atuais gerando outros, como 
um ciclo.
 De acordo com Yamaguti (2006) existem técnicas de 
estímulo da criatividade nas empresas, que se baseiam em 
construir ambientes e ferramentas facilitadoras de criação de 
ideias, como o Brainstorming (Explosão de ideias), no qual as 
pessoas possuem liberdade de expressão sem julgamentos; 
grupos de trabalho,onde, em uma reunião, participam pesso-
as de outro departamento que podem ter maior facilidade de 
enxergar o problema por não estarem diretamente ligados ao 
mesmo;núcleos criativos: onde as pessoas se reúnem não para 
solucionar problemas, mas sim para melhorar processos que já 
são criativos.
 “Mentes mais treinadas são mentes criativas mais de-
senvolvidas e rápidas”. (YAMAGUTI, 2006, p.111).

6. O LÍDER CRIATIVO

 Segundo Gardner (1996, citado por NERI, 2005, 
p.220), “(...) a formação da criatividade é através de estágios 



Revista Científica do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO I - Edição I - Janeiro de 2013 13ISSN 2317-7284

de elaboração, treinamento e maturação”.
 Pode-se dizer, com base na teoria interativa, que o líder 
criativo possui um talento para desempenhar o que é exigido 
e qual local específico favorece a sua criação. Para entender 
a criatividade, é necessário estudar um todo,compreender o 
indivíduo e sua relação com o meio.
 “O desenvolvimento da criatividade na formação do 
líder é, portanto, um processo pluri-determinado, em virtude 
da combinação multifacetada das características individuais e 
ambientais envolvidas”. (NERI, 2005, p.221).
 Para a definição do líder criativo, nesta abordagem é 
necessária a análise de várias disciplinas e suas implicações 
sociais, culturais, políticas, religiosas e artísticas. Neri (2005) 
argumenta que “criatividade é um fenômeno que ocorre entre 
os humanos, numa interação dialética dos três elementos: a 
pessoa talentosa, em um campo propício e em um domínio 
facilitador.”
 A criatividade ocorre em um ambiente social, com nor-
mas e valores. Quando a pessoa certa, na hora certa, desempe-
nha uma ação que atende ao que esperam e precisam, ela está 
protagonizando a necessidade grupal, em uma ação inovadora 
e criativa. Com a validação desta ação, a pessoa se torna mo-
delo, com seguidores destas ações e ideias, surgindo daí um 
líder criativo.
 Para o desenvolvimento do líder criativo nas empresas, 
alguns outros fatores externos influenciam atuando no siste-
ma, tais como o contexto geopolítico e econômico do país, 
e ocorrências nas relações mundiais, como competição entre 
empresas similares e reconhecimento social.
 Fatores que contribuem para o desenvolvimento do 
comportamento criativo têm sido estudados como aspectos re-
lativos ao indivíduo e ao meio, podendo citar a autoconfiança, 
persistência, cultivo da perfeição, responsabilidade, cordiali-
dade nas relações. 
 Segundo Guilford(1979, citado por NERI, 2005, p.225, 
valorizam-se as seguintes competências para desenvolver o 
comportamento criativo:

• C=Conhecimento
• I= Imaginação
• A= Avaliação
• A= Atitude (motivação)

O meio consiste nos diferentes caminhos para adquirir 

conhecimentos gerais e específicos, bem como para de-

senvolver habilidades para solucionar criativamente os 

problemas que surgem. E ter consciência das oportu-

nidades aponta para a competência de saber reconhe-

cê-las e estar pronto para aproveitá-las na solução dos 

problemas.(NERI, 2005, p. 226).

 Nas organizações, a cada dia, a criatividade tem sido 
mais necessária. A criatividade está em alta, tanto para a solu-
ção de problemas quanto para a inovação.

CONSIDERAÇOES FINAIS

 Diante do contexto, conclui-se que liderança e criativi-
dade são fatores importantíssimos em uma organização.
 Pode-se perceber que um líder possui o papel de moti-
var sua equipe, reconhecer seus esforços, incentivar e orientar 
suas ações para que o objetivo seja alcançado.
 Uma equipe reflete em suas ações a ação de seu líder, 
portanto, se um líder vai bem, a sua equipe também vai e vice-
versa.
 Compreende-se que o papel do líder e sua motivação 
dentro da equipe faz com que ela alcance com maior satisfação 
os seus objetivos. E assim como o trabalho em equipe possui 
suas vantagens, também possui suas desvantagens, e emba-
sados nestes conhecimentos, pode-se analisar qual a melhor 
maneira de coordenar uma equipe, enfatizando as vantagens 
deste trabalho.
 Percebe-se que o processo criativo necessita muito 
mais do que apenas de ideias fantásticas, ele necessita de pre-
paro, investigação, análise e verificação.
 No mundo globalizado e com concorrências entre em-
presas similares, uma boa liderança e criatividade para enfren-
tar os problemas e criar novas ideias faz um grande diferencial.
 Portanto, se a empresa possui estes fatores, ela possui 
grande possibilidade de ser uma empresa em destaque.

LEADERSHIP AND THE CREATIVE PROCESS

ABSTRACT

 This study aims to understand the process of leader-
ship, creativity and updating of a leader, including his ability, 
character and behavior, especially in organizations.The act of 
leading is different to the act to manage, with easy absorption-
features. There is an analysis of the leader, in front his role and 
his transformation into a good leader, as his performance in a 
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team and its importance in front of it.It’s broken some leader-
ship models, showing the attitudes of a new leader that helps, 
forgetting that dictator leader.It’s defined the creative process 
and the elements that help in thesame. It’s cited also creativity 
techniques and stages, in front of this process it’s found the 
definition of a creative leader and the factors that contribute 
to creativity.Leadership and the creative process were based 
on science through research in books and articles with contri-
butions from many scholars as Pitis, Neri, Chopra Maximian, 
Lacombe, Chemers, Vries, Ferreira, Bergamini, Yamaguti, Kat-
zenbach and Smith. Based on the study based on these scho-
lars, it can be concluded that the leadership and creativity are 
very important factors for a successful organization.

Keywords: Leadership. Creativity.Team.Organization.
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A SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO 
AGRICOLA E SEUS IMPACTOS NA 
COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS
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RESUMO

 A produção agrícola possui características intrínsecas 
com dependência de questões climáticas, biológicas e físi-
cas que influenciam toda a cadeia produtiva. A sazonalida-
de é reflexo direto desta dependência que limita a produção 
em períodos específicos, assim como todos os segmentos do 
agronegócio. O objetivo deste trabalho foi analisar como as 
sazonalidades dos produtos agrícolas afetam o agronegócio 
de insumos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa biográfica, 
buscando identificar esses períodos críticos de baixa comer-
cialização de insumos, em bases digitais que disponibilizam 
periódicos e artigos que analisam a temática. Percebe-se que 
mesmo inserido num contexto oligopolista a comercialização 
dos insumos agrícola sofrem influência de fatores internos e 
externos, que levam as empresas a quedas em seu faturamen-
to. Uma reestruturação destas organizações faz-se necessário, 
buscando estratégias que, além de fatores comerciais, levem 
em consideração todo os aspectos da cadeia produtiva na qual 
estão envolvidas. 

Palavras-chave: Insumos agrícolas. Comercialização. Agrone-
gócio. 

1. INTRODUÇÃO 

 A produção agrícola é intimamente dependente de fa-
tores climáticos e edáficos que limitam ou oneram o custo de 
produção de grande parte dos produtos de exploração eco-
nômica. O regime chuvoso, a luminosidade, temperatura e 
condicionantes biológicos (pragas e doenças) são entraves que 
limitam ou impedem a produção de determinadas culturas.
 Esta sazonalidade da produção afeta diretamente as 
empresas de venda de insumos agrícolas. A busca por adubos, 

inseticidas, fungicidas, sementes dentre outros, apresentam 
uma queda no período de entressafra, o que afetará direta-
mente o fluxo de caixa das organizações do ramo e, conse-
quentemente, a receita. Modelos, técnicas e estratégias para 
contornar esse período devem ser analisados e adotados pelos 
empresários de insumos para minimizar as perdas durante este 
período. 
 Saber como lidar com essa queda na comercialização 
dos insumos é o objeto de estudo deste trabalho, em se que 
buscou métodos e técnicas que tendem a minimizar as bai-
xas demandas destes produtos dado aos fatores externos que 
envolvem a produção. Conhecer quais as principais culturas 
exploradas em cada região e, principalmente os clientes, assim 
como a cadeia produtiva, no enfoque da produção torna-se o 
primeiro passo para que se possa propor as estratégias apre-
sentadas neste projeto.
 O problema investigado foram quais os impactos que a 
sazonalidade da produção agrícola provoca na comercialização 
dos insumos agrícolas? Assim, as hipóteses levantadas foram: 
A demanda dos insumos agrícolas tende a diminuir nos perí-
odos de entressafra, afetando as empresas do ramo; a queda 
da venda de insumos nos períodos de entressafra provoca uma 
diminuição na receita das organizações do agronegócio; a an-
tecipação e conhecimento da cadeia produtiva dos produtos 
agrícolas podem auxiliar as empresas a enfrentarem os perí-
odos de quedas nas vendas, minimizando o impacto na sua 
arrecadação.
 Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar como 
as sazonalidades dos produtos agrícolas afetam o agronegócio 
de insumos. Para tanto, foi realizada, uma pesquisa bibliográfi-
ca buscando identificar esses períodos críticos de baixa comer-
cialização de insumos, em bases digitais que disponibilizam 
periódicos e artigos que analisam a temática.

2. SAZONALIDADE NO AGRONEGÓCIO 

 A produção agrícola apresenta especificidades devido 
a forte dependência de fatores climáticos, luminosidade e tem-
peratura. De acordo com Ribemboin (2006), a perecibilidade, 
homogeneidade, sazonalidade de oferta, riscos climáticos, bai-
xa elasticidade da demanda e rigidez de oferta são caracterís-
ticas intrínsecas à produção agrícola e seus produtos.
 Esses fatores fazem com que as produções apresentem 
limitações e inviabilização tanto econômica como cultural em 
determinada época do ano. Este fato é facilmente perceptível 
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2 Professor, orientador da Faculdade Almeida Rodrigues; Mestre em Agro-
nomia. Email: fabio.teles@faculdadefar.com.br
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quando se observa no meio agrícola os termos safra e entres-
safra. 
 Santos et. al (2007) afirmam que a safra corresponde 
ao período produtivo, em que se possui as condições ideais 
(ou necessariamente mínimas) para a produção e a entressafra 
é o período ocioso entre uma safra e outra, considerando o 
chamado “ano agrícola”. 
 Ou seja, o período em que as condições climáticas são 
ideais para o cultivo em um determinado ano é considerado o 
período agrícola (no Brasil, compreende o início de outubro até 
final de março), em que se tem o período da safra principal. O 
período de julho a setembro, é tido como entressafra, para as 
condições do pais.
 Este cenário é o que provoca a sazonalidade na produ-
ção agrícola no país. Para Santos et al (2007, p.3), a sazonali-
dade é provocada por vários motivos e tem várias consequên-
cias no meio agrícola:

• a variação dos padrões climáticos que se verifica ao 

longo de um ano em qualquer região do mundo (mais 

marcada nas regiões  temperadas e menos nas regiões 

tropicais) faz com que a generalidade das produções 

agrícolas seja marcadamente sazonal, produzindo-se em 

cada estação do ano os produtos que melhor aproveitam 

as características climáticas que nesse período vigoram; 

• os avanços verificados nas tecnologias de produção,  

nos domínios da rega, da drenagem, das estufas, do 

aparecimento de variedades tolerantes ou resistentes a 

certos fenômenos (traduzidas em alterações nas respec-

tivas funções de produção), que aumentam o controle 

do agricultor sobre algumas da variáveis do clima e solo, 

têm vindo a permitir diminuir alguma desta sazonalida-

de.

• é igualmente esta sazonalidade que torna muito 

elevado o custo de oportunidade de muitas operações 

técnicas, o que condiciona, muitas vezes, a opção por 

certos investimentos. 

 Observa-se então que a sazonalidade da produção 
agrícola envolve vários fatores, que induzem a busca de al-
ternativas para contornar esses períodos sejam eles técnicos, 
estratégico, inovação e investimentos.
 É fato que os insumos agrícolas possuem quedas fre-
quentes em sua comercialização. Os fatores que levam a isso 
são preços elevados (em função da exportação), períodos de 

entressafra e redução do uso na agricultura.
 Fabre (2011) relata que as culturas que mais usam os 
produtos fitossanitários são soja, cana-de-açúcar e milho, re-
presentando 67% do mercado de insumos no País. Somente 
em produtos para soja, foram comercializados US$ 3,3 bilhões 
em 2009. Em relação ao segmento, os herbicidas, fungicidas e 
inseticidas respondem por 95% do mercado. Em reais, o setor 
que apresentou a maior redução foi o de herbicidas (-10%), em 
contraposição, o único segmento que apresentou aumento de 
vendas foi o de fungicidas (5%).
 Assim, conhecendo os ciclos destas culturas sabe-se 
que, com exceção da cana de açúcar, todas são culturas anuais, 
exploradas na safra agrícola. Os períodos de entressafra des-
tas culturas provocam uma queda na demanda dos defensivos 
empregados nos tratos culturais.
 Trombeta (2011) afirma que a sazonalidade não ocorre 
somente no mercado de produtos agrícolas, mas também no 
mercado de insumos. Em sua análise, observou que mesmo a 
cultura do milho, sendo cultivada em dois ciclo por ano, sa-
fra e safrinha, os insumos necessários para os tratos culturais 
(defensivos, adubos, entre outros) apresentam uma queda de 
12%. Essa é refletida, muitas vezes, no caixa das empresas do 
ramo de insumos agrícolas.
 Assim, observa-se que o mercado de insumos apre-
senta oscilações inerente à atividade agrícola. Métodos e es-
tratégias para contornar esse problema é um dos desafios dos 
gestores atuantes na comercialização destes produtos.

2.1. Sazonalidade: Influencia no mercado agrícola de in-
sumos

 Amaral e Antoniazzi (2005) apontam em seus estudo 
que o preço dos insumos agrícolas não apresenta grande va-
riação ao longo do ano. Realizando uma análise de janeiro a 
dezembro de 1995-2033, em que buscou quatro representan-
tes de cada categoria de insumo (defensivo, fertilizante, corre-
tivo e herbicida), observou-se pouca variação no preço destes 
produtos (Figura 01).
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Fonte: Amaral e Antoniazzi (2005)

FIGURA 1 – Perfil da oscilação no preço de insumos agrícola no período de 

1995-2003

 Entretanto, como é passível observar na figura com ex-
ceção do defensivo agrícola (Manzate), todos os outros apre-
sentam quedas no período de entressafra na comercialização, 
período que, no gráfico, sugere os meses de maio a setembro.
 Esta pouca variação observada no preço e no mercado 
de insumos agrícolas vão de encontro a características destes 
produtos. Segundo Marques, Melo e Martines (2006), a estru-
tura do mercado de insumos agrícolas no país possui caracte-
rística oligopolista, em que o setor de comercialização destes 
produtos (indústrias, revendas), possui poucos fornecedores 
em relação ao tamanho de compradores. 
 Frenkel e Silveira (1996, p.27) caracterizam esse oligo-
pólio existente como um diferenciado em que: 

[...]o setor de defensivos poderia ser caracterizado como 

um oligopólio diferenciado. Este tipo de oligopólio ca-

racteriza-se por apresentar um número de empresas, em 

termos absolutos, significativo, mas, no entanto, um pe-

queno número destas detém uma parcela relativamente 

grande da produção/vendas da indústria. Além disso, os 

produtos, para os compradores, são identificados ou pe-

las suas características físicas e/ou químicas, e/ou são as-

sociados por estes às empresas produtoras por alguma 

mensagem/imagem do produtor e/ou do produto, como 

marcas, estilo de propaganda, embalagem, qualidade 

superior, etc. A contraposição a um número significativo 

de empresas seria uma concentração relativa da produ-

ção/venda menor e com participações variadas, fatos 

que por sua vez implicam, como corolário, a existência 

de empresas com diferenças de tamanho.

 Esta concentração de mercado ameniza os revende-
dores e a própria indústria dos efeitos sazonais da produção 
agrícola em relação à demanda de seus produtos e sua ren-
tabilidade. Varejão Neto (2008) afirma que as sazonalidades 
dos insumos agrícolas afetam os custos de produção, gerando 
aumento nos preços devido à baixa quantidade ofertada que é 
refletida nos preços dos insumos.

3. PERSPECTIVAS E MÉTODOS PARA CONTORNAR A SAZO-
NALIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS

 Nos últimos 25 anos, observa-se que a indústria de 
insumos agrícolas, destacando-se os defensivos, no Brasil, não 
só apresentou um aumento expressivo, contando com subsí-
dios das principais multinacionais do segmento, que produz e 
vende uma grande diversidade de produtos (FRENKEL e SILVEI-
RA, 1996).
 Entretanto, Marino (2010) relata que este aumento 
não está sendo acompanhado pelas revendas que necessitam 
passar por mudanças em suas estruturas. Relata ainda que 
existe uma “redução contínua da rentabilidade operacional ve-
rificada nos últimos anos nos Demonstrativos de Resultados 
Financeiros (DRs) de grande parte das revendas”.
 A necessidade de reestruturação é constatada no estu-
do de Valmorbida e Schvirck (2009), realizado com 14 empre-
sas de insumos no estado do Mato Grosso, em que observaram 
quedas significativas na comercialização. Os autores relatam, 
que a queda nas vendas era proveniente da reestruturação de 
sua política comercial em relação à comercialização (vendas a 
prazo, por exemplo), e as empresas não acompanharam essas 
modificações.
 Corroborando com as afirmações de Marinho (2010) e 
Valmorbida e Schvirck (2009), Mesquita (2006) complementa: 
a fragilidade das revendas e também as questões ligadas dire-
tamente ao campo de produção, como queda da produtivida-
de, questões climáticas afetam diretamente a comercialização 
dos insumos.
 Marinho (2010, p.1) descreve as características das re-
vendas hoje como sendo: 

No modelo tradicional de revendas a comercialização 

de insumos agrícolas focada em volume de faturamento 

juntamente com a assistência técnica de campo sempre 

foi o ponto “chave” para o sucesso do negócio. Nesse 

modelo não há preocupação com os ganhos de sinergia 
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que a revenda pode ter com o crescimento vertical ao 

longo da cadeia de produção agrícola.

 Ou seja, as revendas têm que se estruturar e se plane-
jar tomando por base todas as pecularidades da cadeia produ-
tiva agrícola, em que a sazonalidade é um fator de grande re-
levância, não visando somente ao volume de venda, mas sim, 
considerando todos os fatores internos e externos que podem 
dificultar seu desempenho.
 Frenkel e Silveira (1996) afirmam que as empresas liga-
das ao setor produtivo devem conter uma diversidade de pro-
dutos em seus estoques, sendo que um mix de produtos an-
tigos e novos seja disponibilizado, oferecendo aos produtores 
opções que venham satisfazer suas necessidades, oferecendo 
opções de marcas e preços (mesmo num contexto oligopolista) 
aos seus consumidores.
 Isso se dá devido às constantes inovações, que a in-
dústria de insumos apresenta. Nota-se que as novas fórmulas 
tendem a terem preços mais altos. Assim sendo, a diversifica-
ção defendida pelo autor justifica um método de não afetar seu 
faturamento.
 Portanto, a evolução e a estrutura do setor de defensi-
vos no país, nas últimas três décadas, são resultantes de três 
componentes: a expansão mundial das empresas da indústria 
química, o aumento e a modernização da produção agrícola, 
e um conjunto de políticas para os segmentos demandantes e 
ofertantes, nem sempre devidamente coordenadas, mas que 
influenciaram a formação estrutural existente.
 Marinho (2010, p.2) recomenda que a reestruturação 
das revendas de insumos agrícolas procure contemplar os se-
guintes itens:

• Entrada de produtos agroquímicos genéricos no mer-

cado;

• Redução de preços/margens operacionais dos agro-

químicos;

• Margem operacional marginal dos fertilizantes;

• Competição com revendas cada vez mais preparadas;

• Concentração de compras (Ex.: pools de compras, au-

mento de grandes produtores, entre outros);

• Alta de profissionais qualificados;

• Gerenciamento de informação (sistemas de TI).

 A análise do cenário, é defendido também por Frenkel 
e Silveira (1996) que afirmam que é importante analisar o mer-

cado em sua volta, com a finalidade de traçar ações e medidas 
que vão, quando necessário, de encontro às mudanças envol-
vidas, sendo possível, assim, traçar estratégias para contornar 
as possíveis quedas de faturamento que estão ligadas mais às 
questões internas (sazonalidade da produção, fatores climático 
e comportamento do mercado). Ressalta em que a utilização 
de relatórios contábeis apresenta-se insuficiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Como foi demostrada, a sazonalidade da produção 
agrícola apresenta uma influência na demanda e preços dos 
insumos agrícolas. Mesmo se inserida num contexto oligopóli-
co, a comercialização destes produtos sofrem influências de fa-
tores como: clima, precipitação pluviométrica, mercado interno 
e a sazonalidade da produção.
 As empresas ligadas ao ramo pouco têm se preocu-
pado em inserir no seu planejamento esses fatores, fixando 
somente nas questões de faturamento o que tem provocado 
quedas significativas na sua rentabilidade.
 Uma reestruturação no perfil destas empresas pode 
amenizar essa problemática, uma vez que todo o contexto da 
cadeia produtiva, no qual estão inseridas, seja analisada e co-
nhecida.
 Estudos, nesta área, analisam as realidades regional 
e local das revendas de insumos agrícolas e, dessa maneira,  
podem nortear os empresários do ramo, permitindo-lhes co-
nhecer o comportamento dos fatores internos e externos da 
produção agrícola e saber como se dá a atuação deles ma prá-
tica.

ABSTRACT

 Agricultural production possessed intrinsic characteris-
tics with dependence on climate issues, biological and physical 
characteristics that influence the entire production chain. Sea-
sonality is a direct consequence of this dependence which li-
mits the production of specific periods, as well as all segments 
of agribusiness. The objective of this study was to analyze how 
the seasonality of agricultural inputs affect agribusiness. For 
both a biographical research was conducted in order to identi-
fy these critical periods of low sales of inputs in digital databa-
ses that provide journals and articles that analyze the issue. It 
is noticed that even inserted in a context of oligopolistic marke-
ting agricultural inputs suffer influence of internal and external 
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factors that lead companies to fall on your bill. A restructuring 
of these organizations it is necessary in addition to pursuing 
strategies that take into account commercial factors all aspects 
of the production chain in which they are involved. 

Keywords: agricultural inputs. Marketing. Agribusiness.
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RESUMO

 A comunicação humana sempre foi motivo de preo-
cupação, pois nela está envolvido todo o relacionamento de 
pessoas. A organização entra neste contexto pois, para que 
seu trabalho flua de maneira adequada, é necessário que seus 
envolvidos se entendam de maneira ética e respeitosa. O ob-
jetivo deste estudo foi analisar a qualidade da comunicação 
interna em uma instituição de ensino profissionalizante de Rio 
Verde - GO. Tendo como especificidade identificar possíveis 
falhas no processo; verificar a existência de conflitos interpes-
soais; demonstrar a eficácia da comunicação interna; apontar 
o nível de satisfação dos alunos referente ao acesso às infor-
mações. Trata-se de estudo bibliográfico, com estudo de caso 
tipo pesquisa de campo com caráter descritivo quantitativo. 
Os pontos positivos da organização são o comprometimento 
dos colaboradores com os objetivos da instituição e a satisfa-
ção pela quantidade de trabalhos recebidos sempre focados 
na qualidade. Já como pontos negativos, destacam-se a insa-
tisfação na forma de comunicação com a diretoria que causa 
insegurança na liberdade de expressão e as dificuldades de 
comunicação interna. A falta de treinamentos foi a principal 
falha encontrada na pesquisa, pois a maioria afirmou que não 
recebe capacitação direcionada a sua função, fato este que 
pode ser a fonte das falhas na comunicação antes encontrada. 
A pesquisa realizada com os alunos não encontrou problemas. 
Para tanto é pertinente a criação de um plano de ação focado 
na capacitação individual e setorial, abrangendo novidades e 
especificidades de cada cargo, função ou setor.

Palavras-chave: Informação. Transmissão. Interpessoal.

1. INTRODUÇÃO

 A preocupação com o estudo sobre a comunicação 
organizacional remete a pensar como é a informação e sua 
relação entre a parte que transmite e que compreende. Lem-
brando que a comunicação tem função de comando e controle 
de ligação de ideias. Enquanto não for transmitida e entendida 
por outros, esta grande ideia não passa de algo inútil, demons-
trando assim que os processos de comunicação não são ape-
nas maneiras de perpetuar e disseminar a cultura da empresa, 
mas a de repassar aos seus elementos os padrões aceitáveis e 
válidos de estruturação do trabalho, resolução de problemas e 
relacionamento interpessoal. 
 Dessa maneira, a comunicação serve como um canal 
para o exercício da liderança ou para a manutenção de elos 
entre os setores e seus colaboradores. Percebendo a impor-
tância da comunicação na realização eficaz dos processos da 
organização, verificou-se a necessidade de abordar a relação 
comunicativa como ferramenta de trabalho, a fim de melhorar 
as relações interpessoais e tornarem eficazes as capacitações 
para o bom desenvolvimento das funções de cada colaborador.
 Este estudo teve como finalidade analisar a qualidade 
da comunicação interna em uma instituição de ensino profis-
sionalizante de Rio Verde-GO. Para facilitar esta análise, teve-
se como objetivos específicos: identificar possíveis falhas no 
processo; verificar a existência de conflitos interpessoais; con-
ceituar qual a forma de comunicação; demonstrar a eficácia da 
comunicação interna; apontar o nível de satisfação dos alunos, 
referente ao acesso às informações.
 O método utilizado foi estudo bibliográfico, com estu-
do de caso, tipo pesquisa de campo, com caráter descritivo/
quantitativo. Conferindo as informações em materiais impres-
sos, base de dados online e aplicação de questionário fechado 
a colaboradores da organização.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. História do estudo da comunicação

 O estudo da comunicação se deu através da disciplina 
específica denominada “retórica”. Este fato ocorreu na Grécia 
antiga e focava o uso da linguagem para persuadir outros ou-
vintes. Os indivíduos que dominavam esta arte eram admira-
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dos pelos demais. Aristóteles (professor em Athenas 367-347 
a.C.) é considerado o pai das raízes teóricas da comunicação 
moderna. Em seu livro “A arte retórica” define comunicação 
como processo que envolve 03 partes: o orador, o assunto e 
o preceptor – pessoa esta que é a finalidade da comunicação 
(ARGENTI, 2006).
 A comunicação é uma ferramenta essencial para o de-
senvolvimento de qualquer atividade, seja pessoal ou profis-
sional, por isso a necessidade de filtrar e transmitir de forma 
clara e objetiva, garantindo que a pessoa que vier a receber a 
informação consiga absorver e realizar o que foi transmitido.
 Na área de administração empresarial, os estudos 
da comunicação se iniciam nos Estados Unidos, aproximada-
mente na década 1940, através das disciplinas de teoria das 
organizações, sociologia, psicologia, entre outros. Em 1938, 
o trabalho de Chester Barnard (A função dos executivos) des-
tacava quão é importante o papel destes administradores na 
cooperação humana. Nessa época, os estudos eram focados 
na comunicação de negócios e também eram vistos como uma 
habilidade gerencial. Na década de 1950, (chamada de época 
da cristalização dos estudos), a comunicação organizacional 
passou a ser comunicação industrial (business communication) 
ainda focada nos executivos (KUNSCH, 2009).
 Em 1952, uma tese de doutorado intitulada Channel 
Of personal communication within the management setting: 
episodic communications channels in organizations – ECO (O 
canal da Comunicação pessoal dentro do ambiente de gestão: 
episódios nos canais de comunicação nas organizações) criou 
um método para entender a cadeia da comunicação desde o 
envio da mensagem até sua chegada ao destinatário com pos-
síveis rumores nos canais informativos (POZO LEITE, 1997, p. 
42 citado por KUNSCH, 2009).

2.2. Definição de comunicação

 “Ato ou efeito de comunicar-se (...). A capacidade de 
troca ou discutir ideias, de dialogar com vista ao bom entendi-
mento entre pessoas.” (FERREIRA, 2004).
 A comunicação pode ser definida na área empresarial 
como um meio de transmissão de ideias que tem por objetivo 
integrar um grupo de trabalho, no intuito de atingir o objetivo 
comum da organização (CARVALHO; SERAFIM, 1995).
 Para que os processos empresariais aconteçam, de for-
ma eficaz, é necessário que se tenham uma boa comunicação 
entre todos os departamentos, passando por todos os elemen-

tos e finalizando de maneira correta, ou seja, que a informação 
não tenha ruídos que atrapalhem o resultado final.
 Para obter uma boa comunicação, é necessário com-
preender seus conceitos e elementos, segundo Chiavenato 
(2009):

• dado: é o registro de determinado evento ou ocor-
rência, em um conjunto de dados a serem combinados 
ou processados, formando uma informação;
• informação: significado de um conjunto de dados, 
que reduz a incerteza ou permite o conhecimento de 
algo;
• comunicação: informação transmitida e compartilha-
da por alguém, é necessário que o destinatário receba 
e compreenda isso, é tornar uma informação comum a  
uma ou mais pessoas;
• emissor ou fonte: é a pessoa, coisa ou processo que 
emite a mensagem para alguém;
• transmissor ou codificador: é o equipamento que 
liga a fonte ao canal, isto é, que codifica a mensagem 
emitida pela fonte para torná-la adequada ao canal;
• canal: é a parte do sistema referente ao transporte 
de alguma forma de mensagem entre pontos fisica-
mente distantes;
• receptor ou decodificador: é o equipamento situa-
do entre o canal e o destino, isto é, que decodifica a 
mensagem;
• destino: é a pessoa, coisa ou processo para qual a 
mensagem é enviada.

2.3. Comunicação interpessoal

 Pode-se dividir a comunicação em quatro níveis: in-
trapessoal (o indivíduo é estudado sobre o que pensa, o que 
observa a seu redor, o que lê, o que ouve e como trabalha com 
todas essa informações recebidas, ou seja, é a comunicação 
interna do indivíduo), interpessoal (o indivíduo é estudo sobre 
como são suas relações com as outras pessoas – intenções, 
expectativas, regras, e como pode ser afetado), organizacional 
(são estudadas as redes de sistemas de dados, como a em-
presa se relaciona com o seu meio), tecnológico (são as tec-
nologias – equipamentos, aparelhos, programas, processos) 
(MINICUCCI, 2010).
 Se a organização tiver esses níveis bem definidos, é 
provável que os problemas de relacionamentos pessoais de 
grande cunho entre os colaboradores não aconteçam, fazendo 
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com que a comunicação entre os setores e a diretoria flua de 
maneira positiva.
 Chiavenato (2009, p.156) define comunicação inter-
pessoal como:

“a primeira área a ser focalizada no estudo das intera-

ções humanas e métodos de mudança do comportamen-

to humano. Trata-se de uma área em que cada pessoa 

pode fazer grandes progressos na melhoria de sua pró-

pria eficácia e em seu relacionamento interpessoal ou 

com o mundo externo. É também o ponto de maiores 

desentendimentos e conflitos entre duas ou mais pesso-

as, entre membros de um grupo, entre grupos e dentro 

da organização como um sistema.”

2.4. Forma de comunicação das organizações

 Dentro da organização, trabalhos podem ser mal 
executados devido a ordens mal interpretadas. Estas falhas 
na recepção da mensagem podem ocorrer devido a sua não 
compreensão. Uma organização para ser considerada eficiente 
deve possuir um sistema de comunicação eficiente. Dentre os 
trabalhos do administrador, destaca-se a comunicação que de-
verá estar presente em todas as fases do processo (MINICUCCI, 
1995).
 Lacombe e Heilborn (2008) destacam que a comunica-
ção profissional exige o uso de termos técnicos específicos que, 
quando repassados a leigos, podem ser fonte de má interpre-
tação ou quando emitido por esses leigos normalmente são na 
forma de jargões. 
 Para tanto, a comunicação na organização necessita 
ser definida para cada público, as palavras devem ser organi-
zadas antecipadamente para cada reunião, observando o nível 
dos colaboradores que farão parte, não deixando que nenhum 
se sinta desconfortável com os argumentos e orientações re-
passadas.
 A comunicação pode existir de forma vertical ou late-
ral. Na forma vertical, a comunicação flui de cima para baixo, 
ou seja, as informações, metas, políticas e procedimentos são 
transmitidos do diretor para os níveis baixos, ou de baixo para 
cima, no caso em que os gerentes ou líderes têm o dever de 
transmitir os problemas ocorrentes ao diretor, a fim de encon-
trar soluções ou amenizar os problemas antes de gerar prejuí-
zo. Já na comunicação lateral, as informações são transmitidas 
entre quaisquer pessoas, resultando em economia de tempo e 

facilidades entre as lideranças (FRANÇA, 2007). 

2.5. Falhas na comunicação

 Para que a comunicação flua de maneira positiva na 
organização, é necessário que as barreiras não as atinge, os 
colaboradores necessitam filtram o que realmente precisa ser 
repassado e a maneira certa de que essa informação seja trans-
mitida para que não haja má interpretação que interfira no 
resultado final.
 Para Chiavenato (2009), o processo de comunicação 
pode ser atrapalhado por barreiras ou males: 

• barreiras pessoais – a mais comum é o hábito de não 
saber ouvir, esse tipo de barreira está ligado a emo-
ções e valores pessoais;
• barreiras físicas – os mais comuns são acontecimen-
tos que causem distrações (uma porta, uma parede, 
música, telefone);
• barreiras semânticas – neste caso, ha discordância 
dos símbolos entre o emitente e o receptor (gestos, 
sinais, distorções das linguagens);
• omissão – a comunicação não é completa, há perda 
de substâncias, cancelamentos, cortes, tanto por parte 
do emitente como do receptor;
• distorções – a mensagem é alterada, modificando o 
conteúdo do resultado final;
• sobrecarga – quando há um excesso de informação 
para a capacidade pessoal.

 França (2007) relata que a má escolha dos símbolos, 
a confusão no conteúdo das mensagens, o canal selecionado 
ruim, o ruído alto, a amplitude de atenção e o cuidado em de-
codificar podem ser as causas da distorção da mensagem, fa-
zendo com que a comunicação não flua de maneira eficaz, para 
minimizar os problemas ocorrentes, garantindo que a mensa-
gem chegue ao destino final de forma correta, é necessário.

• Filtragem: é a manipulação de informações de um 
emissor para que a mesmas sejam vistas pelo receptor 
de forma correta;
• Seletividade: os receptores da comunicação veem e 
ouvem as informações selecionando suas necessida-
des, motivações e experiências;
• Atitude defensiva: quando os colaboradores envol-
vidos no processo de comunicação consideram amea-
çados, minimizando a capacidade da compreensão da 
informação.
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• Linguagem: as palavras podem ser interpretadas de 
formas diferentes pelas pessoas, podendo ser influen-
ciada pela diferença de idade, cultura ou educação.

2.6. Treinamento

 Para tornar produtivo o desenvolvimento profissional, 
é necessário ter um constante acompanhamento das atividades 
realizadas diariamente pelos colaboradores, a fim de identifi-
car o tipo de treinamento adequado, podendo ser baseado nas 
necessidades reais; identificar as pessoas que realmente ne-
cessitam da capacitação; ter o apoio da alta gerência e analisar 
e avaliar os resultados obtidos na prática. Esses treinamentos 
podem ser divididos em: treinamento inicial, onde o colabora-
dor receberá o treinamento logo que iniciar suas atividades na 
organização, ficando claras as orientações gerais, os métodos, 
as normas e os procedimentos; treinamento interno realizado 
nas dependências da empresa, normalmente realizado por co-
legas de trabalho; treinamento externo, como o próprio nome 
já diz, é realizado fora das dependências da instituição (cursos, 
seminários, palestras) e oficinas de trabalho que são os treina-
mentos práticos desenvolvidos por especialistas, objetivando 
treinar tecnicamente os colaboradores (BENTES, 2003).
 O conhecimento específico das atividades a serem 
desenvolvidas diariamente pelo colaborador é a ferramenta 
principal para se obter resultados eficazes nos processos de-
senvolvidos na empresa. Para obter esse conhecimento é ne-
cessário que a instituição organize um plano de treinamento/
capacitação que oriente os funcionários sobre a maneira que 
as tarefas necessitam ser desenvolvidas. Colocar o colaborador 
sem orientação na atividade a ser desenvolvida é deixar que 
erros pequenos ou grotescos aconteçam e minimizem os resul-
tados a serem alcançados.
 Castiglioni (2006) ressalta que a equipe necessita es-
tar capacitada para desenvolver suas atividades com eficácia, 
reforçando os conhecimentos e adquirindo novas técnicas, 
aperfeiçoando os recursos humanos. Sendo importante com-
preender que os funcionários necessitam ser orientados para 
adquirir novas habilidades, mudando atitudes e comporta-
mentos, através de um eficiente programa de treinamento e 
capacitação.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Este é um estudo de caso descritivo quantitativo, rea-

lizado em uma instituição de ensino profissionalizante, locali-
zada na cidade de Rio Verde – GO, no período compreendido 
entre os meses de março e abril de 2012. Para a realização des-
te estudo foi concedida a devida autorização do gestor desta 
organização. 
 A pesquisa foi realizada com duas amostras distintas. 
A primeira, constituída pelos colaboradores da instituição. 
Atuam na organização 59 (cinquenta e nove) profissionais nas 
áreas de suporte administrativo, docência – contratados - e es-
tagiários, desses foi selecionado uma amostragem de 22 (vinte 
e dois) colaboradores, ou seja, 37% (trinta e sete por cento). 
 A segunda amostragem, foi constituída pelos clientes 
– alunos - matriculados no curso do Ensino Médio Articulado 
à Educação Profissionalizante. Estudam neste curso um total 
de 220 (duzentos e vinte) jovens, desses foi selecionada uma 
amostragem de 87 (oitenta e sete), ou seja, 39% (trinta e nove 
por cento). Sendo as turmas selecionadas: uma turma do pri-
meiro período e uma do período final. 
 Os instrumentos de coleta de dados foram desenvol-
vidos pelas pesquisadoras exclusivamente para inclusão neste 
estudo, e foram compostos por 17 (dezessete) perguntas dire-
cionadas aos colaboradores e 8 (oito) perguntas direcionadas 
aos clientes externos, ambos com o intuito de identificar o pro-
cesso de comunicação dentro da instituição. 
 Independentemente da área de atuação, todos os pro-
fissionais responderam ao mesmo questionário. Estes, por sua 
vez, eram anônimos, impossibilitando assim gerar algum cons-
trangimento profissional. A aplicação se deu de forma indivi-
dual, em ambiente preparado. Já o questionário direcionado 
aos alunos foi aplicado em ambiente de sala de aula, em ho-
rário de intervalos. Os dados encontrados na pesquisa foram 
organizados e apresentados na forma de gráficos.

3.1. Caracterização da Empresa

 A empresa, objeto do estudo de caso, é uma institui-
ção de ensino profissionalizante particular da cidade de Rio 
Verde – GO, que iniciou suas atividades em dezembro de 1998. 
A construção da unidade foi uma resposta ao grande desen-
volvimento da região Sudoeste, que tem Rio Verde como pólo, 
estimulado pela chegada de indústrias e pelo crescimento do 
agronegócio. A escola dispõe de instalações como auditório, 
biblioteca, sala de reuniões, salas de aula climatizadas, canti-
na, ginásio de esportes, oficinas e laboratórios.
 Além da formação de profissionais para atender à gran-
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FIGURA 1 – percepção dos colaboradores da instituição de ensino profis-

sionalizante de Rio Verde-GO, sobre responsabilidade no ambiente de tra-

balho no ano de 2012.

 Na pesquisa de responsabilidade, perante o cumpri-
mento das atividades desenvolvidas pelos os colaboradores, é 
possível perceber que 73% dos colaboradores afirmaram que 
sempre cumprem com as responsabilidades destinadas à sua 
função. 86% disseram que são sempre responsáveis em con-
tribuir para o sucesso da empresa e 95% dos colaboradores 
afirmam que são sempre comprometidos com as atividades a 
que lhes são destinadas.  
 A FIGURA 2 apresenta dados sobre a quantidade e 
qualidade do trabalho desenvolvido pelos colaboradores da 
organização.

FIGURA 2 – quantidade e qualidade do trabalho desenvolvido pelos cola-

boradores da instituição de ensino profissionalizante de Rio Verde-GO, em 

2012.

 No item referente à quantidade e qualidade do trabalho 
a ser executado, 55% dos colaboradores afirmam que, quase 
sempre, estão satisfeitos com o volume de trabalho recebido; 
na pesquisa para verificar se qualidade é mais importante do 
que quantidade de trabalho, 77% dos colaboradores marca-
ram a opção de que sempre a qualidade é mais importante 
do que a quantidade; 59% dos entrevistados informaram que 
sempre é necessário que o trabalho realizado seja melhorado. 
 A FIGURA 3 descreve a qualidade da comunicação in-
terna com a diretoria e liberdade de expressão na instituição.

FIGURA 3 – qualidade da comunicação interna com a diretoria e liberdade 

de expressão, segundo os colaboradores da instituição de ensino profissio-

nalizante de Rio Verde-GO, em 2012.

 
 No gráfico que demonstra o processo de comunicação 
interna da instituição, foi possível verificar que 68% dos co-

de demanda das indústrias, a instituição preza pela prestação 
de serviços de qualidade na área profissionalizante industrial, 
a fim de disponibilizar mão de obra qualificada para o mercado 
de trabalho. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Apresentam-se, a seguir, os resultados obtidos a partir 
da avaliação com colaboradores selecionados para participar 
do estudo.
 A FIGURA - 1 demonstra a percepção dos colabora-
dores sobre a responsabilidade com sua função e as demais 
funções no ambiente de trabalho.
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laboradores afirmam ser boa a comunicação com a diretoria; 
55% demonstraram que se sentem seguros em expressar sua 
opinião; 59% marcaram que as orientações recebidas são cla-
ras e objetivas; 45% selecionaram a opção de que é boa a 
capacitação que recebem para transmitir as informações sobre 
os cursos; já 41% acreditam que a capacitação recebida para 
transmitir as informações sobre os cursos, seja ruim. 
 A FIGURA 4 aponta o nível de relacionamento interpes-
soal apresentado pelos colaboradores da instituição.

FIGURA 4 – nível de relacionamento interpessoal apresentado pelos cola-

boradores da instituição de ensino profissionalizante de Rio Verde-GO, em 

2012.

 No gráfico acima, verifica-se o relacionamento inter-
pessoal da instituição, onde,  55% dos entrevistados marcaram 
que, quase sempre, possuem relação de cooperação entre os 
departamentos; já 32% afirmaram que raramente possuem re-
lação de cooperação entre os departamentos; 45% seleciona-
ram a opção que, quase sempre, possuem um relacionamento 
satisfatório entre os funcionários, em contra partida 36% dos 
colaboradores responderam que raramente possuem um re-
lacionamento satisfatório entre os funcionários; 64% selecio-
naram a opção que, quase sempre, as informações são mal 
distribuídas por problemas pessoas.
 A FIGURA 5 demonstra a oportunidade de acesso a 
treinamentos e desenvolvimentos oferecidos aos colaborado-
res da organização.

FIGURA 5 – oportunidade de acesso a treinamentos e/ou desenvolvimento 

oferecidos aos colaboradores da instituição de ensino profissionalizante de 

Rio Verde-GO, em 2012.

 
 Quando questionados sobre a oportunidade de aces-
so a treinamentos e desenvolvimento, 45% afirmaram que 
raramente recebem o treinamento necessário para o desen-
volvimento das atividades; 45% responderam que raramente 
a empresa investe em treinamentos específicos para o cargo 
e função exercida; 41% selecionaram a opção de que, quase 
sempre, o treinamento recebido os capacitam para realizar seu 
trabalho; 41% afirmaram que raramente a empresa investe em 
treinamento para aprendizado contínuo.
 Os dados a seguir foram obtidos na pesquisa com os 
alunos selecionados.
 A FIGURA 6 apresenta dados sobre nível de satisfação 
com as informações recebidas referentes ao curso escolhido. 

FIGURA 6 – nível de satisfação com as informações recebidas referentes 

ao curso escolhido, apresentado pelos alunos do curso do Ensino Médio 

Articulado à Educação Profissionalizante, na instituição de ensino profissio-

nalizante de Rio Verde-GO, em 2012.
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 Quanto ao nível de satisfação com as informações re-
cebidas, 53% dos entrevistados afirmaram que recebem as 
informações necessárias para a escolha do curso; no item re-
ferente a satisfação no aperfeiçoamento da profissão (se os 
alunos recebem toda a teoria e prática necessárias para o bom 
desenvolvimento do curso escolhido) 87% dos entrevistados 
afirmam estar satisfeitos e aperfeiçoados para realização das 
atividades apreendidas; quando questionados se as informa-
ções gerais dos cursos (duração, valor, documentos a serem 
apresentados, etc) foram apresentadas no ato da inscrição 
69% afirmam ter recebido todas as informações. 
 A FIGURA 7 descreve a qualidade das informações re-
passadas pela central de atendimento ao cliente, segundo os 
alunos pesquisados.

FIGURA 7 – qualidade das informações repassadas pela central de atendi-

mento ao cliente segundo os alunos do curso de Ensino Médio Articulado à 

Educação Profissionalizante, na instituição de ensino profissionalizante de 

Rio Verde-GO, em 2012.

 Na análise da qualidade do atendimento e a busca de 
informações junto às atendentes da central de atendimentos 
da instituição, foi possível verificar que 59% dos alunos afir-
mam que é bom o tratamento; questionados quanto à busca 
de informações junto a central de atendimento (percentual de 
faltas, notas, documentos, novos cursos, valores, etc.) 61% 
dos alunos afirmaram ser ótimo; 67% dos alunos afirmam ser 
ótima a acessibilidade das colaboradoras ao esclarecimento de 
dúvidas. 
 A FIGURA 8 relata a satisfação com os serviços recebi-
dos na instituição de ensino de acordo com os alunos pesqui-
sados. 

FIGURA 8 – grau de satisfação com os serviços recebidos na instituição 

segundo os alunos do curso de Ensino Médio Articulado à Educação Pro-

fissionalizante, na instituição de ensino profissionalizante de Rio Verde-GO, 

em 2012.

 No gráfico acima apresentado, é possível verificar que, 
apesar de a instituição ter alguns pontos que não satisfazem a 
alguns clientes, a maioria, 53% dos alunos afirmam ser ótimo 
e 46% dos alunos afirmam serem bons os serviços prestados 
pela instituição, apenas 10% dos alunos afirmam serem ruins 
os serviços prestados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Esta pesquisa verificou a percepção dos colaboradores 
da instituição de ensino profissionalizante de Rio Verde – GO, 
através da análise do comprometimento, da satisfação quanto 
a quantidade de atividades recebidas e as relações interpes-
soais praticada internamente, verificando se nos pontos em 
destaque há falhas que possam contribuir para uma má comu-
nicação. 
 Os resultados apresentados demonstram que, entre 
os pontos positivos verificados na organização, o comprome-
timento dos colaboradores com os objetivos da instituição e 
a satisfação quanto a quantidade de trabalho recebido, estão 
sempre focados na qualidade deste trabalho e são os que mais 
se destacaram.
 Quanto aos pontos negativos, foram identificadas in-
satisfação na forma de comunicação com a diretoria, que causa 
insegurança na liberdade de expressão e as dificuldades de 
comunicação interna que, como selecionado pelos colaborado-
res, contribuem para a má distribuição da informação, apenas 
pelo fato de problemas de cunho pessoal, destacando assim 
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dificuldades interpessoais.
 No que se refere à avaliação da falta de treinamentos, 
foi possível verificar que essa é a principal falha encontrada na 
pesquisa, pois a maioria afirmou que não recebe capacitação 
direcionada a sua função, fato este que pode ser a fonte das 
falhas na comunicação antes encontrada.
 A pesquisa realizada com os alunos apresentou que, 
apesar da instituição apresentar falhas no seu desenvolvimen-
to interno, estas não atingem os clientes, pois foi clara a sua 
satisfação com o atendimento recebido pelos colaboradores da 
unidade.
 Como possível resolução dos problemas encontrados, 
é necessário que a instituição crie um plano de ação focado 
na capacitação individual e setorial, abrangendo novidades e 
especificidades de cada cargo, função ou setor.
  
ABSTRACT

 Human communication has always been a concern due 
to the fact that it involves all kinds of relationships among peo-
ple. Companies are part of this scenery as that, for their work to 
be adequate, it is necessary that all people involved get along 
with one another in an ethical and responsible way. The aim 
of this study is to analyze internal communication quality in an 
institution dedicated to professional education in the city of Rio 
Verde - GO. It issues specifically to identify possible faults in the 
process; check the existence of interpersonal conflicts; show 
the effectiveness of internal communication; point out stu-
dents’ satisfaction level, regarding information access. This is a 
bibliographical study with a case study, descriptive and quanti-
tative field research type. Some positive features identified are 
the employees’ commitment with the company’s goals, and 
satisfaction regarding the quantity of work received focused 
on work quality. As negative features we highlight the dissa-
tisfaction of the employees’ with the way the communication 
between them and the board of directors happens, which cau-
ses a feeling of insecurity when communicating with superiors, 
and difficulties in internal communication. The lack of training 
was the main fault found out in this research, the majority of 
the employees claimed that they do not have training directed 
to their work, this can be the source of the communication 
faults founded. The survey addressed to the students showed 
no communication problems. A possible solution for the issues 
raised in this study is the implementation of an action plan fo-
cusing in individual and sectional training, encompassing new 

features and specificities of each function or department.
Keywords: Information. Transmission. Interpersonal.
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ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 
FITOSSANITÁRIOS: ESTUDO DE CASO 

NA AGROQUIMA

Kelliane Guimarães Muniz
Fábio Luís Teles

RESUMO

 Com a grande demanda do campo, com propriedades 
rurais produzindo cada vez mais em qualidade e quantidade, 
presencia-se hoje, no cenário rural, um aumento do uso de 
agrotóxicos. Com isso, surgem então revendas que dispõem 
esses produtos fitossanitários com um grande aumento para os 
produtores rurais, devido a uma extensa área de plantação que 
há na região. Com a finalidade de demonstrar quais as formas 
de armazenagem e estocagem de agrotóxicos, este artigo faz 
uma revisão de literatura, buscando agregar dados disponíveis 
em periódicos, instituições de pesquisa, que mostram como é 
o envolvimento e conhecimento das pessoas no processo de 
armazenagem, se estão treinadas e conscientes do processo 
envolvido no armazenamento de produtos fitossanitários, in-
vestigando se as questões legais são respeitadas pela organi-
zação. Foi possível notar que a maioria das pessoas envolvidas 
no processo está apta a manusear os produtos fitossanitários, 
pois as empresas fornecem cursos e treinamentos. 

Palavras-chave: Agrotóxicos. Biossegurança. Estoque.

1. INTRODUÇÃO

 Quando se fala em armazenamento e manuseio de 
produtos fitossanitários, métodos criteriosos auxiliam a preca-
ver circunstâncias desagradáveis para com a empresa e seus 
clientes no futuro.
 Quando armazenados perfeitamente, produtos fitossa-
nitários proporcionam pouco risco à saúde das pessoas e ao 
meio ambiente. 
 Observando a demanda existente no mercado de agro-
tóxicos principalmente nesta região, por ser uma região agrí-
cola, com grandes agricultores, os agrotóxicos são de extrema 
relevância no mercado de desenvolvimento da agricultura no 
país, pois são usados para controlar pragas e/ou doenças que 
de outra forma inviabilizam as plantações, afetando o supri-
mento de alimento das populações, comprometendo a produ-

ção agrícola.
 O problema investigado foi quais as especificidades de 
armazenagem e estocagem dos agrotóxicos? Assim, as hipóte-
ses levantadas inicialmente foram: - Os produtos demandam 
formas específicas de armazenagem, algumas regras básicas 
devem ser observadas para garantir o armazenamento segu-
ro; A composição química e suas características toxicológicas 
influenciam na armazenagem; é recomendada a construção de 
um compartimento isolado para o armazenamento.; fatores 
legislativos influenciam no processo de comercialização e ar-
mazenagem dos produtos.
 A metodologia empregada foi revisão de literatura, 
executando entrevistas e questionários, os dados obtidos fo-
ram tabulados em planilhas eletrônicas e transformados em 
gráficos setoriais do tipo pizza.
 O objetivo deste trabalho foi demonstrar quais as for-
mas de armazenagem e estocagem de produtos, juntamente 
com a empresa Agroquima Produtos Agropecuários Ltda.

2. REVISÃO DE LITERATURA

 Com a modernização da agricultura, com propriedades 
rurais produzindo cada vez mais em qualidade e quantidade, 
presencia-se hoje, no cenário rural, uma demanda alta na utili-
zação de agrotóxicos. Estes possuem várias funções nas lavou-
ras que vão desde o plantio até a colheita, beneficiamento e 
armazenamento, nos controles fitossanitários.
 Devido a grande intensificação da comercialização dos 
fitossanitários, alavancaram as revendas para atender os pro-
dutores rurais.
 Ciente deste contexto, o governo federal formulou leis 
que visam normatizar a comercialização, experimentação, des-
tino final das embalagens e armazenamento, buscando ame-
nizar e prevenir possíveis danos ambientais e também a saúde 
humana.

2.1. Classificações dos Agrotóxicos

 Os agrotóxicos são classificados de acordo com a sua 
classe toxicológica, o seu tipo e composição. Os fitossanitários 
podem ser classificados de acordo com o tipo de atuação e de 
acordo com o alvo, sendo que o controle de plantas invasoras 
(daninhas) é feito pelos herbicidas, os que atuam sob pragas 
(insetos, artrópodes e aracnídeos) são denominados de inseti-
cidas e os fungicidas que atuam no controle das doenças fún-
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gicas (ZUCCHI, VENDRAMIM e BERTI, 1992).
 As classes acima representam cerca de 95% do consu-
mo mundial de agrotóxico, são os herbicidas (48%), inseticidas 
(25%) e fungicidas (22%) (Agrow, 2011).
 Segundo o Decreto nº 98.816/90, os agrotóxicos po-
dem ser classificados de acordo com sua classe toxicológica 
em: 

Classe I: extremamente tóxico – faixa vermelha; 

Classe II: altamente tóxico – faixa amarela; 

Classe III: mediamente tóxico – faixa azul; 

Classe IV: pouco ou muito pouco tóxico – faixa verde 

(BRASIL, 1990, p. 1)

 Segundo Batista, Parra e Nakano (1992), essa classi-
ficação foi proposta, na época, tomando como base a dose 
letal (50 mg/kg) apresentado pelo Ministério da Agricultura e 
Reforma Agrária, no relatório de Potencial de Periculosidade 
Ambiental.
 Em conformidade com a lei, todos os produtos devem 
constar nas embalagens um rótulo ou faixa de segurança colo-
rida, conforme a sua classe toxicológica. Os registros dos pro-
dutos possuem uma validade de cinco anos, devendo passar 
por avaliações para sua renovação.

2.2. A Problemática do Uso de Agrotóxicos

 Acompanhando a história da evolução da agricultura 
no mundo, desde que a humanidade começou a deixar de ser 
nômade e passou a se fixar em áreas específicas, perdendo os 
hábitos extrativistas e passando a cultivar seu próprio alimen-
to, seguem-se paralelamente, a evolução e o crescente aumen-
to de produtos para proteção das lavouras.
 Barreira e Phillip Júnior (2010) afirmam que os primei-
ros registros de utilização de agrotóxicos referem-se aos povos 
romanos que utilizavam fumaça na queima de enxofre para 
o controle de pulgões em plantações de trigo e sal e para er-
vas daninhas. Duarte (2005) define os agrotóxicos como “são 
produtos e agentes químicos ou biológicos cuja finalidade é 
alterar a composição da flora e da fauna a fim de preservá-la 
da ação danosa de seres vivos considerados nocivos”
 Entretanto, o agrotóxico mais agressivo que se utilizou 
na agricultura, e chamou atenção aos perigos para a saúde 
humana foi o DDT, que apresenta um alto poder de toxidade 
para os seres vivos, sendo empregado como um herbicida, foi 

usado também na década de 1920, como arma química na 
Segunda Guerra Mundial. Porém, no Brasil, a sua utilização tor-
nou-se evidente na década de 1960, com a expansão da agri-
cultura e com a posterior liberação de compra deste produto 
de outros países. Desde então, vários outros princípios ativos 
foram desenvolvidos, alguns, hoje, já proibidos na agricultura 
como os sintéticos de fosforados e clorados (MULLER, 2011).
 Em 1989, o governo Federal homologou a Lei n º 
7.802, conhecida como a “Lei Federal de Agrotóxicos e Afins”, 
que, no seu Artigo 2, define-os como sendo:

a) Os produtos e os agentes de processos físicos, quí-

micos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de 

produção, no armazenamento e beneficiamento de pro-

dutos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas 

nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e tam-

bém de ambiente urbanos, hídricos e industriais, cuja 

finalidade seja alterar a composição da flora e da fauna, 

a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos con-

siderados nocivos”; 

b) “Substância e produtos empregados como desfolhan-

tes, dessecantes estimuladores e inibidores de cresci-

mento” (BRASIL, 1989, p1).

 A legislação ainda normatiza a distribuição, conserva-
ção, destinação e armazenamento destes produtos, visando á 
proteção ambiental e a saúde humana. Define, ainda, regras 
de fracionamento para fins de comercialização entre outros.
 O mercado de agrotóxicos no Brasil aumenta acentu-
adamente. Com as fronteiras agrícolas cada vez mais ascen-
dentes, cresce também a demanda de produtos utilizados na 
proteção e nos tratos culturais das lavouras.
 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 
2011) aponta que o consumo de agrotóxicos nas lavouras do 
país vem aumentando significativamente. Segundo o pesqui-
sador da Agência o “consumo de agrotóxicos irá dobrar nos 
últimos 10 anos. Passamos a ser o maior consumidor mundial 
de agrotóxicos”.
 Somente o estado de Mato Grosso consumiu cerca de 
105 milhões de litros de agrotóxicos em sua última safra agrí-
cola; alguns municípios usaram até sete milhões de litros em 
uma safra. Isso traz um impacto muito grande para a saúde e 
para o ambiente. A utilização tem aumentado porque a semen-
te está dominada por seis ou sete indústrias no mundo todo, 
inclusive no Brasil (SANTOS,2010).
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 De acordo com esse cenário, é certo que medidas miti-
gadoras para recolhimento, processamento e armazenamento 
correto destes produtos fitossanitários sejam adotadas para 
que se tenha um desenvolvimento da agricultura de modo 
sustentável, e menos impactante ao meio ambiente e a saúde 
humana.

2.3. Armazenamentos de Produtos Fitossanitários

 Na seguridade da proteção do meio ambiente e da 
saúde humana, o governo federal decretou leis que normati-
zam e obrigam as edificações em que haja o armazenamento.
 Segundo a ANDEF (2010), dentro da legislação que 
rege a regulamentação dos produtos fitossanitários são: 

• ABNT NBR 9843 de 2004 trata: armazém é o local 

para guardar, estocar, conter ou manter em segurança 

grandes quantidades de produtos fitossanitários e o de-

pósito é o local utilizado para armazenar em segurança 

os produtos fitossanitários, independentemente da sua 

quantidade.

• CORPO DE BOMBEIROS NT 27 de 2007 estabelece as 

condições necessárias para as instalações de armazena-

gem de líquidos inflamáveis.

• ABNT NBR 7500 conformaliza: devem ter afixados, nas 

vias de acesso e em locais visíveis, sinais de advertência 

indicando a presença e estocagem de produtos tóxicos 

na área, proibindo o fumo e a entrada de estranhos, com 

símbolos de perigo para os riscos de intoxicação e/ou 

incêndio.

 As normatizações citadas acima são algumas das mui-
tas que as empresas revendedoras podem ter acesso para a 
complementação das informações, para estar em acordo com 
as exigências legais. Entretanto, existem outros decretos fede-
rais, leis estaduais que possuem resoluções que visam auxiliar 
e complementar as legislações federais.
 Cada classe de produto deverá ser armazenada de for-
ma a evitar a contaminação denominada cruzada (inseticidas 
ou fungicidas com herbicidas). Os produtos inflamáveis devem 
ser segregados dos demais num local isolado, onde facilite o 
combate ao princípio de incêndio e permita condições de segu-
rança adequada.
 Os produtos devem ser armazenados sobre paletes 
(estrados), evitando o contato direto das embalagens com o 

piso, facilitando a localização de vazamentos. As embalagens 
devem estar dispostas de tal forma a proporcionar melhores 
condições de aeração do sistema e permitir facilidade de ma-
nuseio e/ou movimentação do conjunto (ANDEF, 2010).

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1. Caracterização da Organização1 

 A empresa Agroquima Produtos Agropecuários Ltda, 
está situada na Avenida Presidente Vargas, nº. 3082-Vila Ma-
ria, Rio Verde-GO, atua no ramo “de fabricação de ração ani-
mal e distribuição de produtos agropecuários que fomentem 
a alimentação humana, preservando o meio ambiente e a vi-
da”(p.1). É uma empresa de grande porte, atua no mercado há 
42 anos, possui 16 filiais distribuídas por 6 estados brasileiros 
e um centro administrativo localizado estrategicamente em 
Goiânia-GO, juntamente com suas fábricas da linha Pastagem 
e Nutrição.
 Durante todos esses anos, foi pioneira no lançamento 
e desenvolvimento de grandes produtos, sempre em parceria 
com fornecedores de peso (DOW AGROSCIENCES, STOLLER, 
CLARION, NORTOX, NITRAL URBANA, GERDAU, entre outros).
A estratégia da empresa, sempre foi buscar oferecer ao mer-
cado produtos inovadores agregando melhor custo-benefício e 
maior rentabilidade para o pecuarista e o agricultor. Por estes 
motivos, a Agroquima ganhou o respeito e a admiração de 
milhares de clientes, resultando em marcas históricas dentro 
do agronegócio brasileiro.
 Fundada em outubro de 1969, a Agroquima escreve 
sua história de sucesso ao longo desses anos.
 Em 1982, a Agroquima inova mais uma vez e lança 
sua Linha Fosquima, especialista na produção de suplemen-
tos minerais reconhecida nacionalmente pela sua qualidade e 
presença junto ao cliente, produz e beneficia sementes para 
pastagens com as mais avançadas tecnologias, utilizando na 
certificação de sua qualidade, o processo de germinação natu-
ral, selecionando as sementes de maior vigor, o que garante o 
sucesso da germinação e a perfeita formação da pastagem.
 No ano de 1986, a Agroquima entra para a história 
sendo a pioneira no Brasil a disseminar a utilização da uréia na 

1 Caracterização cedida e adaptada pela empresa disponível em:
AGROQUIMA, Produtos Agropecuários. Conheça a empresa. 2009. Dispo-
nível em: http://www.agroquima.com.br/empresa.php. Acesso em 01 mar. 
2012.
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mistura com suplementos minerais para bovinos.
 Em 2003, a empresa vendeu 1,1 milhão de litros de 
pastagens. Em 2010, o grupo dá mais um passo importante na 
excelência em qualidade e segurança alimentar, inaugura a sua 
fábrica de nutrição animal, a unidade industrial instalada em 
Aparecida de Goiânia tem 5.700 m² de área construída num 
terreno de 25.000 m²
 A Agroquima foi a primeira empresa nacional a ven-
der herbicidas, fungicidas e inseticidas, com marcas líderes do 
segmento. Preocupada sempre com a segurança e a saúde das 
pessoas e do meio ambiente a empresa obedece às normas 
nacionais vigentes, junto a ABNT quanto ao armazenamento 
correto dos agrotóxicos.
 Uma empresa só consegue crescer se está apoiada em 
bases sólidas, o que se chama de sustentabilidade em seus 
negócios e nos relacionamentos pessoais. Com a Agroquima 
não é diferente, pensando em organização e planejamento 
está subdividida da seguinte forma:
FIGURA 1 - Organograma da Empresa 

Fonte: Adaptado pela autora, segundo a filial que pertence (2012)

 Está subdividida da seguinte forma: os diretores gerais 
ficam na matriz em Goiânia. Os departamentos estão concen-
trados no Centro Administrativo em Goiânia, sendo eles: De-
partamento de Cobrança, Contabilidade, Tesouraria, Recursos 
Humanos, Marketing, Sistemas. Eles são os principais respon-
sáveis pela organização das filiais eu, por sua vez, há os geren-
tes representantes de cada filial, responsáveis por comandar 
vendedores externos e funcionários internos, como a organi-
zação geral de sua filial; o gerente comercial e o encarregado 
administrativo ficam responsáveis pela execução de todos os 
serviços da empresa.

3.2. Metodologia

 Inicialmente, o estudo se procederá com o levantamen-
to bibliográfico, em que se buscará nas literaturas já disponí-
veis, que abordam a temática sob os aspectos legais, ambien-
tais e sociais. Segundo Cruz (2010), é uma etapa primordial 
de quaisquer trabalhos de caráter científico, influenciando 
na condução do trabalho e suas etapas, na medida em que 
é realizada a fundamentação teórica. Assim, todo e qualquer 
trabalho científico deve, obrigatoriamente, iniciar-se com um 
exaustivo levantamento bibliográfico para realizar um histórico 
sobre o tema, permitindo uma visão do cenário em que este 
está inserido, permitindo ao pesquisador que se atualize e se 
familiarize com o tema, conhecendo o que já foi estudado e as 
lacunas que ainda apresentam.
 Complementando a metodologia para que os objetivos 
sejam alcançados e pela natureza do trabalho, num segundo 
momento será realizada uma observação participativa, que é 
uma técnica do método qualitativo em que o pesquisador se 
torna autor e observador simultaneamente. Para isso, foram 
feitas entrevistas com os Empregados do Depósito no intuito 
de verificar como é feita a Armazenagem dos Fitossanitários 
dentro da empresa, o conhecimento acerca da correta esto-
cagem, e sua opinião quanto á legislação que rege o meio 
agrícola. Este método permite ao pesquisador, que também 
será alvo da pesquisa, entremear-se no processo, extraindo 
das observações os dados necessários.
 Os dados obtidos foram tabulados em planilhas eletrô-
nicas e transformados em gráficos setoriais do tipo pizza.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Atualmente, o depósito de estoque dos produtos conta 
com dois colaboradores. No dia 02 de novembro de 2011, foi 
aplicado o questionário. De acordo com os dados, as declara-
ções dos entrevistados mostraram que 67% receberam cursos 
e treinamentos nos últimos 2 anos para atuarem com os pro-
dutos fitossanitários (Figura 2).
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FIGURA 2 – Cursos e treinamentos

 Os dados obtidos no questionário tiveram por objetivo 
analisar se todos os funcionários que manuseiam os agrotóxi-
cos estão aptos para realizar tal função; a resposta foi unâni-
me, declarando que receberam cursos específicos. Isso vai ao 
encontro das recomendações de normatização brasileira que 
destacam em sua NR-31: 

estabelecer os preceitos a serem observados na orga-

nização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar 

compatível o planejamento e o desenvolvimento das 

atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, explora-

ção florestal e aquicultura com a segurança e saúde e 

meio ambiente do trabalho. Onde destaca em algumas 

de suas normas que a empresa deve propor ao empre-

gador a realização de cursos e treinamentos que julgar 

necessários para os trabalhadores, visando à melhoria 

das condições de segurança e saúde no trabalho. (BRA-

SIL, 2005 p.1)

 Entretanto, quando questionadas sobre as interpre-
tações expressas, observou-se que 67% sabem interpretar as 
recomendações e 33% declararam que sabem interpretar so-
mente algumas das recomendações. (Figura3)
 No caso dos produtos fitossanitários, a embalagem e 
rotulagem são regulamentadas pelo Decreto-Lei nº 4074, de 
04 de janeiro de 2002, que determina certas condições que 
necessitam ser acolhidas, de maneira a propiciar segurança e 
alertar o usuário desses produtos sobre os riscos inerentes ao 
manejo desses produtos químicos.
 Para que as informações contidas nos rótulos e bulas 
de agrotóxicos sejam compreendidas elas devem ser, antes de 
tudo, legíveis. Segundo o Decreto, rótulos e bulas de agrotó-

xicos devem conter, entre outras informações: a linhagem do 
produto, grau de toxicidade, forma de utilização, recomenda-
ções para que a bula seja lida antes da aplicação do agrotó-
xico, símbolos de perigo e frases de advertência padronizados 
de acordo com sua classe toxicológica e instruções para o caso 
de acidentes (FIGURA 3).

FIGURA 3-INTERPRETAR RECOMENDAÇÕES DOS ROTULOS

 Outro aspecto analisado foi se os funcionários estavam 
devidamente protegidos com as medidas de segurança exigi-
das durante o manuseio dos agrotóxicos; a resposta foi unâ-
nime que os EPI’S usados são: luvas, máscaras, óculos, touca 
árabe e avental.
 Conforme dispõe a Norma Regulamentadora 6 - NR-6, 
a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuita-
mente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conser-
vação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam 

completa proteção contra os riscos de acidentes do tra-

balho ou de doenças profissionais e do trabalho;

b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem 

sendo implantadas; e

c) para atender a situações de emergência (BRASIL, 

2001;06, p.1)

 Quando perguntados se a empresa cumpre com as 
Normas exigidas para as edificações destinadas ao armazena-
mento de agrotóxicos, a resposta foi unânime, sendo de gran-
de importância a regularização do mesmo.
 De acordo com o que dispõe a Norma Regulamentado-
ra de Segurança e Saúde, as edificações destinadas ao armaze-
namento de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins devem:
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a) ter paredes e cobertura resistentes; b) ter acesso res-

trito aos trabalhadores devidamente capacitados a ma-

nusear os referidos produtos;

c) possuir ventilação, comunicando-se exclusivamente 

com o exterior e dotada de proteção que não permita o 

acesso de animais;

d) ter afixadas placas ou cartazes com símbolos de pe-

rigo;

e) estar situadas a mais de trinta metros das habitações 

e locais onde são conservados ou consumidos alimen-

tos, medicamentos ou outros materiais, e de fontes de 

água;

f) possibilitar limpeza e descontaminação (BRASIL, 2005, 

p.1).

 O próximo aspecto analisado no questionário foi como 
é feita a distribuição dentro do depósito dos produtos fitos-
sanitários; a resposta foi unânime; onde são segregados os 
produtos de acordo com a classe: inseticidas, fungicidas, her-
bicidas. Também sendo segregados os defensivos agrícolas in-
flamáveis, mantendo-os numa posição mais simplificada e de 
fácil acesso para um combate em eventual incêndio.
 Quando diagnosticado sobre os transportes dos produ-
tos fitossanitários, todos os motoristas da empresa estão ade-
quados por possuírem o curso devido para o carregamento, 
ou seja MOPP (MOVIMENTAÇÃO OPERACIONAL DE PRODUTOS 
PERIGOSOS). Este treinamento é obrigatório por lei.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os produtos fitossanitários apresentam grande risco à 
saúde humana, bem como ao meio ambiente, tornando assim 
importante seu manuseio na armazenagem em empresas dis-
tribuidoras.
 De acordo com o estudo realizado, observa-se que a 
maioria das recomendações e orientações advêm de questões 
legislativas, faltando estudos e pesquisas que envolvam es-
tocagem e movimentação de materiais dentro das empresas 
deste segmento.
 Essa prerrogativa justifica-se uma vez que, neste es-
tudo, percebe-se que as classificações e a periculosidade do 
manuseio destes produtos tornam-se uma ameaça aos colabo-
radores do setor de armazenagem e estoque.
 Apresentando características distintas que vão desde 
sua formulação a sua embalagem; os estudos da interação 

destes produtos em um mesmo ambiente ainda não foram ex-
plorados, tornando assim uma sugestão para próximos estu-
dos, uma vez que a gestão do estoque, tomando por base cada 
vez mais as especificidade de cada produto, pode minimizar os 
riscos de acidentes de trabalho dentro da organização. 

ABSTRACT

 With the high demand field, with farms producing 
more quality and quantity, presence today in the rural setting, 
an increased use of pesticides. This then appears that dealers 
have this plant protection products with a large increase to 
our farmers, because a large area of planting that is our re-
gion. In order to show which forms of storage and storage 
of pesticides, this article reviews the literature seeking to add 
data available in journals, research institutions, among others, 
that show how the involvement and knowledge of people in 
the process of storage is are trained and aware of the process 
involved in the storage of pesticides, investigating whether 
the legal issues are respected by the organization. It was no-
ted that the majority of the people involved in the process are 
capable of handling pesticides, as companies provide courses 
and training to them.
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GESTÃO DE BIBLIOTECA NA 
UNIVERSIDADE: DESAFIOS PARA O GESTOR
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RESUMO

 A biblioteca é uma parte integrante de toda e qualquer 
instituição de ensino independente do nível. Sua função está 
correlacionada ao desenvolvimento das atividades acadêmicas 
ligadas aos ensino, pesquisa e extensão. O objetivo deste tra-
balho foi identificar como as bibliotecas devem ser vistas, sob 
o ponto de vista gerencial, para atingir seus objetivos e metas 
no seio universitário, enfatizando o planejamento estratégico. 
Realizando uma revisão de bibliografia, notou-se a importân-
cia dos gestores para o bom funcionamento deste setor. Com 
um perfil complexo, diversificação das atividades, influências 
do meio interno e externo, a gestão de biblioteca requer co-
nhecimento e atitudes proativas para seu bom funcionamento. 
O planejamento estratégico torna-se uma necessidade, pois 
permite, além de um plano de ação para as atividades rotinei-
ras, métodos de monitoramento e avaliação para identificar os 
inesperados. Este artigo pode contribuir para que as bibliote-
cas comecem a pensar neste assunto, e implantar mecanismos 
que possam melhorar a qualidade de seus serviços.

Palavras-chave: Planejamento estratégico. Biblioteconomia. 
Gestão de pessoas.

1. INTRODUÇÃO

 A biblioteca possui um papel importante na construção 
e disseminação do conhecimento, permitindo que ações liga-
das ao meio acadêmico como o ensino, pesquisa e extensão 
ocorram de forma eficaz, tendo, neste ambiente, um suporte 
do início ao fim no desenvolvimento intelectual e cultural dos 
alunos. Por isso é parte primordial de qualquer instituição de 
ensino, seja ele básico, médio ou superior.

 Para atingir os objetivos e metas a que se propõem, as 
bibliotecas necessitam de práticas de gestão que vão desde a 
administração geral, passando pela de patrimônio e materiais, 
até de pessoas. Sua gerência apresenta-se complexa, uma vez 
que tem que transpor as atividades internas, buscando intera-
ção na academia como um todo, para que consiga atender as 
demandas tanto de clientes internos quanto dos internos.
 Neste ensejo, o planejamento torna-se uma ferramenta 
útil ao gestor, pois permite que este tenha conhecimento e for-
mas prévias e imediatas de contornar problemas para melhor 
desenvolvimento de suas atividades, na melhoria da prestação 
de serviço e no relacionamento com seus usuários. 
 Dada a importância deste espaço no meio universitá-
rio, este trabalho se justifica por investigar as principais con-
cepções que as rotinas administrativas contribuem para me-
lhor atendimento para os seus usuários, oferecendo serviços 
cada vez mais rápidos e eficientes.
 O objetivo deste trabalho foi identificar como as biblio-
tecas devem ser vistas, sob o ponto de vista gerencial, para 
atingir seus objetivos e metas no seio universitário, enfatizan-
do o planejamento estratégico.

2. BIBLIOTECAS UM ESPAÇO INTELECTUAL E SOCIAL NO 
AMBIENTE UNIVERSITÁRIO

 Ao conjunto de livros, ou acervo de livro disposto de 
forma ordenada e sistematizada denomina-se biblioteca (AU-
RELIO, 2010). Sua função no seio universitário reflete sua im-
portância nas atividades do meio acadêmico, sejam elas de 
ensino, pesquisa ou extensão. Torna-se o espaço no qual as 
informações se concentram de forma impressa, em diferentes 
áreas do conhecimento, permitindo a construção de um am-
biente próprio para o desenvolvimento científico e tecnológico 
(SALORT e MACHADO, 2011).
 Assim, a biblioteca torna-se parte essencial dentro de 
uma instituição de ensino seja qual for seu nível, disponibi-
lizando de diferentes meios (impresso, digital, áudio-visual), 
artifícios que são utilizados no processo de ensino-aprendiza-
gem.
 Silveira (2009) afirma que este departamento torna-se 
um local social, com o papel de fomentar as atividades coti-
dianas acadêmicas, a qual para atingir suas metas e objetivos, 
deve desenvolver esforços para que as ações de ensino pes-
quisa e extensão desenvolvam-se no seio das universidades. A 
autora descreve as metas e objetivo como sendo:

1 Formada em Letras (Licenciatura plena) pela Universidade de Rio Verde 
– Fesurv (2007); aluna do programa de pós-graduação em Latu Sensu em 
Gestão de Pessoas pela Faculdade Almeida Rodrigues – FAR. Emal: alibis-
sandra@gmail.com
2 Professor, orientador da Faculdade Almeida Rodrigues; Mestre em Agro-
nomia. Email: fabio.teles@faculdadefar.com.br
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Considerada um dos pilares da vida acadêmica, as bi-

bliotecas universitárias têm por função essencial subsi-

diar as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão 

desenvolvidas nas universidades, mediante a provisão 

de recursos informacionais seletivos, diversificados e or-

ganizados (SILVEIRA, 2009 p.127).

 
 Portanto, as bibliotecas devem fornecer materiais e 
recursos de caráter informativos, específicos e selecionados, 
apresentando diversificações de fontes e referências, de forma 
sistematizada e organizada para que as atividades possam ser 
desenvolvidas de forma eficaz. 
 Caldim e Fleck (2004) complementam a função da bi-
blioteca englobando diversos fatores que vão deste questão 
de recreação, transversalidade e aprendizagem e/ou educati-
vas. As funções educativas estão relacionados a: reservas de 
espaços próprios para realização de leitura, com um ambiente 
calmo; fomento a pesquisa, com disponibilidade de materiais 
para a investigação. Das funções de recreação, a biblioteca tor-
na-se um local próprio para o desenvolvimento de atividades 
que visam desenvolver a criatividade; a educação para o lazer; 
a informação e orientação para a vida. Dentre os fatores téc-
nicos, englobam a parte de gerenciamento e organização dos 
recursos informacionais; exploração dos recursos disponíveis 
bem como realizar sua difusão para a comunidade escolar.
 Assim, a biblioteca destaca-se como um ambiente no 
seio educacional que possibilita não só o acesso à informa-
ção e conhecimento, mas torna-se um ambiente propício para 
diversas atividades inerentes aos anseios e necessidades das 
diferentes disciplinas dos diferentes cursos e/ou séries que a 
instituição oferece.
 Entretanto, atingir esses objetivos torna a gestão da 
biblioteca um processo complexo para alcançar os objetivos a 
qual se propõe. Silveira (2009) afirma que o sucesso do bom 
funcionamento deste espaço inclui as questões de conheci-
mento, gerenciamento e planejamento. Ressalta que, dentro 
deste contexto, faz-se necessária uma visão proativa de ges-
tores e colaboradores envolvidos no seu funcionamento, que 
sofre influencias tanto interna como externa, promovido por 
atividades próprias do setor como dos demais da instituição.

3. GESTÃO DE BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

 A gestão de uma biblioteca torna-se um processo com-
plexo que envolve diversos fatores que vão desde a adminis-

tração de recursos e materiais, gestão de pessoas e administra-
tiva. Carvalho (2008) ressalta a importância da administração 
deste espaço e as peculiaridades que ele apresenta. O gestor 
necessita de habilidades e competência para que sua atuação 
possa atender as necessidades de usuários e não ferir interes-
ses político-administrativos da alta administração, ratificando 
a afirmação em que os objetivos e metas a serem atingidos 
devem englobar não só aos inerente ao setor mas a instituição 
a qual pertence como um todo.
 Corroborando com Carvalho (2008), Vergueiro (2000, 
p.2) já citava esses conflitos ao quais os gestores de biblioteca 
poderiam enfrentar:

o oferecimento de níveis diferenciados de serviço para 

cada um desses segmentos: por um lado, os bibliote-

cários deixam-se guiar por suas preferências pessoais 

quanto a membros específicos da comunidade docente 

e discente, e, por outro, sentem-se constrangidos para 

a correta aplicação das normas estabelecidas quando 

têm que se defrontar diretores, chefes de departamen-

tos, presidentes de comissões, etc. Desta forma, é muito 

comum que professores mais frequentes tenham maior 

facilidade para empréstimo de materiais, alunos mais 

simpáticos tenham suas dívidas por atraso perdoadas 

com mais facilidade, os diretores obtenham o material 

que necessitam sem necessidade de deslocar-se até à 

biblioteca; no sentido oposto, é comum que professo-

res mais exigentes em relação aos serviços sejam vistos 

como encrenqueiros e sejam tratados com menor dis-

posição pelo pessoal de atendimento, bibliotecários de 

referência ou direção da biblioteca.

 Os gestores no intuito de promoverem um crescimen-
to das áreas fundamentais da biblioteca (acervo) têm que se 
preocupar com os recursos físicos, humanos e financeiros. O 
planejamento organizacional devem englobar desde questões 
relacionadas à expansão de coleções, introdução de tecno-
logias que visem otimizar seu funcionamento, melhoria dos 
processos que fazem parte da rotina do bibliotecário e ações 
educativas para conscientizar os usuários da importância do 
espaço e da conservação dos recursos que oferecem. Isso exi-
ge do gestor conhecimentos diferenciais e qualificação, para 
que suas responsabilidades possam ser desempenhadas de 
forma eficaz (SILVEIRA, 2009).
 Salort e Machado (2011) ressaltam que a atuação de 
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um gestor de biblioteca vai além das paredes a qual a delimita, 
e a formação acadêmica que possui. Formação e atualização 
de acervo, bem como sua expansão; sistematização da orga-
nização e classificação são funções mínima de sua atuação. O 
bibliotecário gestor deve criar planos estratégicos que devem 
englobar desde os clientes internos como os externos, no in-
tuito de liderar e estimular colaboradores, e obter a satisfação 
nos serviços dos usuários e da administração superior da insti-
tuição.
 Um ponto bastante discutido na literatura é a respeito 
do planejamento estratégico que insere no contexto gerencial 
nas bibliotecas. Souza (2007) afirma que planejamento estra-
tégico visa adicionar às organizações a arte estrategista, sob 
uma ótica de negócio, em que busca meios de conduta e sub-
sídios para tomadas de decisão. Almeida (2001) conceitua o 
planejamento estratégico como sendo um método de adminis-
tração que busca ordenar opiniões e sugestões dos indivíduos 
a fim de que se possa criar uma visão futura dos desafios que 
estão por vir. Oliveira (2010) aponta o planejamento estraté-
gico como um procedimento de atuação sob um processo me-
todológico que visa a uma interação dos fatores controláveis 
e não controláveis, de forma otimizada e interativa para uma 
administração com características inovadoras e diferenciadas.
 Coletta e Cristianini (2010), citados por Salort e Macha-
do (2011), explicam que, mesmo que a administração de uma 
biblioteca não tenha como objetivo o lucro, este deve seguir 
as mesmas teorias e métodos  proposta para as organizações 
em gerais. O gestor tem que ter a consciência que gerencia os 
recursos financeiros das instituições. Em alguns casos advindos 
de agências de fomento para expansão de acervo bibliográfi-
co.  
 Outro fator que justifica as prerrogativas acima é que 
as bibliotecas não são imutáveis e nem apresentam uma in-
dependência isolada, mais sim é um ambiente que modifica 
de forma dinâmica, conforme a expansão do próprio conhe-
cimento, e nos termos atuais acompanhando a globalização 
do mundo. Assim, planejamento estratégico, no contexto das 
bibliotecas, deve ser visto como uma ferramenta preventiva 
com situações inesperadas (CARVALHO, 2008).
 Desde a década de 60, o planejamento dentro das 
bibliotecas já era uma necessidade. Carvalho (1981) relata 
essa indigência agregando um caráter de urgência, em que 
as delineações de padrões para as bibliotecas universitárias 
brasileiras deveriam ser propostos e implantados, a fim de per-
mitir que ferramentas administrativas de avaliação e o planeja-

mento dos serviços prestados, fossem estabelecidos, buscando 
ofertar um serviço com qualidade.
 Deste modo, pode-se sugerir que a aplicabilidade con-
tínua de planejamento estratégico nas bibliotecas tende a me-
lhorar a qualidade dos serviços prestados, bem como fornecer 
mecanismo para que esta possa ser constantemente avaliada, 
para amenizar, prevenir e resolver problemas inesperados. 
 Outro desafio discutido na atuação do gestor de bi-
blioteca refere-se à gestão de recursos humanos. Chiavenato 
(1999) conceitua a gestão de pessoas como uma prática admi-
nistrativa nas empresas, abordando as questões referentes ao 
capital humano, envolvendo questões que vão desde o recru-
tamento e seleção, o treinamento e  desenvolvimento e a mo-
tivação, no intuito de que os objetivos das organizações sejam 
alcançados num processo recíproco de valorização, superação 
e satisfação.
 Dentro do ambiente complexo de pluralidade que en-
volve os processos de uma biblioteca, com frequentes inter-
venções internas e externas, os colaboradores são partes es-
senciais para o bom funcionamento e cumprimento de metas. 
Silveira (2009) aponta que o perfil do gestor de biblioteca no 
trato da gestão de pessoas requer uma atuação de liderança. 
Uma interação entre os funcionários envolvidos nas diferentes 
funções faz-se necessário para que mecanismo de avaliação e 
desempenho possam ser realizados e, sobretudo, ressalta que 
o treinamento e desenvolvimento deve ser, neste ambiente, 
uma prática constante, dado que o a diversidade de atividades 
e de usuários (clientes) exigem métodos e técnicas de atendi-
mentos diferenciados para que haja satisfação em relação aos 
serviços prestados.
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Como se pode notar, a biblioteca torna-se um local em 
que as pluralidades da vida acadêmica se encontram. O espaço 
do saber também possui características próprias de uma orga-
nização na sua necessidade de gestão. Os objetivos e metas 
que lhe competem dependem de vários fatores e são pressio-
nados não só por questões internas mais também externa.
 O bom gestor de biblioteca pode ser caracterizado 
como um líder que conhece os processos envolvidos no coti-
diano de funcionamento deste setor. Ciente das necessidades 
internas (da própria biblioteca) e das externas (a instituição 
como um todo), pois a demanda que sofre advém, quase que 
em mesma intensidade, de ambas as partes.
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 O planejamento torna-se uma necessidade imediata e 
deve ser tomada como prática rotineira. Visionário e dinâmico 
o gestor tem que ter consciência de seu papel, desenvolvendo 
habilidade e competências para que os objetivos e metas pos-
sam ser atingidos de modo eficaz.
 Este artigo permite que seja feita uma reavaliação e 
uma investigação na faculdade da instituição, buscando en-
contrar mecanismo e formas de melhorar seus processos e a 
qualidade de seu serviços.

ABSTRACT

THE UNIVERSITY LIBRARY MANAGEMENT: 
CHALLENGES FOR THE MANAGER

 The library is an integral part of any educational insti-
tution independent of the level. Its function is correlated to the 
development of academic activities related to teaching, rese-
arch and extension. The objective of this study was to identify 
how libraries should be seen, under the managerial point of 
view, to achieve its objectives and goals within the university, 
emphasizing strategic planning. Conducting a review of the 
literature, we note the importance of managers to the perfor-
mance of this sector. With a complex profile, diversification 
of activities, influences of internal and external environment, 
the library management requires knowledge and proactive for 
their proper functioning. Strategic planning becomes a neces-
sity because it allows addition of a plan of action for routi-
ne activities, monitoring and evaluation methods to identify 
unexpected. This article may contribute to the libraries begin to 
think about this, and deploy mechanism that can improve the 
quality of its services.

Keywords: Strategic Planning. Library. People management.
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LIDERANÇA E NÍVEIS DE SATISFAÇÃO EM 
LINHA DE PRODUÇÃO

Eliane Aparecida Bazzo
Gleucy da Silva Arantes

Elquissana Quirino dos Santos

RESUMO

 Existem várias fontes de poder: dinheiro, status social, 
conhecimento, força física, dentre outras. E é exatamente isto 
que vem diferenciar chefia de liderança, pois mesmo tendo 
grande relação entre si, estudos mostram que ambas possuem 
diferentes fontes de poder. Tem-se observado a necessidade de 
se ter uma comunicação clara e objetiva, de maneira a garantir 
a intensificação das informações para todos os níveis hierár-
quicos contidos nas organizações. Neste setor, são produzidas 
120 toneladas/dia, com o auxílio da mão de obra direta de 
190 colaboradores. Sabe-se que em uma linha de produção 
o comprometimento e a satisfação dos colaboradores fazem 
toda diferença para se obter os melhores resultados. As mu-
danças resultantes do mercado competitivo atual demonstram 
a importância que as organizações precisam ter com os seus 
colaboradores, a fim de fazê-los sentirem-se parte dos aconte-
cimentos, ou seja, funcionários comprometidos com os objeti-
vos da empresa. Esse projeto buscou analisar os estilos de lide-
rança aplicados, que proporcionam bons resultados à empresa 
e satisfação aos colaboradores.

Palavras-chave: Liderança, linha de produção, satisfação.

1. INTRODUÇÃO

 Diante da competitividade do mercado atual, o tema 
abordado é de extrema importância para a empresa pesquisa-
da, bem como para outras empresas que querem permanecer 
em plena atividade. 
 Se as empresas precisam de funcionários motivados, 
com objetivos comuns, então é essencial que estes sejam 
orientados adequadamente, que recebam feedback constante-
mente, que saibam quais metas devem cumprir e que partici-
pem ativamente da vida da empresa.
 O fator motivacional para este estudo foi analisar e 
identificar os estilos de liderança aplicados na linha de ham-
búrgueres. 

 Este artigo teve como objetivo evidenciar, dentro da 
empresa, a importância no preparo e na escolha da liderança, 
visto que a liderança tem um papel fundamental na produ-
tividade e na satisfação dos empregados. Trata-se ainda de 
ressaltar a importância da comunicação entre líderes e seus 
colaboradores, o que poderá gerar satisfação bem como in-
fluenciar no desejo de permanecer na empresa, e ainda, dar o 
melhor de si para o cumprimento das metas e objetivos. 
 Em seguida, serão descritos os procedimentos meto-
dológicos e as características da pesquisa aplicada. Além do 
embasamento teórico, as informações e a coleta de dados fo-
ram extraídas através de pesquisa no setor foco deste estu-
do. O questionário foi aplicado em 80% (oitenta por cento) 
dos funcionários da linha de produção de industrializados e 
de hambúrgueres, identificando os turnos (primeiro e segundo 
turno). O questionário consta de dez questões objetivas, focan-
do na comunicação e níveis de aceitação dos líderes. 
 A partir da importância do assunto e dos objetivos 
traçados, foram abordados no desenvolvimento a caracteriza-
ção da empresa pesquisada, seu organograma e seu históri-
co. Após isso, foi conceituado sobre as organizações, sobre 
liderança e a importância da comunicação, o papel do líder 
na orientação do liderado e também da significância de treina-
mento e desenvolvimento de pessoas.
 Em sequência, abordar-se-á sobre a metodologia apli-
cada neste trabalho e, por último, faremos uma análise dos 
resultados da pesquisa, abordando-os e também levando em 
consideração as teorias sobre o assunto.    

2. CARACTERIZAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO EM ESTUDO 
 
 A empresa pesquisada é Y, uma empresa do ramo ali-
mentício.

2.1. Organogramas da empresa
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2.2. Histórico do Setor

 A linha de hambúrguer iniciou sua produção há oito 
anos, com cerca de sessenta colaboradores e com uma produ-
ção de quarenta toneladas/dia, hoje está com cerca de cento e 
noventa colaboradores e cento e vinte toneladas/dia, dividida 
entre dois turnos. Cada turno é composto de um supervisor, 
dois técnicos e noventa colaboradores. 
 Como premissa, os colaboradores devem seguir as 
normas da empresa, visando garantir qualidade dos processos, 
melhoria do setor, bem como a satisfação dos clientes. 
 Tendo na comunicação o melhor caminho para a com-
preensão e obtenção de resultados, o líder administrador de-
verá sempre motivar sua equipe e fazê-los entender que todos 
são responsáveis pelo processo e pelos resultados. Este é o 
grande desafio de toda administração. 

3. AS ORGANIZAÇÕES

 As organizações estão presentes desde a existência 
do homem em sociedade. A necessidade de se organizar para 
alcançar objetivos fez com que as pessoas procurassem se uni-
rem em grupos ou em comunidades para, juntos, buscarem 
alternativas para solucionar problemas ou atingir metas.
 Chiavenato (2004 p.160) afirma que as organizações 
não operam na base de improvisação. E nem funcionam ao 
acaso. Elas são criadas para produzir alguma coisa: serviços, 
produtos ou o que seja. Para tanto, utilizam energia humana 
e não humana para transformar matérias-primas em produtos 
acabados ou serviços prestados. As organizações são, afinal de 
contas, constituídas por pessoas.
 Chiavenato (2004 p.161) ainda observa que o mundo 
está mudando e a tecnologia também, daí o novo paradigma 
de competitividade em mercados globais requerer habilidade 
para mudar e inovar rapidamente. Isso implica necessidade de 
aumentar continuadamente a produtividade através de melho-
ria da qualidade do trabalho das pessoas, o que requer que 
elas sejam bem orientadas para que isso possa acontecer. 
 Orientar significa determinar a posição de alguém pe-
rante os pontos cardeais: encaminhar, guiar, indicar o rumo a 
alguém; poder reconhecer a situação do lugar em que se acha 
para se guiar no caminho. O importante é saber para onde a 
organização está indo para tentar fazer com que as pessoas 
ajudem na sua trajetória. (CHIAVENATO, IDALBERTO, 2005).
 Em um mundo de mercado globalizado, a organização 

tem que estar preparada para trabalhar e integrar pessoas com 
culturas, crenças e hábitos diferentes. Uma das maneiras de 
garantir a integração do grupo é trabalhar em equipe, direcio-
nando todos para os mesmos objetivos.

4. LIDERANÇA

 A liderança pode ser considerada uma das principais 
premissas para o sucesso das empresas. Liderança é o pro-
cesso em que uma pessoa é capaz, por suas características 
individuais, de aprender as necessidades dos profissionais da 
empresa, bem como de exprimi-las de forma válida e eficiente, 
obtendo o engajamento e a participação de todos no desen-
volvimento e na implementação dos trabalhos necessários ao 
alcance das metas e objetivos da empresa (OLIVEIRA, DJALMA 
DE PINHO REBOUÇAS, 2009).
 As pessoas consagram líderes não por meio de racio-
cínios e objetivos, mas por meio de uma comunicação que 
se processa em níveis inconscientes. Os profissionais da em-
presa sentem que um indivíduo entende suas necessidades e 
vai atendê-las por intermédio de elementos emocionais, tais 
como: atitudes, tom de voz, forma de olhar, frases, maneiris-
mos (OLIVEIRA, DJALMA DE PINHO REBOUÇAS, 2009).
 A liderança exercida de maneira influente sobre o gru-
po disposto a trabalhar por objetivos comuns demonstra que 
existem mais pontos envolvidos no processo de liderança, além 
de um cargo e subordinados (MARINHO; OLIVEIRA, 2005).

5. A COMUNICAÇÃO

 A comunicação é utilizada para preservar a identidade 
da organização ou ser o motor que impulsiona transformações 
desejadas, uma vez que a comunicação organizacional com-
preende todo o fluxo de mensagens que compõe a rede de 
relações da organização. É muito importante estar atento e es-
timular cada vez mais para que esta comunicação seja também 
recíproca, isto é, que não seja apenas da organização para os 
funcionários, mas também dos funcionários para a organiza-
ção.
 Segundo Carlzon e Langerström (2005, p. 95), “numa 
Companhia descentralizada, voltada para o usuário, um bom 
líder passa mais tempo ocupando-se com a comunicação do 
que com qualquer outra coisa”.
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5.1. Liderança e a Comunicação na Organização

 Oliveira (2009 p.214) afirma que no sistema de comu-
nicação das empresas, devem ser consideradas as seguintes 
questões: o que deve ser comunicado? Como deve ser comu-
nicado? Quando deve ser comunicado? De quem deve vir a 
informação? Para quem deve ir à informação? Por que deve ser 
comunicado? Quanto deve ser comunicado?
 A comunicação de liderança deve ser desenhada para 
se obter o comprometimento dos indivíduos, criando ou forta-
lecendo a confiança entre líderes e liderados.
 Os líderes devem estar preparados para ouvir e se co-
locar no lugar dos liderados, pois a comunicação de liderança 
não é via de uma única mão, é fundamental que a base tenha 
confiança e segurança para poder contribuir livremente com 
ideias, sugestões, etc., mesmo que contrárias às suas (HUN-
TER, 2006).
 O ambiente de trabalho dos colaboradores tem como 
forte influência o comportamento das pessoas, sendo este uma 
consequência da habilidade de se comunicar em relação aos 
líderes, ou seja, os relacionamentos são construídos por meio 
da comunicação, quer seja ela oral, escrita ou não-verbal (MA-
RINHO; OLIVEIRA, 2005).

5.2. Atitudes Coaching e Liderança de Equipes

 Coaching “é uma interação entre duas ou mais perso-
nalidades diferentes com influência direta na atitude pessoal” 
(RABAGLIO, 2000).
 O termo coaching era usado por estudantes universitá-
rios do século XIX, como uma gíria de mentor, pois entendiam 
que, embora o primeiro tenha sua origem no verbo to coach, 
que significa conduzir charretes, mentorar também é conduzir 
estudantes pelas estradas do desenvolvimento (VERGARA, SIL-
VIA CONTANT, 2006).
 O líder baseado no coach caracteriza-se por uma postu-
ra inspiradora, orientadora, centrada na transferência de seus 
conhecimentos e experiências de modo a desenvolver talentos 
e habilidades individuais, ou seja, fornece a direção e suporte 
aos colaboradores.

5.3. Treinamento e Desenvolvimento

 No cenário atual, onde cada vez mais as empresas pre-
cisam de agilidade, de aperfeiçoamento e desenvolvimento, o 

treinamento situa-se como um importante sistema que propor-
ciona aos indivíduos e às organizações um aperfeiçoamento de 
seus trabalhos e de seu consequente desenvolvimento.

Segundo Chiavenato (1998 p. 495), o treinamento deve 

abranger quatro pontos principais:

a) deve-se buscar transmitir informações relevantes so-

bre a organização (seu ambiente interno e externo), mis-

são, visão, políticas, regulamentos e clientes;

b) deve-se buscar melhorar e desenvolver novas habi-

lidades para execução das tarefas, principalmente de 

olhos nos avanços que a tecnologia oferece; 

c) alterarem atitudes que sejam desfavoráveis, como fal-

ta de entusiasmo, alteridade e consciência organizacio-

nal perante os clientes e os colegas; 

d) buscar novos conhecimentos, conceitos e ideias; o 

pluralismo, a versatilidade e o dinamismo são caracte-

rísticas fundamentais nos dias atuais, para manter sua 

empregabilidade. 

 
 Há diferenças entre treinamento e desenvolvimento. 
Treinamento é um processo sistemático para promover a aqui-
sição de habilidades, regras, conceitos e atitudes que busquem 
a melhoria da adequação entre as características dos emprega-
dos e as exigências dos papéis funcionais. Desenvolvimento é 
o processo de longo prazo para aperfeiçoar as capacidades e 
motivações dos empregados a fim de torná-los futuros mem-
bros valiosos da organização (FRANÇA, ANA CRISTINA LIMON-
GI, 2011).

5.4. Feedback

 Conforme Rabaglio (2000, p. 21), “conceito de feedba-
ck, herdado da teoria de sistemas, significa na tradução literal, 
retroalimentação, isto é, passar informações e transmiti-las ao 
sistema para a continuidade do seu funcionamento”.
 Segundo Chiavenato (2009, p. 248), o feedback deve 
ser orientado para que o desempenho siga os seguintes cami-
nhos: formulação de objetivos consensuais -  uma verdadei-
ra negociação entre gerente e funcionários para alcançar um 
consenso. Os objetivos não podem ser impostos. A superação 
destes objetivos deve significar um benefício para a empresa; 
comprometimento pessoal com relação ao alcance dos obje-
tivos; negociação com o gerente na alocação dos recursos e 
meios necessários para o alcance dos objetivos; desempenho, 
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que constitui a estratégia individual para alcançar os objetivos 
pretendidos; e constante medição dos resultados.

6. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

 Para a elaboração do artigo, utilizou-se o levantamen-
to bibliográfico, que permitiu a formulação do problema, bem 
como traçar objetivos e sugestões propostos. Teve-se também 
embasamento em uma pesquisa, através de um questionário 
com oito perguntas fechadas, feita no setor de hambúrgueres, 
onde se teve participação de 80% (oitenta por cento) dos fun-
cionários. A pesquisa foi feita separadamente para o primeiro 
e segundo turno.
 Após análise qualitativa dos dados coletados, pode-se 
demonstrar a importância de a liderança estar bem preparada, 
a importância de uma comunicação adequada, e de um fee-
dback constante.

7. QUESTIONÁRIOS APLICADOS NO SETOR DE HAMBUR-
GUER

 O questionário foi aplicado para 80% dos funcionários 
do setor, avaliando o primeiro turno identificado no gráfico e/
ou tabela como primeira turma, e segundo turno no gráfico 
identificado como segunda turma, sendo aplicado entre fun-
cionários da linha de produção. O questionário constou de dez 
questões objetivas que buscam informações da comunicação 
entre líderes e liderados, e níveis de aceitação destes líderes. 

7.1. Análise e discussão sobre os resultados obtidos du-
rante aplicação do questionário no Setor de Hambúrguer. 

7.1.1. Com que frequência você recebe Feedback?

Resultados obtidos

Turmas Regularmente Raramente Total

Turma 1 58 42 100

Turma 2 83 17 100

 De acordo com a tabela, a primeira turma recebe com 
menor frequência o feedback. A equipe da segunda turma re-
cebe com maior frequência.
 Este resultado deixa claro que os líderes devem estar 
atentos com o nível e frequência que o feedback é dado aos li-
derados, pois este é importante para  o desempenho das equi-

pes.   
 O feedback é uma das técnicas mais eficientes da co-
municação. Esta habilidade, quando aprimorada, envolve um 
processo de compreensão, respeito e confiança na relação en-
tre líder e liderado (WILLIAMS 2005).

7.1.2- Como está o nível de comunicação com seu líder?

Resultados obtidos

Turmas Ótimo Bom Regular Ruim Total

Turma 1 30 35 30 5 100

Turma 2 20 57 20 3 100

 A segunda turma evidencia um nível melhor na comu-
nicação com seus líderes.
 O resultado acima demonstra deficiência na frequência 
com que a comunicação é efetuada.
 Deixa-se como sugestão que a liderança deve elaborar 
um cronograma de comunicação a fim de manter e melhorar o 
fluxo da informação.

7.1.3. Qual a sua avaliação sobre as orientações repassa-
das pelos seus líderes?

Resultados obtidos

Turmas Ótimo Bom Regular Ruim Total

Turma 1 20 50 15 15 100

Turma 2 24 58 10 8 100

 Na questão acima, percebe-se boas orientações repas-
sadas, a partir de várias respostas como ótima e boa. 
 Conforme Moraes (2004, p. 258), “o processo de co-
municação encontra-se ligado principalmente à direção, pois 
representa intercâmbio de pensamentos e informações para 
proporcionar confiança e compreensão mútuas e boas relações 
entre as pessoas”.

7.1.4. Qual seu grau de escolaridade?

Resultados obtidos

Turmas Ensino 
Fundamental

Ensino 
Médio Total

Turma 1 70 30 100

Turma 2 86 14 100

 A tabela demonstra que, na primeira turma, 70% pos-
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suem ensino fundamental e 30% ensino médio. Na segunda 
turma, 14% dos funcionários concluíram o ensino médio, e 
86% o ensino fundamental.
 Identifica-se que o nível de ensino influencia o recebi-
mento e a interpretação das informações recebidas.
 
7.1.5. Há espírito de equipe por parte de seus lideres?

Resultados obtidos

Turmas Sim Não Às Vezes Total

Turma 1 61 32 7 100

Turma 2 73 10 17 100

 Na primeira turma, 61% dos colaboradores entendem 
que seus líderes possuem espírito de equipe, enquanto que na 
segunda turma são 73% .
 Este senso de trabalho em equipe vai muito além de li-
derar. Quando as pessoas se unem, existe maior probabilidade 
de usar esta energia para produzir resultados. 

7.1.6. Seu líder apresenta melhorias contínuas como pro-
fissional, para com a equipe e para com a empresa?

Resultados obtidos

Turmas Sim Não Total

Turma 1 70 30 100

Turma 2 83 17 100

 Na tabela acima, 83% da segunda turma acham que 
os líderes têm apresentado melhorias contínuas, enquanto que 
a primeira turma afirma que 70% têm apresentado melhorias 
contínuas.
 Mesmo sendo uma diferença significativa, demonstra 
que o papel do líder é apresentar incentivo para sua equipe na 
busca de crescimento profissional. 

7.1.7. O comportamento de seus líderes faz com que você 
esteja motivado a permanecer na empresa?

 No gráfico acima, observa-se que na primeira turma, 
65% afirmam que os líderes os motivam a permanecer na em-
presa, enquanto que na segunda turma este índice é de 72 %. 
 Conclui-se que o papel do líder dentro das organiza-
ções vai além de coordenar processos. O líder tem grande in-
fluência sobre a equipe através de suas atitudes, desenvolvi-
mento de suas atividades, comportamento e ética. 

7.1.8. Definição do perfil dos líderes: autoritário ou demo-
crático?  

Resultados obtidos

Turmas Democrático Autoritário Total

Turma 1 33 67 100

Turma 2 63 37 100

 Na tabela acima, a primeira turma define seus líderes 
como 33% democráticos e 67% autoritários. Na segunda tur-
ma, os líderes são definidos pelos colaboradores como 37% 
autoritários e 63% democráticos.
 Um processo de liderança democrática favorece o 
trabalho em equipes, tende a formar funcionários com maior 
comprometimento e responsabilidade com os objetivos da 
empresa, enquanto que, em uma liderança autoritária, a ten-
dência é ter membros oprimidos, funcionários sem dedicação, 
sem iniciativa. Também em um processo democrático, tende a 
facilitar quando o líder falta ao serviço, ou até mesmo é pro-
movido e/ou substituído. 

8. CONCLUSÃO

 O líder só existe como tal se reconhecido por seus li-
derados. Os influenciados são conquistados por seus líderes 
quando eles inspiram confiança, respeito e lealdade. Por isso, 
a importância de valorizar cada indivíduo, como peça funda-
mental para o alcance dos resultados, é essencial para aqueles 
que almejam influenciar sem pressão.
 Avaliando as duas situações que estão em estudo, 
concluiu-se que, na segunda turma, os líderes estão mais pre-
parados, dão maior retorno às suas equipes. E é este modelo 
de líder que as organizações buscam no mercado, estão sem-
pre se atualizando, sabem ouvir, convencem e conseguem se-
guidores.
 Os líderes devem aprimorar a aplicação do feedback e 
a comunicação, facilitando o entendimento dos funcionários.  
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Sabendo onde melhorar, o resultado poderá ser convertido em 
melhor produtividade tornando o feedback  e a comunicação 
um aliado para a eficácia.
 Os resultados humanos ganham status de metas finan-
ceiras. Não importa apenas “como se chegou lá”, mas como se 
agiu para chegar lá, ou seja, como os líderes conduziram suas 
ações com a equipe. 
 Sugere-se ainda que façam constante desenvolvimento 
e acompanhamento da liderança e que, periodicamente, façam 
pesquisa de clima para percepção do crescimento da equipe, 
bem como dos líderes.
 E, por fim, como parte de sugestão e também por ser 
um item importantíssimo, que desenvolvam cada vez mais in-
centivos para que os funcionários busquem maior formação 
escolar, pois esta atitude formativa tende a facilitar o dia-a-dia 
dos líderes e liderados.

ABSTRACT

LEADERSHIP AND SATISFACTION LEVELS 
IN PRODUCTION LINE

 There are several sources of power: money, social 
status, knowledge, physical strength, among others. And it’s 
exactly this that differentiate authority of leadership, becau-
se even having large relationship between themself, studies 
show that both have different sources of power. It has been 
noted the need to have clear communication and objective, 
in order to ensure the information intensification for all hierar-
chical levels contained within organizations. In this sector are 
produced 120 tons/day, with the help of direct work hand with 
190 collaborators. It is known that in a production line com-
mitment and satisfaction of employees make all the difference 
to get the best results. The changes resulting from the current 
competitive market demonstrate the importance that organi-
zations need to have with their employees in order to make 
them feel part of the events, it means employees committed to 

the goals of the company. This project sought to analyze the 
leadership styles applied that give good results to the company 
and employee satisfaction.

Keywords: leadership, production line, satisfaction.
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O MARKETING E A RELAÇÃO DE 
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
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RESUMO

 Um dos temas mais debatidos nas organizações é so-
bre a conquista da satisfação do cliente e as possibilidades de 
fidelizá-los. O objetivo deste artigo é apresentar a importância 
de se estabelecer o relacionamento com o cliente, e demonstrar 
suas principais ferramentas de apoio. A metodologia utilizada 
foi a pesquisa bibliográfica, em método descritivo, através de 
técnicas de leitura e análise. Uma das funções primordiais do 
marketing de serviços é satisfazer as necessidades e os desejos 
dos seus consumidores. Entende-se que classificar os serviços 
é uma forma de ajudar os profissionais a diferenciar estratégias 
de marketing que podem dar certo. Para analisar os processos 
de compra, é importante que os profissionais de marketing de 
serviços se preocupem em como são realizadas essas compras. 
Além de conhecer o consumidor, deve-se conhecer as etapas 
do processo de compra, pois conhecendo as mesmas, leva o 
consumidor  a fazer uma boa escolha. Defini-se que as de-
cisões no estágio da compra de um consumidor estão geral-
mente ligadas às características do comprador, aos estímulos 
e aos processos de decisão. O composto do serviço precisa de 
considerações especiais e características que irá comercializar 
como a qualidade, marca e embalagens. As expectativas dos 
clientes podem sofrer variações, cabendo aos fornecedores 
compreendê-las e se forma no momento em que estes avaliam 
a qualidade de um serviço, e as expectativas abarcam diversos 
elementos como o serviço desejado, serviço adequado, serviço 
previsto, considerando-se que deve haver uma tolerância entre 
os níveis de serviço que são desejados e os que são adequa-
dos. Percebe-se cada vez mais a necessidade de se dar uma im-
portância maior  de modo que possa satisfazer os clientes, ao 

se levar em conta a disputa do mercado em busca dos clientes. 
Com isso, as organizações têm se preocupado em saber quais 
são os desejos de cada cliente. Por fidelização, entende-se que 
é a satisfação e a sensação de prazer ou desapontamento re-
sultante da comparação entre o desempenho percebido de um 
produto e as expectativas do comprador. Observa-se que a sa-
tisfação do comprador pode fornecer diversos benefícios, como 
o oferecimento de níveis mais altos de satisfação, promoven-
do, assim, uma maior fidelidade aos clientes.

Palavras-chave: Serviços, fidelização e satisfação do cliente.

1. INTRODUÇÃO

 A realidade em que o mercado se encontra é impor-
tante para que as empresas se preocupem com a satisfação do 
cliente. A empresa possuía total poder com o mercado, deter-
minava as regras e o cliente era visto somente como fonte de 
lucros. O objetivo deste artigo é apresentar a importância de se 
estabelecer o relacionamento com o cliente, e demonstrar suas 
principais ferramentas de apoio. 
 As organizações necessitam antecipar-se às mudanças 
para ter vantagens competitivas. A satisfação possibilita a fi-
delização dos clientes e a conquista de novos. Muitos fatores 
podem influenciar a satisfação dos clientes como o oferecimen-
to de produtos, serviços de qualidade e prazo corretos para a 
entrega dos produtos ou serviços.
 Os mercados estão em constante mudança, por isso é 
importante lembrar que o cliente tem o poder de observar a 
concorrência e de pesquisar outras empresas para a aquisição 
de produtos e contratação de serviços. 
 No mercado, existe um grande número de comprado-
res para os serviços, por isso há uma corrida das empresas 
para conquistar os clientes. Os consumidores potenciais são 
aqueles que contam com recursos para a divulgação de seus 
serviços como comerciais de televisão, anúncios em jornais, 
malas diretas e telefonemas de vendedores, podendo, através 
desses meios, atrair mais clientes.
 A fidelização de clientes é um processo que muitas em-
presas almejam alcançar no mercado em que se encontram. A 
fidelização não se constitui em um processo fácil, sendo ne-
cessárias estratégias eficientes para a conquista dos clientes. 
O interesse em aprofundar sobre o assunto da satisfação se 
deu em função de entender como acontecem os processos de 
satisfação, retenção e, principalmente, a fidelização de clientes 
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de uma empresa.

3. MARKETING DE SERVIÇOS

 Às empresas cabe o papel de prestar um adequado e 
excelente serviço ao cliente, independente do setor, do porte, 
e dos desafios enfrentados. A empresa pode se tornar mais no-
tória e competitiva, por meio dos serviços prestados ao cliente, 
podendo estes serviços constituírem-se em ferramentas para 
vencer a concorrência. A consciência de que o cliente é o prin-
cipal foco de uma organização tem proporcionado avanços 
significativos, no entanto, mesmo com os recentes desenvolvi-
mentos observados, muitas empresas brasileiras encontram-se 
atrasadas nesse setor.
 Um serviço é baseado em uma série de atividades que 
normalmente acontecem durante as interações entre clientes e 
estruturas, recursos humanos, bens e sistemas do fornecedor, 
com fins de atender às necessidades dos clientes. Houve uma 
significativa evolução nos estudos sobre o tema Marketing de 
Serviços e, desta forma, muitos autores passaram a estudar o 
tema da qualidade dos serviços, bem como os conflitos por 
eles gerados.
 Para Churchill Junior e Peter (2000), a qualidade de 
atendimento ao cliente depende das pessoas dentro das em-
presas. É preciso motivar os funcionários a prestarem sempre 
um atendimento diferenciado e personalizado a cada cliente. 
É preciso investir em qualidade de atendimento para se obter 
sucesso nas negociações. O consumidor é o ponto de partida 
para uma mudança no eixo decisório das empresas. “Os pro-
fissionais de marketing de serviço devem inovar e melhorar 
continuamente. A motivação pode ser a chave para o sucesso 
de uma empresa em detrimento de outra.”

3.1. Classificação dos Serviços

 Os serviços podem ser classificados de diferentes ma-
neiras, no entanto, uma das mais proveitosas é pelo meio de 
entrega. Assim, Para Churchill Junior e Peter (2000, p. 292), 
pensar em marketing de serviços é lembrar valores através do 
desempenho, é valorizar as pessoas, os relacionamentos com 
clientes, é entender e atender as expectativas através da trans-
formação oferecida pelo serviço. 
 Entre as muitas classificações possíveis, uma delas 
considera o esforço do consumidor na obtenção de serviços, 
para Las casas (2007, p. 19), os serviços classificam-se em:

 Serviços de consumo: são os prestados diretamente ao 
consumidor final, subdividido nas categorias a seguir:
 a) Serviços de conveniência – ocorre quando o consu-
midor não que perder tempo em procurar a empresa prestado-
ra de serviços por não haver diferenças perceptíveis entre elas;
 b) Serviços de escolha - caracteriza-se quando alguns 
serviços têm custos diferenciados de acordo com a qualidade 
e tipo prestados, prestígio da empresa etc. Neste caso, com-
pensará ao consumidor visitar diversas empresas em busca de 
melhores negócios.
 c) Serviços de especialidade - são os altamente téc-
nicos e especializados. O consumidor, neste caso, fará todo o 
esforço possível para obter serviços de especialistas, tais como 
médicos, advogados, técnicos.
 
3.2. O Comprador de Serviços 

 Para analisar os processos de compra é importante que 
os profissionais de marketing de serviços se preocupem em 
como são realizadas essas compras. Além de conhecer o con-
sumidor, deve-se conhecer as etapas do processo de compra, 
pois conhecendo as mesmas, leva o consumidor  a fazer uma 
boa escolha.
 Para que os profissionais possam conduzir seus clientes 
no ato da compra de seus serviços, é importante que eles não 
se esqueçam de determinar os processos de compra de cada 
cliente. Portanto, é importante procurar pesquisas formais que 
possam ajudar no processo, e, assim, não se basear somente 
nas suas próprias opiniões que, muitas vezes, não são a repre-
sentação da realidade. 
 No que diz o autor, um processo envolve pessoas e 
objetos. Em alguns casos, o processo é físico e tangível, po-
rém, serviços que são processados com informações podem 
ser intangíveis. 
 Conforme Lovelock (2001, p.36), esses processos são 
divididos em:
 1. Processamento com pessoas: envolve ações tangí-
veis nos corpos das pessoas, como transporte de passageiros, 
corte de cabelos e serviços odontológicos. Os clientes precisam 
estar fisicamente presentes durante a entrega do serviço para 
receber os benefícios desejados.
 2. Processamento com bens: inclui ações tangíveis 
nos bens e outras posses físicas pertencentes ao cliente, como 
transporte de cargas aéreas, poda de gramados e serviços de 
limpeza. Nesses exemplos, o objeto que precisa ser processado 
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deve estar presente, mas o cliente não precisa estar.
 3. Processamento com estímulo mental: refere-se à 
ações intangíveis dirigidas  à mente das pessoas, como entre-
tenimento, espetáculos esportivos, apresentações de teatro e 
educação. Nesses exemplos,os clientes devem estar mental-
mente presentes, mas podem estar situados  em instalação  de 
serviços específica ou em local remoto conectado por sinais de 
radiodifusão.
 4. Processamento com informações: descreve ações 
intangíveis dirigidas aos bens  de um cliente, como seguros, 
serviços bancários e consultoria. Nesta categoria, pode ser pre-
ciso pouco envolvimento direto com cliente uma vez iniciado o 
pedido de serviço.
 A qualidade na prestação de serviços depende de uma 
boa infraestrutura da empresa e também no desempenho de 
cada funcionário consciente do papel que tem a cumprir e o 
comprometimento com o sucesso dos negócios, por isso é im-
portante que ocorram processos que facilitem a vida do geren-
te e ele possa ter direcionamentos corretos.
 Segundo Las casas (2008), ”Os benefícios de um pro-
cesso também são comercializados nos serviços’’, ou seja, um 
cliente, ao entrar em  algum lugar para fazer suas compras, 
terá que interagir com todos aqueles que fazem parte do es-
tabelecimento até o final de sua compra. A interação destas 
pessoas aos aliados da empresa, que resultará na satisfação 
do cliente, esta estratégia pode ter bons resultados para a em-
presa.
  
3.3. Estágios da Compra

 O que impulsiona o processo de compra é a necessi-
dade de algum tipo de serviço. Ao necessitar de um serviço, 
o consumidor buscará fontes, informações sobre este tipo de 
oferta no mercado.
 No processo de compra de um bem ou serviço, é ne-
cessário observar diversos aspectos relacionados à decisão de 
compra do consumidor. Na maioria das vezes, esta decisão 
está relacionada à uma resposta que parte de um estímulo ini-
cial. De acordo com Las Casas (2007, p.35), algumas etapas 
são percorridas pelo comprador: necessidades, informações, 
avaliação, decisão e pós-compra.
 A primeira etapa é constituída pelo saber da necessida-
de da compra do serviço. Através dessa necessidade, o consu-
midor irá procurar informações para saber sobre as ofertas que 
o mercado oferece. A segunda etapa é feita das informações 

que ele precisa para adquirir o produto. A avaliação constitui-
-se na etapa em que o consumidor analisa as características 
que eles acham importantes como condições de pagamento, 
preços oferecidos pela organização. Outra etapa importante 
é quando ele escolhe o serviço que poderá lhe proporcionar 
maiores vantagens e, finalmente, decide sua compra. 
 Existem vários processos que podem facilitar o desen-
volvimento dos negócios. A empresa poderá fazer um simples 
levantamento de mercado, caso  a empresa não conte com re-
cursos sofisticados, ela poderá fazer um pequeno questionário 
com algumas perguntas que podem ser anexadas ao material 
enviado regularmente como cartas, faturas. Essas perguntas 
podem facilitar, aos prestadores de serviços, o diagnóstico dos 
desejos dos clientes (LAS CASAS, 2007).
 Pode haver alguma interferência antes que o  consumi-
dor tenha interesse em  adquirir algum serviço. A necessidade 
desses serviços pode-se apresentar em três condições básicas:
 - O cliente sabe do problema, mas não sabe identificá-
-lo;
 - O cliente pensa em um problema, mas tem outro;
 - O cliente pensa que tem um problema, mas, na ver-
dade, não tem.
 De posse dessas informações, o prestador de serviços 
pode interferir de alguma forma. Os profissionais de vendas 
devem desenvolver um trabalho de identificação dos proble-
mas, por meio de conversações e levantamento de dados. A 
experiência do profissional vai auxiliar no processo de compa-
rações, ajudando na determinação do produto. O profissional 
deverá vender um produto que realmente o comprador neces-
sita. Segundo Las casas (2008), “o entendimento do processo 
de compra para o prestador de serviço é fundamental, pois 
a escolha de estratégias  mais apropriadas dependem desta 
informação’’.
 Geralmente, as necessidades são enraizadas. Elas já 
existem há algum tempo, quando um cliente decide comprar 
algum serviço para atender alguma necessidade. Normalmen-
te passam por um processo. Segundo Lovelock (2001), “o pro-
cesso de compra para os clientes possui três etapas distintas: 
pré-compra, encontro de serviço e pós-compra”.
 a) A etapa da pré-compra é o princípio de tudo. Ela se 
inicia a partir das necessidades individuais. Em alguns casos, 
o cliente pode escolher de forma rápida o serviço. Se na aqui-
sição de um bem, o cliente pode decidir quando, onde e como 
consumi-lo (LOVELOCK, 2001).
 b) Para a compra de serviços é imprescindível o en-
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contro do serviço, ou seja, contato entre o cliente e o presta-
dor, para que esses possam tomar decisões sobre o que vai 
ser comprado, promover trocas pessoais entre os clientes e os 
profissionais de serviços, pois esse processo é também consi-
derado parte do serviço. O momento do encontro entre cliente 
e consumidor deve ser planejado e oportuno, podendo, assim, 
influenciar o consumidor na avaliação sobre o serviço (LOVELO-
CK, 2001, p. 86).
 c) Ainda citando Lovelock (2001, p. 88), o estágio pós-
compra é caracterizado pela avaliação do consumidor, sobre 
a experiência que vivenciou ao contratar o serviço comprado. 
Esta avaliação dependerá, em grande parte, da expectativa 
que ele tinha sobre o serviço antes de ser adquirido, o de-
sempenho dos funcionários e sua percepção sobre o serviço 
prestado.
  
3.4. O Composto do Serviço

 O marketing de serviços precisa de considerações espe-
ciais para que sua comercialização aconteça, assim não basta 
somente que ele decida sobre as características que irá comer-
cializar como a qualidade, marca, embalagens. Ele deve decidir 
também sobre como essas atividades serão desempenhadas, 
onde e por quem será comercializada. Para isso, é necessário 
que ele decida também sobre os quatro Ps dos serviços: perfil, 
processos, procedimentos e pessoas, conforme descritos a se-
guir (LAS CASAS, 2005, p. 79).
 a) Perfil: o perfil faz referência ao local em que ocorre-
rá a prestação de serviços. Contempla toda a parte visual do 
estabelecimento comercial, bem como a limpeza, disposição 
de móveis, layout. Então, cabe ao administrador a decisão do 
perfil do local para a sua ação.
 O perfil constitui-se em um importante componente de 
comunicação, devido à intangibilidade do serviço. Las Casas 
(2005, p.79) expõe alguns exemplos de clientes, que decidem 
sobre a compra, analisando o perfil do prestador de serviços. 
Cabe ao administrador cuidar para que suas evidências este-
jam de acordo com as expectativas do público-alvo, no qual 
ele tem interesse.
 b) Processos: a empresa deve decidir também como 
administrar o processo de prestação de serviços. Ao entrar em 
uma empresa, o cliente interage com diversos aspectos da or-
ganização. Sendo assim, esse processo precisa ser administra-
do de maneira organizada, trazendo a satisfação dos clientes 
e que o prestador também possa obter lucro. Processos con-

fusos, demorados e desorganizados devem ser evitados. Caso 
haja ocorrência desse tipo de processo, o prestador de serviços 
corre o risco de perder seu cliente.
 c) Procedimentos: o processo refere-se ao atendimento 
do cliente no momento que este for comprar o serviço. É conhe-
cido também como o momento da verdade. É nessa ocasião, 
que tudo aquilo que foi ensinado e praticado no treinamento, 
no planejamento será observado pelo cliente, sendo que, no 
contato pessoal, haverá a percepção se um serviço será bem 
prestado ou não. Desta forma, a empresa deverá especificar 
que tipo de procedimentos deverá ter seus funcionários. 
 d) Pessoas: os maiores investimentos que acontecem 
na área de serviços estão relacionados à mão de obra. As 
empresas prestadoras de serviço precisam comercializar atos, 
ações, desempenho. Para comercializar desempenho, é preciso 
treinar os vendedores, gerentes e demais funcionários, haven-
do, para isso, a necessidade de contratar as pessoas certas. As 
pessoas de uma organização são importantes para a qualidade 
dos serviços prestados.

3.5. Avaliação do Desempenho dos Serviços

 Diante do aumento da competitividade, as empresas 
têm buscado cada vez mais a inovação em seus processos, 
utilizando-se de novas ferramentas, objetivando alcançar a ex-
celência. 
 Segundo Lovelock (2001, p. 74), em relação aos pro-
dutos, os clientes, às vezes, podem voltar atrás em sua decisão 
de compra se a mesma não lhe agradou, o que não é pronta-
mente percebido em termos de serviços. Assim, os serviços 
referentes aos produtos assemelham-se com a compra de um 
produto, pois estes podem retornar para o conserto, caso o 
trabalho não tenha sido eficiente da primeira vez.
 São importantes as informações dos clientes quanto às 
suas necessidades e expectativas em relação aos serviços que 
a empresa vem oferecendo. Sem ter essa preocupação com o 
cliente não é possível conhecer seu verdadeiro anseio.
 
3.6. Expectativa dos Clientes

 Abordar sobre a expectativa dos clientes não é uma 
tarefa fácil, pois são bastante diferenciadas, havendo também 
vários tipos de serviços que podem ser prestados. As expecta-
tivas dos clientes podem sofrer variações, cabendo aos forne-
cedores compreendê-las (LOVELOCK, 2001, p. 103).
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 As expectativas do cliente são construídas com base em 
fatores que indireta ou diretamente, interagem com o cliente. 
Estes factores vão “ditar” a procura de um serviço pelo cliente. 
No modelo de ZEITHAML, PARASURAMAN e BERRY são identi-
ficados 4 grandes fatores que influenciam o serviço esperado 
pelo cliente, ou seja, o desejo e necessidades, as experiências 
anteriores, comunicação externa e o passa a palavra, emergem 
no cliente a expectativa do que ele espera de um bem adquiri-
do o serviço prestado por uma empresa.

3.6.1. Como se Forma

 De acordo com Lovelock (2001, p. 103), as expectati-
vas se diferem entre os grupos demográficos, como entre ho-
mens e mulheres, velhos e jovens, trabalhadores de escritórios 
ou de fábrica. Diferenciam-se também de país para país. 
 A expectativa do cliente se forma no momento em que 
este avaliam a qualidade de um serviço sob a ótica de algum 
padrão interno baseada em alguma experiência anterior.
  
3.6.2. Diferentes Níveis de Expectativas

 As expectativas abarcam diversos elementos como o 
serviço desejado, serviço adequado, serviço previsto, consi-
derando-se que deve haver uma tolerância entre os níveis de 
serviço que são desejados e os que são adequados. De acordo 
com Lovelock (2001, p. 104), o serviço desejado constitui-se 
naquele que o cliente espera receber, ou seja, trata-se de um 
nível almejado para o serviço. Os clientes, geralmente, pos-
suem um nível de expectativa inferior para o serviço, por acre-
ditarem que as empresas nem sempre prestam os melhores 
serviços.
 O serviço adequado consiste no nível mínimo de ser-
viço que os clientes aceitarão sem que fiquem insatisfeitos. 
Dentre os fatores que ajudam no estabelecimento desta ex-
pectativa estão o desempenho antecipado das alternativas de 
serviços percebidas e fatores relativos ao uso dos serviços em 
uma ocasião especial. 
 O nível de serviço previsto é aquele que os clientes 
esperam de fato receber do seu fornecedor. As estimativas de 
serviços antecipadas podem prejudicar o nível de serviço ade-
quado ao cliente, caso seja previsto um bom serviço, o resulta-
do alcançado será melhor e mais adequado aos clientes.

3.7. Como os Clientes Avaliam a Qualidade dos Serviços

 Os clientes costumam avaliar a qualidade dos servi-
ços prestados na ocasião em que possuem uma expectativa 
baseada nas necessidades individuais, experiências anteriores, 
informações ou recomendações de terceiros, propaganda de 
fornecedores de serviços.
 Segundo Lovelock (2001, p. 107), ao comprar e con-
sumir o produto, os clientes comparam a qualidade esperada 
com a qualidade do produto que receberam. Os serviços, que 
apresentarem um alto desempenho, são capazes de encantar 
os clientes, pois estão acima dos níveis de expectativas espe-
radas. Caso esses serviços não excedam aquilo que é esperado 
pelo cliente, ficam na zona de tolerância e aqueles que ficam 
abaixo do adequado constituem-se em uma lacuna na quali-
dade entre o desempenho do fornecedor e as expectativas do 
cliente.
 
3.7.1. As Cinco Dimensões da Qualidade

 Segundo Lovelock (2001, p. 109), diversas abordagens 
podem ser conferidas em relação à dimensão da qualidade, o 
tipo de serviço prestado, podendo destacar a confiabilidade, 
tangibilidade, sensibilidade, segurança, empatia.
 Confiabilidade: a empresa inspira confiança no forneci-
mento de serviço conforme o prometido;
 Tangibilidade: refere-se às evidências físicas do servi-
ço, tais como a aparência das instalações, equipamentos, pes-
soas e materiais de comunicação;
 Sensibilidade: os funcionários da empresa são prestati-
vos e capazes de fornecer pronto atendimento;
 Segurança: refere-se ao grau de conhecimento  do 
prestador de serviços e sua habilidade em transmitir confiança;
 Empatia: refere-se ao cuidado e atenção individualiza-
da oferecidas pelo prestador de serviços ao cliente ao cuidado 
e às suas necessidades. Diante do exposto, compreende-se 
que, muitas vezes, ocorrem lacunas capazes de afastar a qua-
lidade esperada do serviço, podendo estas ser favoráveis ou 
desfavoráveis ao prestador de serviços.
 
3.8. Satisfação, Retenção e Fidelidade

3.8.1. Satisfação

 A satisfação é algo que se acha voltado para a qua-
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lidade do produto que se oferece ou de serviço de qualquer 
natureza que se preste.
 Somente percebe a qualidade, aquele que consome o 
produto ou serviço. Desta forma, este autor considera que de 
nada adianta a empresa oferecer produtos ou serviços de al-
tíssima qualidade técnica, se, ao serem ofertados ao mercado, 
o público-alvo não perceber essa qualidade, também não há 
de se considerar o fato de desenvolver produtos baseados na 
sensibilidade de seus criadores. Na maioria das vezes, esse re-
curso não funciona.
 Para as empresas que desejam satisfazer seus clientes 
com valor e serviços excepcionais, são mais que um conjunto 
de políticas ou ações, trata-se de atitudes disseminadas em 
toda empresa, uma parte importante da sua cultura geral.
 O mercado tem se tornado cada dia mais competitivo 
e desafiador. Os clientes têm sua disposição uma infinidade de 
serviços e produtos. Então, nem sempre é fácil perceber se eles 
estão ou não satisfeitos com os serviços recebidos. 
 
3.8.2. Retenção e Fidelização

 A retenção e fidelização de clientes encontram-se inter-
ligadas e, por este motivo, é que as empresas estão entenden-
do a necessidade em satisfazer, fidelizar e reter seus clientes.
 Para Lovelock (2001, p. 150), a palavra fidelidade é an-
tiquada e tem sido usada para descrever lealdade, devoção a 
um país ou indivíduo. Contudo, recentemente no meio empre-
sarial, tem sido utilizada para descrever o desejo de um cliente 
em continuar prestigiando uma empresa durante um período 
maior de tempo, comprando e utilizando os mesmos serviços 
adquiridos anteriormente, recomendando-os a terceiros.
 “Existem duas maneiras principais de fortalecer a re-
tenção do cliente. Uma é erguer barreiras elevadas para impe-
dir a mudança. Os clientes são menos propensos a mudar para 
outros fornecedores se isso envolver altos custos de capital, 
altos custos relacionados à pesquisa de fornecedores ou à per-
da de desconto para clientes fiéis. O melhor método, porém, é 
entregar um alto grau de satisfação a ele. Isso torna mais difícil 
para os concorrentes ultrapassarem as barreiras, oferecendo, 
simplesmente preços mais baixos ou incentivos”.
 Se clientes satisfeitos são a alma de qualquer negócio 
bem-sucedido, clientes fiéis são essenciais para a sustentação 
da liderança no negócio. Conforme expõe Lovelock (2001), o 
maior desafio dos profissionais de marketing não é o de fazer 
com seus clientes potenciais continuem fiéis e comprando seus 

serviços. 
 
3.8.3. Benefícios da Satisfação dos Clientes

 Todos os profissionais de marketing desejam apresen-
tar aos seus clientes um serviço que possa atender às suas exi-
gências. No entanto, esta não pode ser a única meta. Deve-se 
também pensar em outras vantagens como a competitividade 
e o lucro.
 A longo prazo é mais favorável, em termos de lucrativi-
dade para as empresas, manter os clientes já existentes em re-
lação ao desenvolvimento de nova busca. Considera-se que os 
clientes altamente satisfeitos difundem informações positivas, 
evitando, assim, a existência de custos no processo de atração 
de novos clientes (LOVELOCK, 2001, p. 116).
 Observa-se que a satisfação do comprador pode forne-
cer diversos benefícios, como o oferecimento de níveis mais al-
tos de satisfação, promovendo, assim, uma maior fidelização.

CONCLUSÃO

 Diante do que foi revisado na literatura pode-se perce-
ber que as empresas precisam ter uma relação bem construí-
da com seus clientes, em termos de oferecimento de serviços, 
competitividade, propostas e planos de fidelidade que possam 
vir ao encontro das necessidades e expectativas dos clientes 
pois, para firmar-se no mercado, é preciso oferecer serviços 
diferenciados a preços significativos, de modo que haja lucra-
tividade sobressaindo-se em um mercado de economia emer-
gente como a do Brasil. 
 Foi possível observar que quando a empresa investe 
em relacionamento com o cliente, diminui sensivelmente os 
custos para atrair novos consumidores, deste modo, os clientes 
satisfeitos possivelmente indicarão a empresa para outras pes-
soas, melhorando, inclusive, o status desta organização, que 
passará a demonstrar o quanto se importa em satisfazer as 
necessidades de sua clientela, não só no ato da venda, mas, 
posteriormente, estabelecendo assim, um relacionamento. 
 O objetivo maior das empresas, atualmente, é reter o 
cliente já que isto significa maximizar o lucro a longo prazo, 
durante o período em que o cliente se relaciona com ela e não 
obter o lucro máximo em apenas uma única transação.  
 Os clientes devem ser identificados, reconhecidos, co-
municados, em relação à satisfação e respondidos. Para tanto, 
as empresas de sucesso rastreiam as expectativas dos seus 
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clientes, investigam como o seu próprio desempenho é perce-
bido e monitoram a satisfação do cliente continuamente. 
 Assim, percebe-se que para manter seus clientes fiéis, 
é imprescindível que a empresa focalize suas ações, conquiste 
confiança dos seus clientes, invista nos funcionários, preocupe 
-se com detalhes e cuide constantemente de sua imagem.
 
ABSTRACT 

 One of the most debated topics in organizations is on 
the achievement of customer satisfaction and the possibilities 
of fidelizá them. The goal of this article is to present the impor-
tance of establishing the customer relationship, and demons-
trate its main support tools. The methodology used was the bi-
bliographic search in descriptive method, through reading and 
analysis techniques. One of the primary functions of marketing 
services is to satisfy the needs and wishes of its customers. 
It is understood that sort the services is one way to help pro-
fessionals differentiate marketing strategies that can succeed. 
To analyze the buying processes is important for marketers in 
how services are held to be concerned such purchases. In ad-
dition to knowing the consumer, you must know the steps in 
the buying process, because knowing the same, takes the con-
sumer to make a good choice. Set if that decisions on the stage 
of the purchase of a consumer are usually attached to the cha-
racteristics of the purchaser, to stimuli and to decision-making 
processes. The compound of the service requires special consi-
derations and characteristics that will market as quality, brand 
and packaging. Customer expectations can vary, and it is up to 
the suppliers understand them and that shape at the time at 
which they evaluate the quality of a service, and several cover 
expectations as the desired service elements, adequate servi-
ce, service provided, assuming that there must be a tolerance 
between the levels of service that are desired and that they 

are suitable. Increasingly realizes the need to give greater im-
portance so that it can satisfy customers, to take into account 
the market in search of customers. As a result, organizations 
have been keen to know what are the desires of each client. 
By loyalty means that is the satisfaction and the feeling of ple-
asure or disappointment resulting from the comparison betwe-
en the perceived performance of a product and the buyer’s 
expectations. We observe that buyer satisfaction can provide 
several benefits, such as providing higher levels of satisfaction, 
thereby increasing customer loyalty.

Keywords: Services, customer loyalty and customer satisfac-
tion.
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RESUMO

 A importância do plano de negócio da central de proje-
tos visa ao intermédio de projetos elaborados por profissionais 
da área de design de interiores com a fabricação das indústrias 
moveleiras, aplicando melhorias no processo de produção,com 
o objetivo de oferecer agilidade nos serviços prestados, com a 
eficiência e comodidade viabilizando a comunicação entre as 
partes envolvidas no processo de desenvolvimento do proje-
to até a produção e entrega do produto.A implantação des-
se negócio serve como elo forte entre a parte visual que são 
os projetos; a parte técnica,fatores necessários para a criação 
da central de projetos; e a melhoria dos serviços prestados. A 
central de projetos entra para um novo conceito que identifica 
uma deficiência no entendimento do processo produtivo com 
o processo de elaboração de projeto e vendas. O casamento 
destes processos tem a capacidade de gerar menos tempo de 
produção, maior entendimento do projeto elaborado, e certifi-
cação que os projetos serão executados fielmente como foram 
elaborados. Em suma a central de projetos cria uma metodolo-
gia de fabricação, com elaborações técnicas e especializadas, 
desenvolvendo uma biblioteca e documenta com todas as di-
retrizes de fabricação especificadas, e através de um software 
coloca sua biblioteca para serem executados projetos decorati-
vos de móveis para ambientes residenciais e comerciais.
PALAVRAS-CHAVE: Projetos. Plano de Negócio. Implantação. 
Móveis. Produção. 
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1. INTRODUÇÃO

 O plano de negócio é um estudo mais adequado que 
os empresários dever fazer para iniciarem seus negócios, uma 
vez que este estudo apresenta a viabilidade do negócio e o 
que ele pode proporcionar em relação ao crescimento.
 Os objetivos neste artigo são: aprimoramento na ges-
tão de produção de projetos no setor moveleiro de Rio Verde 
– GO, oferecendo agilidade, eficiência, viabilizando o enten-
dimento no processo de elaboração, fabricação e desenvol-
vimento de projetos visuais do tipo maquete eletrônica para 
área moveleira. Buscando um diferencial de competitividade 
incorporando um modelo de negócio sustentável e empreen-
dedor de modo que conquiste o desejo e satisfação do cliente.
 Se um Plano de Negócios deve analisar a viabilidade 
do negócio e seus riscos dentro do seu ambiente político, eco-
nômico e social, é totalmente legítimo que este denuncie a sua 
inviabilidade.
 Assim, motivos como produtos ou serviços tecnológi-
cos, globalização, devem fazer parte da apreciação realizada e, 
eventualmente, indicar a inviabilidade do projeto, mas não ser 
mera justificativa de um fracasso.
 Independentemente da sua natureza, o plano de negó-
cios é hoje o procedimento básico para o planejamento e lan-
çamento de qualquer projeto. Entendê-lo e conhecê-lo não só 
é necessário para desenvolver algo, como é essencial também 
para avaliar, discutir e compreender o comportamento dos no-
vos negócios de qualquer natureza.

2. O PLANO DE NEGÓCIO: Definições

 Existem muitas definições de plano de negócio: pode 
ser visto por muitos empreendedores como uma mera forma-
lidade, entretanto, os mais visionários o veem como uma fer-
ramenta estratégica, utilizado para orientar a implantação de 
um negócio, identificar parceiros potenciais, avaliar objetivos e 
metas, monitorar o desenvolvimento da empresa, além de se 
caracterizar como um poderoso instrumento para captação de 
recursos. 

O Plano de Negócios é um documento usado para des-
crever um empreendimento e modelo de negócios que 
sustentam a empresa. Sua elaboração envolve um pro-
cesso de aprendizado e autoconhecimento, e, ainda, 
permite situar-se no seu ambiente de negócios (DORNE-

LAS, 2001, p.96).
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 Além de ser um instrumento de minimização de riscos, 
o plano de negócio é um meio de comunicação que descreve a 
empresa e revela a concepção do empreendedor para o futuro.

O Plano de Negócios descreve a idéia de um novo em-

preendimento e projeta os aspectos mercadológicos, 

operacionais e financeiros dos negócios propostos para 

os três a cinco primeiros anos. Seu preparo permite a 

análise da proposta e ajuda o futuro empreendedor a 

evitar uma trajetória decadente que leva do entusiasmo 

à desilusão e ao fracasso (LONGENECKER, 1997, p.161).

 O Plano de negócio é o cartão de visita de qualquer 
empreendedor ou empresa, funciona como um instrumento de 
apresentação do negócio de forma concisa, mas que engloba 
todas as suas principais características. (DORNELAS, 2003).
 Também existe bastante coerência entre os autores 
quanto à função de um Plano de Negócio. Ser uma ferramenta 
de planejamento: gerar ideias a respeito de como o negócio 
deve ser desenvolvido, delinear estratégias e identificar opor-
tunidades que possam ser transformadas em diferencial com-
petitivo.
 No entanto, muitos planos de negócio que previam re-
sultados positivos vêm a fracassar e contrariar todas as expec-
tativas, apesar de terem sido elaborados com cuidado e profis-
sionalismo. Hoje, encontramos casos que chamam a atenção 
por seus fracassos ou sucessos.

Ele é a ferramenta por excelência do empreendedor em 

todos os estágios. Porque indica um ponto no futuro que 

ele quer alcançar e aponta estratégias e recursos a serem 

utilizados. Ou seja, ajuda o empreendedor definir aonde 

quer chegar, como fazer para ir até lá, quais os recur-

sos necessários e qual estrutura utilizar na organização. 

Além disso, os valores que vão unir todos os seus inte-

grantes em um esforço direcionado. Ao definir a missão 

e os valores, o empreendedor estará definindo o quadro 

ético que presidirá todas as ações da empresa (DOLABE-

LA, 2006, p. 14).

 Nestas definições, vemos que o Plano de Negócios é 
aclamado pelos autores como instrumento indispensável para 
o empreendedor; um documento que define um negócio, que 
sintetiza e explora suas potencialidades e riscos, mapeando o 
curso de uma empresa ao longo de um certo período de tem-
po.

 Além de ser um instrumento de minimização de riscos, 
o plano de negócio é um meio de comunicação que descreve a 
empresa e revela a concepção do empreendedor para o futuro.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Este artigo fundamenta-se em uma pesquisa biblio-
gráfica, descrevendo o tema proposto, seguindo da criação de 
um plano de negócio, conforme anexo único, demonstrando a 
viabilidade de uma central de projetos para o município de Rio 
Verde, Goiás.
 A coleta dos dados para abertura do negócio foi re-
alizada através do conhecimento técnico de um dos autores 
por já trabalhar na área e também foram realizadas diversas 
conversas informais com alguns possíveis clientes verificando 
sua viabilidade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Ao elaborar o presente plano de negócio, observou-se 
que o conhecimento técnico é fundamental para abertura do 
negócio, pois através dele que será desenvolvida a biblioteca 
com toda a modulação criada para sua documentação.
 Juntamente com o conhecimento técnico, é necessá-
rio um investimento inicial, conforme apresentado na tabela 1 
para que se possam adquirir equipamentos necessários para 
os trabalhos da empresa, juntamente com uma aquisição de li-
cenças para utilização de um software que dará todo o suporte 
para criação da biblioteca dos módulos, e para elaboração dos 
projetos dos ambientes diversos.

TABELA 1 – Investimentos iniciais

Equipamentos e 
Produtos Quant. Valor Unitário Valor Total

Computadores 2  R$2.500,00  R$   5.000,00 

Reforma Espaço 1  R$5.000,00  R$   5.000,00 

Móveis Decoração 1  R$7.000,00  R$   7.000,00 

Software para 
Trabalhos

1  R$62.000,00  R$   62.000,00 

Móveis Escritório 1  R$5.000,00  R$   5.000,00 

Ultrabook 1  R$5.000,00  R$   5.000,00 

Notebook 1  R$3.000,00  R$   3.000,00 

Servidor 1  R$4.000,00  R$   4.000,00 

Material Escritório 1  R$2.000,00  R$   2.000,00 

Publicidade Inicial 1  R$2.000,00  R$  2.000,00 

Total    R$100.000,00 
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 Para os investimentos iniciais estão calculados, pre-
vendo a implantação do negócio dentro do prédio do Polo 
Moveleiro da cidade de Rio Verde, Goiás. Sua capacidade de 
produção seria de até 160 projetos por mês, sendo necessá-
rios 2 projetistas. Uma indústria com faturamento médio de 
R$ 20.000,00 realiza em média 15 projetos por mês. Logo 
com uma média entre 10 a 15 indústrias seriam perfeitamente 
atendidas pela Central de Projetos, uma vez que as indústrias 
que passarem a se cadastrar na Central de Projetos ficam fide-
lizadas. Pois recebem instruções de produção de acordo com a 
metodologia da fabricação da Central de Projetos.
 Mas não será apenas de projetos que a Central de Pro-
jetos possuirá em sua gama de serviços. Também estarão in-
clusos Plano de corte de chapas com etiquetamento nas peças 
para identificação, relação de matéria-prima (romaneio), lista-
gem para montagem, impressões de projetos para montagem, 
Treinamento para utilização do sistema elaborador de projetos 
e consultoria nas indústrias para adequação na produção da 
biblioteca desenvolvida pela Central de Projetos.
 O negócio contempla uma seguridade de expandir a 
capacidade de produção de qualquer indústria da região, pois 
passarão do sistema artesanal de fabricação para fabricação 
seriada, mesmo não possuindo equipamentos de ponta com 
automações para produção em grande escala. A Central de 
Projetos viabiliza uma indústria que tem hoje capacidade de fa-
turamento máximo entre R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00 para 
no mínimo, três vezes mais, pois a maior parte do tempo na 
fabricação desses móveis hoje está concentrado na elaboração 
da relação dos materiais e plano de corte das chapas. A Central 
de Projetos elimina essas duas etapas da indústria, entregando 
na mesma hora que entrega o serviço para a indústria.

4.1. Ponto de Equilíbrio

 De acordo com Ribeiro(2009), o ponto de equilíbrio, 
cuja terminologia em inglês é break-even pointsé, o estágio 
que a empresa alcança no exato momento em que os custos 
e despesas totais se igualam com as receitas totais. Ele tem a 
finalidade de revelar o que a empresa deve vender para cobrir 
todos os seus custos e despesas.
 No entanto Ferreira(2012), destaca ainda a existência 
de 3 tipos de ponto de equilíbrio, isso dependendo da necessi-
dade da informação e de como é calculado que são: Ponto de 
Equilíbrio Financeiro, Ponto de Equilíbrio Contábil e o Ponto de 
Equilíbrio Econômico.

 De acordo com os preços de vendas elaborados em 
cima de um estudo de hora técnica trabalhada, custos opera-
cionais, rateio das despesas fixas e apuração da margem de 
contribuição de cada produto, a tabela 2 apresenta o ponto de 
equilíbrio contábil para a Central de Projetos.

TABELA 2 – Ponto de equilíbrio contábil empresa Central de Projetos

Produtos Ponto de Equilíbrio

Projeto Nível 0 24,39

Projeto Nível 1 17,63

Projeto Nível 2 13,78

Projeto Nível 3 11,62

Projeto Nível 4 10,20

Projeto Nível 5 17,91

Projeto Nível especial 12,84

Plano de Corte 230,99

Etiquetas 231,34

Lista de Materiais (Romaneio) 230,17

Impressões coloridas a Laser 75,75

Impressões coloridas a Jato 74,98

Projeto com definições para montagem 230,30

4.2. Taxa de Retorno (payback)

 Dornelas(2001) descreve que o payback é bem preciso, 
pois utiliza o cálculo do fluxo de caixa para calcular o retorno 
do investimento. É um método simples para analisar o tempo 
gasto para recuperar o capital investido inicialmente para a 
abertura do negócio.
 Payback = valor do investimento / média do valor do 
fluxo de caixa mensal.
 No plano de negócio elaborado no anexo 1, o inves-
timento inicial em R$ 100.000,00 teria um retorno de, aproxi-
madamente de 31 meses, ou 2,6 anos.

CONCLUSÃO

 A abertura de uma Central de Projetos, na cidade de 
Rio Verde-GO, trará enormes benefícios aos integrados da em-
presa, uma vez que ela adota padrões de fabricação e busca 
uma serialização da produção, criando situações para que as 
empresas tenham capacidade de expandir sua produção sem 
grandes investimentos. 
 Uma vez definida a metodologia de fabricação, cria-se 
um padrão dos seus produtos, o que causa um impacto na 
apresentação, pois todos os produtos tendem a ter o mesmo 
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sistema de montagem, criando uma imagem positiva da em-
presa no produto.
 O investimento inicial, baseado no modelo do negócio 
a ser implantado, tende a ser uma quantia um pouco alta, po-
rém, esse negócio tem o objetivo de tratar com clientes fideli-
zados, pois todos os clientes que são cadastrados pela Central 
de Projetos recebem constantemente a auditoria em suas pro-
duçõe e, nessas auditorias, torna-se necessário que a empresa 
consuma os produtos da própria Central de Projetos.
 Como o negócio exige muito conhecimento técnico, 
aqueles que pretendem abrir este tipo de negócio sem qual-
quer conhecimento técnico acabam não tendo o retorno satis-
fatório do investimento, visto que serão necessários aplicações 
e investimentos em treinamentos, em carteira de clientes, e 
formação de mão de obra.
 Porém, para aqueles que já possuem o conhecimento 
técnico sobre fabricação de módulos moveleiros para decora-
ção de ambientes de design, o investimento se torna interes-
sante, uma vez que trará benefícios aos clientes que passam 
a ser parceiros do negócio. A taxa de retorno é considerada 
satisfatória, mostrando o tamanho do investimento para o ta-
manho do negócio.

ABSTRACT

THE BUSINESS PLAN, CONCEPT AND 
IMPORTANCE: An analysis 

forimplementation of a project central 
furniture makers in the municipality 

of Rio Verde – GO

 The importance of the business plan of the central aims 
of the project through projects designed by professionals in 
interior design with the manufacturing of the furniture industry 
by applying improvements in the production process, in order 
to provideflexibility in services, with efficiency and convenien-
ce enabling communication betweenthe parties involved in 
the development process from design to production and pro-
duct delivery. The implementation of this business serves as a 
strong bond of connection between the visuals are projects, 

the technical factors required for the creation of centralpro-
jects, and improve services. The central project enters a new 
concept that identifies a deficiency in understanding the pro-
duction process with the process of project designand sales. 
The marriage of these processes has the ability to generate 
less production time, increased understanding of the elaborate 
design, andcertification that the projects will be implemented 
faithfully and have been prepared. In short, the project creates 
acentral fabrication methodology, with elaborations and tech-
nical expertise, developing a library and documents with all 
specified manufacturing guidelines, and throught a software 
puts your library to run decorative designs furniture for resi-
dential and commercial.
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A ALIENAÇÃO PARENTAL NO CONTEXTO 
SOCIAL DA FAMÍLIA: Considerações e 
caracterização no ambiente jurídico

Marta Rosa da Silva
Profª Elquissana Quirino dos Santos

RESUMO

 A alienação parental consiste em programar uma 
criança para que, depois da separação, odeie um dos pais. Ge-
ralmente, é praticada por quem possui a guarda do filho. Para 
isso, a pessoa lança mão de artifícios baixos, como dificultar o 
contato da criança com o ex-parceiro, falar mal e contar men-
tiras. A alienação parental consiste em programar uma criança 
para que, depois da separação, odeie um dos pais. Geralmente 
é praticada por quem possui a guarda do filho. Para isso, a 
pessoa lança mão de artifícios baixos, como dificultar o contato 
da criança com o ex-parceiro, falar mal e contar mentiras. Este 
estudo tem o objetivo de analisar a alienação parental no con-
texto social da família e demonstrar mecanismos que podem 
ser utilizados no âmbito jurídico para coibir essa prática. As-
sim, pode-se dizer que a alienação é um jogo de manipulações 
onde somente a criança alienada e o genitor passam a sofrer 
com problemas que poderiam ser evitados simplesmente com 
conversas entre o guardião e o ex-cônjuge. 

Palavras-chave: Família. Separação. Alienação Parental. 

1. INTRODUÇÃO

 Com as mudanças da sociedade, onde o conceito de 
família deixou de ser entendido como uma entidade derivada 
do casamento, sendo formada por pai, mãe e filhos. A nova 
família tem um conceito bem mais amplo e prioriza o laço de 
afetividade que une os seus membros. Porém, com essas mu-
danças também surge um novo fenômeno que ocorre após a 
dissolução da sociedade conjugal. Esse fenômeno é chama-
do de alienação parental e consiste na forma de programar a 
criança para que depois da separação dos pais, passe a odiar 
um deles. 
 A alienação parental é provocada geralmente pelo de-
tentor da guarda do filho, que lança mão de artifícios baixos, 
como dificultar o contato com a criança com o ex-parceiro, falar 
mal e contar mentiras, afastando assim a criança do convívio 

com um dos pais. 
 Surgida em 1985, através de estudo preconizado pelo 
médico e professor psiquiatra infantil, Richard Gardner, a SAP 
(Síndrome de Alienação Parental) é o termo usado para descre-
ver situações onde, pais separados e que disputam a guarda 
da criança, acabam por manipulá-la e condicioná-la a romper 
os laços afetivos com o outro genitor, criando sentimentos de 
ansiedade e temor em relação ao ex-companheiro. Um tema 
polêmico que até bem pouco tempo não tinha amparo jurídico, 
somente com a edição da Lei nº 12.318/2010, as situações de 
alienação parental encontraram respaldo para punir os aliena-
dores. 
 Esse artigo tem por objetivo demonstrar como ocorre 
a alienação parental e quais mecanismos podem ser utilizados 
no âmbito jurídico para coibir essa prática. Demonstrando po-
sicionamento de diversos estudiosos do assunto, bem como 
juristas, doutrinadores e legisladores que versam informações 
importantes para o assunto no âmbito jurídico. 

2. CONTEXTO HISTÓRICO DA ALIENAÇÃO PARENTAL  

 Um casamento acaba não por que um dos cônjuges 
foi culpado, mas sim porque a relação se tornou insustentá-
vel para alguma das partes ou para ambas. Muitas vezes, a 
dissolução do casamento advém do desgaste natural de uma 
relação, onde um dos cônjuges ou ambos deixam de se amar. 
 A separação ocorre independentemente da vontade de 
um dos cônjuges, pois nenhuma relação é obrigatória desde 
que não haja sentimento. Porém, ressalta-se que muitas des-
sas separações são marcadas por mágoas e ressentimentos, 
um sentimento que pode ser transferido aos filhos. No con-
texto da separação, surge o primeiro problema: a guarda dos 
filhos. Conforme enfatiza Lauria (2002), esse poder é historica-
mente exercido pela mãe, porém, há casos em que o pai tem 
melhores condições e acaba ficando com os filhos.  
 Nesse mesmo sentido Lauria (2002, p. 73) enfatiza:

Nos dias atuais, em que a mulher conquistou importan-

tes espaços na sociedade, sobretudo no mercado de tra-

balho e que não se encara mais com reprovação o ato 

do pai cuidar dos filhos e realizar tarefas que antes eram 

exclusivas das mulheres, (...) o fato da maternidade por 

si só não goza mais de presunção absoluta de melhores 

condições para o exercício da guarda dos filhos. 
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 Entretanto, conforme descreve Toaldo e Torres (2009), 
muito se têm discutido sobre a questão de quem deve ficar 
com os filhos, especificamente sobre a guarda compartilhada. 
Nesta, ambos os genitores participam ativamente da vida do 
filho, tomam decisões em conjunto e trabalham a relação com 
o objetivo de preservar a criança ou o adolescente da ausência 
do genitor que, por não ser o guardião legal, somente teria 
contato com o menor em datas estabelecidas.
 Conforme descreve Rodrigues (2003, p. 273) sobre 
essa questão:

Nota-se que a decisão sobre qual dos pais apresenta 

melhor condição para exercer a guarda dos filhos pode 

envolver uma investigação demorada, que, parece-me, 

não está no propósito do legislador, pois o problema re-

clama solução rápida, o juiz deve concluir com relativa 

celeridade a quem compete à guarda dos menores. Sua 

decisão, contudo, é suscetível de recurso.

 Sendo assim, percebe-se que a questão da guarda não 
é tão simples de se resolver quanto parece e, ainda dentro 
desse ambiente, pode surgir o fenômeno da alienação paren-
tal, quando a guarda é dada a somente um dos genitores. Esse 
fenômeno vem sendo trazido para a discussão na atualidade, 
porém, já existe há tempos na sociedade. A primeira pessoa a 
mencioná-lo foi o psiquiatra norte-americano Richard Gardner 
em 1985, que publicou um artigo no qual descreve detalhada-
mente suas experiências com a questão da alienação parental.
 Conforme Toaldo e Torres (2009, p. 01), Richard Gard-
ner refere que as modificações que ocorreram no sistema legal 
americano, no que diz respeito à guarda dos menores, devem-
-se ao fato de que os pais que, historicamente, vinham sendo 
preteridos no que diz respeito à custódia dos filhos, rebela-
ram-se contra a presunção de que a mãe seja automaticamen-
te considerada a pessoa mais adequada. Enfatizando que o 
critério que outorga à genitora a guarda sem qualquer outra 
análise é meramente sexista. Nesse sentido, Valente (2007, p. 
83) enfatiza que:

Muito antes de Richard Gardner, milhares de crianças 

são afastadas de seus pais, irmãos, figuras queridas e 

representativas ao seu desenvolvimento e processo de 

socialização. É evidente que este fenômeno não é atu-

al, mas este final de século trouxe esta realidade para 

a consciência de uma sociedade em transformação: os 

pais quando se separam muitas vezes não sabem, ou 

não conseguem diferenciar a relação entre eles próprios 

como seres adultos e sua relação com os filhos.

 A síndrome da alienação parental surge principalmen-
te no contexto das separações judiciais conflituosas e das dis-
putas pela guarda dos filhos e consiste em um processo de 
programação mental exercido pelo genitor guardião sobre a 
consciência do filho, objetivando o empobrecimento ou até 
mesmo o rompimento dos vínculos afetivos com o não guar-
dião, que passa a ser odiado pelo filho manipulado.
 Segundo nos informa Dias (2009), no meio do conflito 
decorrente da ruptura conjugal, encontra-se o filho, que pas-
sa a ser utilizado como instrumento da agressividade, sendo 
induzido a odiar o outro genitor. Tratando-se de verdadeira 
campanha de desmoralização, em que a criança acaba sendo 
levada a se afastar de quem ama e de quem também a ama. 
 Conforme enfatiza Souza (2010), expedientes desse 
tipo sempre existiram, mas é na sociedade moderna que ga-
nham corpo e visibilidade, em razão da aceitação legal e so-
cial do divórcio e também porque atualmente os pais têm uma 
maior conscientização quanto à corresponsabilidade parental 
na educação dos filhos. 
 Cabe ainda ressaltar, segundo Souza (2010), que os 
pais de hoje não se contentam em ser em apenas pagadores 
de pensão ou visitantes de finais de semana. Eles querem agir 
de maneira que “pai” signifique mais do que uma palavra va-
zia de conteúdo, para que venha a agregar os profundos afetos 
que a paternidade responsável desperta. E, realmente, é assim 
que deve ser e é assim que a lei quer, tanto que a convivência 
familiar foi alçada à categoria de direito, constitucionalmente, 
garantido às crianças e adolescentes.

2.1. Conceitos

 As acirradas disputas entre pais e mães, como não po-
deriam deixar de ser, acabam por refletir no comportamento 
dos filhos, em especial, na relação destes com seus ascenden-
tes. Esse fenômeno passou a ser chamado de alienação paren-
tal. Segundo Dias (2009, p. 418), o fenômeno ocorre quando 
um dos genitores incute nos filhos o ódio pelo outro genitor. 
Normalmente, o genitor que detém a guarda dos filhos, com o 
fito de se vingar do ex-parceiro, impede a realização de visitas 
e incita a prole contra o seu ex-companheiro, ex-amante ou 
ex-cônjuge e agora adversário, olvidando-se que, apesar do 
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fim da relação afetiva que os unia, a relação parental perdura.

Certamente que todos os que se dedicam ao estudo 

dos conflitos familiares e da violência no âmbito das 

relações interpessoais já se depararam com o fenô-

meno que não é novo, mas que vem sendo identifi-

cado por mais de um nome. Uns chamam de Síndro-

me da Alienação Parental; outros de Implantação de 

Falsas Memórias (DIAS, 2009, p. 418).

 A alienação parental consiste em programar uma 
criança para que, depois da separação, odeie um dos pais. Ge-
ralmente é praticada por quem possui a guarda do filho. Para 
isso, a pessoa lança mão de artifícios baixos, como dificultar o 
contato da criança com o ex-parceiro, falar mal e contar menti-
ras. Em casos extremos, mas não tão raros, a criança é estimu-
lada pelo guardião a acreditar que apanhou ou sofreu abuso 
sexual (JORDÃO, 2008). 
 Nesse sentido, enfatiza Menezes (2007, p. 31):

Talvez o maior problema a ser enfrentado, no transcorrer 

da separação, seja quando um dos genitores, enciuma-

do e inconformado com a separação, passa a insuflar os 

filhos para que tenham raiva do outro genitor. Tal pro-

cesso de destruição da imagem de um dos pais é chama-

do de Síndrome da Alienação Parental.

 Dias (2009, p. 418) afirma que:

[...] Nada mais do que uma “lavagem cerebral” feita pelo 

genitor alienador no filho, de modo a denegrir a imagem 

do outro genitor, narrando maliciosamente fatos que 

não ocorreram ou que não aconteceram conforme a des-

crição dada pelo alienador. Assim, o infante passa aos 

outros a se convencer da versão que lhe foi implantada, 

gerando a nítida sensação de que essas lembranças de 

fato aconteceram. 

 Ullmann (2008) elucida que a Síndrome da Alienação 
Parental (SAP) é a maneira pela qual o genitor que possui a 
guarda do filho menor (geralmente a mãe) consegue destruir 
de modo implícito, no dia-a-dia, a figura do outro genitor no 
imaginário da criança ou do adolescente. Os casos mais fre-
quentes da Síndrome da Alienação Parental estão associados a 
situações em que a ruptura da vida conjugal gera em um dos 

genitores uma tendência vingativa muito grande. Quando este 
não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, 
desencadeia um processo de destruição, vingança, desmorali-
zação e descrédito do ex-cônjuge.
 Nesse sentido, Trindade (2007, p.103) enfatiza que:

Este fenômeno se manifesta principalmente no ambien-

te da mãe, devido à tradição de que a mulher é mais 

indicada para exercer a guarda dos filhos, notadamente 

quando ainda pequenos. Entretanto, ela pode incidir em 

qualquer um dos genitores e, num sentido mais amplo, 

pode ser identificada até mesmo em outros cuidadores. 

 Na concepção de Penna Júnior (2008, p. 266): 

Fruto do conflito estabelecido entre os genitores, à alie-

nação parental consiste na atitude egoísta e desleal de 

um deles – na maioria das vezes – o genitor-guardião, 

no sentido de afastar os filhos do convívio com o outro. 

Deste processo emerge a chamada Síndrome de Alie-

nação Parental, que nada mais é que a nova conduta 

agressiva e de rejeição que passa a ser ter a prole em 

relação ao genitor que deseja afastar-se do convívio.

 Percebe-se, então, que a alienação parental decorre 
de vários fatores que envolvem a separação dos cônjuges e o 
desejo de vingança que acaba por influenciar a relação com os 
filhos. Muitos dos alienadores não levam em consideração os 
sentimentos dos filhos, nem as consequências que essa relação 
pode demandar. 

3. A ALIENAÇÃO PARENTAL NO CONTEXTO SOCIAL DA FA-
MÍLIA: Considerações no ambiente jurídico 

3.1. Manifestação da alienação parental e como reconhe-
cê-la

 Os casos mais frequentes estão associados a situações 
em que a ruptura da vida em comum cria, em um dos genito-
res, geralmente a mãe, uma grande tendência vingativa, en-
gajando-se em uma cruzada difamatória para desmoralizar e 
desacreditar o ex-cônjuge, fazendo nascer no filho a raiva para 
com o pai, muitas vezes, transferindo o ódio que ela própria 
nutre. Neste malicioso esquema, a criança é utilizada como 
instrumento mediato de agressividade e negociata. Segundo 
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Pinho (2010), não obstante o objetivo da Alienação Parental 
seja sempre o de afastar e excluir o pai do convívio com o filho, 
as causas são diversas, indo da possessividade até a inveja, 
passando pelo ciúme e a vingança em relação ao ex-parceiro, 
sendo o filho, uma espécie de moeda de troca e chantagem. 

Para fins didáticos, procurando evitar generalizações, re-

laciono a seguir algumas situações, trazidas à justiça de 

família, que podem culminar na Síndrome da Alienação 

Parental: 1) o mais comum é o caso da mãe ou pai que, 

após a separação, impõe obstáculos à consciência com 

o outro. Muitas vezes, a visitação é interrompida assim 

que o pai visitante assume um namoro, gerando a re-

sistência em permitir que a criança conviva com a nova 

namorada ou namorado; 2) crianças nascidas de um 

namoro ou de uma relação eventual entre jovens pais. 

Muitas vezes, não há afinidade entre os pais e, nestes 

casos, a interferência de avós, cada vez mais presen-

tes na criação dos netos, pode vir a reforçar o processo 

de alienação; 3) crianças nascidas de pais adolescentes 

que,  sem o apoio da família de origem de um dos ge-

nitores, necessitam ser deixadas com uma pessoa da 

família,  para que o pai ou a mãe possam trabalhar. A 

ausência desta mãe ou deste pai pode vir a engrenar 

o sentimento de posse por parte da pessoa que cuida 

da criança, dificultando o acesso à figura materna ou 

paterna; 4) crianças, cujos pais se separam após anos 

de violência, costumam ser alienadas após a separação. 

A mãe, amedrontada pelas ameaças sofridas, muda-se 

sem deixar endereço, temendo que a visitação se torne 

uma forma de controle. Embora haja um consenso de 

que as crianças que presenciam a violência entre os pais 

sofrem efeitos negativos, muitas vezes, ela guarda boas 

recordações do pai, embora eivadas de sentimentos de 

ambivalência; 5) crianças, cujo guardião vem a falecer 

precocemente, correm o risco de serem alienadas da-

quele que não exercia a guarda. A pessoa mais próxima 

do falecido guardião, na maioria das vezes, uma avó, tia 

ou mesmo padrasto ou madrasta, depositam na criança 

o sentimento de perda, temendo que o pai ou mãe vivos 

subtraiam aquele que representaria a continuidade do 

falecido (VALENTE, 2007, p.74). 

 Pinho (2010) ainda descreve que a Alienação Parental 
vem quase sempre motivada pelo desejo de vingança e defesa 

da honra em face de uma traição e para se eximir do pagamen-
to de pensão alimentícia. Aquele que busca afastar a presença 
do outro da esfera de relacionamento com os filhos outorga-se 
o nome de genitor alienante, sendo que, estatisticamente, este 
papel em regra cabe às mães, e o do genitor alienado, aos 
pais.
 Segundo Minas (2009), a alienação parental é o impe-
dimento imposto aos filhos de entrar em contato com o genitor 
que não detém a guarda. O genitor que detém a guarda passa 
a usar os filhos como arma de vingança contra o ex-cônjuge, 
gerando nos filhos uma contradição de sentimentos e sensação 
de abandono. Os pais testemunham seus sentimentos diante 
da distância por anos de afastamento de seus filhos. Os filhos 
que na infância sofreram com esse tipo de abuso, revelam de 
forma contundente como a alienação parental interferiu em 
suas formações, em seus relacionamentos sociais e, sobretudo, 
na relação com o genitor alienado. 
 Enfatiza-se, que para reconhecer a alienação parental 
alguns sintomas são claros: o filho pode assumir uma postura 
de se submeter ao que o alienador determina, pois teme que, 
se desobedecer ou desagradar, poderá sofrer castigos e amea-
ças. A criança criará uma situação de dependência e submissão 
às provas de lealdade, ficando com medo deixar de ser amada 
pelos pais. Ocorre um constrangimento e uma pressão para 
que seja escolhido um dos genitores, trazendo dificuldades de 
convivência com a realidade, entrando num mundo de duplas 
mensagens e vínculos com verdades censuradas, favorecendo 
um prejuízo na formação de seu caráter.  Quanto a essa situa-
ção, Trindade (2007, p. 114) diz que “de fato, a Síndrome de 
Alienação Parental exige uma abordagem terapêutica específi-
ca para cada uma das pessoas envolvidas, havendo a necessi-
dade de atendimento da criança, do alienador e do alienado”. 
Podevyn (2001, p. 112) apud Trindade (2007) conceitua bem 
esses conflitos com uma explicação sobre a identificação da 
síndrome:

Para identificar uma criança alienada, é mostrada como 

o genitor alienador confidencia a seu filho seus senti-

mentos negativos e as más experiências vividas com o 

genitor ausente. Dessa forma, o filho vai absorvendo 

toda a negatividade que o alienador coloca no alienado, 

levando-o a sentir-se no dever de proteger, não o aliena-

do, mas, curiosamente, o alienador, criando uma ligação 

psicopatológica similar a uma folie a deux. Forma-se a 

dupla contra o alienado, uma aliança baseada não em 
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aspectos saudáveis da personalidade, mas na necessida-

de de dar corpo ao vazio.

 De acordo com Podevyn apud Trindade (2007), existem 
três estágios da alienação parental. O primeiro estágio é leve 
e as características mais comuns que ilustram a Síndrome de 
Alienação Parental, tais como a constatação de campanhas de 
desmoralização do alienador contra o alienado, são pequenas, 
assim como são pouco intensas a ausência de sentimento de 
ambivalência e culpa. Já em um segundo estágio, Trindade 
(2007) explica que o genitor alienador utiliza uma variedade 
de táticas para a exclusão do outro genitor. No momento em 
que as crianças trocam de genitor, o alienador faz questão de 
escutar e acaba intensificando cada vez mais a campanha para 
desmoralizar. Alguns argumentos usados são absurdos, pois 
o alienador é completamente mau e o outro completamente 
bom. Num estágio médio dessa síndrome, além da intensifi-
cação das características próprias do estágio inicial, surgem 
problemas com as visitas, o comportamento das crianças pas-
sa a ser inadequado ou hostil, aparecem situações fingidas e 
motivações fúteis. 
  O mais grave dos estágios, ainda segundo o mesmo 
autor, são quando os filhos estão muito perturbados e aca-
bam ficando paranoicos, compartilhando as mesmas situações 
inexistentes que o genitor alienador tem em relação ao outro. 
Acabam ficando em pânico somente com a ideia de ter que ver 
o outro alienado, tendentes a explosões de violências. Ocor-
rem fortes campanhas de desmoralização do alienado. O vín-
culo fica seriamente prejudicado. Desaparece a ambivalência 
e a culpa, pois sentimentos francamente odiosos se estabele-
cem contra o alienado, os quais são estendidos à sua família e 
aqueles que o rodeiam. É importante ressaltar que os estágios 
da síndrome não dependem somente das artimanhas feitas 
pelo genitor alienador, mas do grau de êxito que ele obtém 
com o filho e que consequências isso pode trazer. Quando um 
caso de alienação parental chega a ser levado ao Poder Judi-
ciário é muito difícil a interpretação do juiz quanto ao caso. 
Nesse sentido, enfatiza Dias (2009, p. 420):

Diante da dificuldade de identificação da existência ou 

não dos episódios denunciados, mister que o juiz tome 

cautelas redobradas. Deve buscar identificar a presença 

de outros sintomas que permitam reconhecer que está 

frente à síndrome da alienação parental e que a denún-

cia do abuso foi levada a efeito por espírito de vingan-

ça, como meio de acabar com o relacionamento do filho 

com o genitor. Para isso, é indispensável não só a parti-

cipação de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, 

com seus laudos, estudos e testes, mas também que o 

juiz se capacite para poder distinguir o sentimento de 

ódio exacerbado que leva ao desejo de vingança a ponto 

de programar o filho para reproduzir falsas denúncias 

com o só intuito de afastá-lo do genitor. 

 Pode-se afirmar, também, que os transtornos causados 
pela alienação podem ser de simples implantações de falsas 
memórias até mesmo acusações falsas de abusos sexuais. 
Crianças vítimas de SAP são mais propensas a: apresentar 
distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade e pânico; 
utilizar drogas e álcool como forma de aliviar a dor e culpa da 
alienação; cometer suicídio; apresentar baixa autoestima; não 
conseguir uma relação estável quando adultas e ainda possuir 
problemas de gênero, em função da desqualificação do genitor 
atacado. 

3.2. A alienação parental e a legislação

 Até bem pouco tempo as situações de alienação pa-
rental não tinham uma punição na legislação brasileira, sendo 
que os casos que chegavam à justiça eram julgados com base 
em leis esparsas. Porém, com a edição da Lei nº 12.318 de 26 
de agosto de 2010, essa situação foi revertida. 
 Essa legislação prevê medidas que vão desde o acom-
panhamento psicológico até a aplicação de multa, ou mesmo a 
perda da guarda da criança a pais que estiverem alienando os 
filhos. Segundo Xaxá (2008), antes da edição dessa legislação, 
alguns julgados definiam o posicionamento jurídico: 

Guarda Superior Interesse da Criança, Síndrome da 

Alienação Parental. Havendo na postura da genitora 

indícios da presença da síndrome da alienação parental, 

o que pode comprometer a integridade psicológica da fi-

lha, atende melhor ao interesse da infante, mantê-la sob 

a guarda provisória da avó paterna. Negado provimento 

ao agravo.   (TJ-RS – Agravo de Instrumento, Ac. unân. 

da 7.ª Câm. Cív. publ. no DJ de 12 jul. 2006 Rel. Des. 

Maria Berenice Dias).

Regulamentação de Visitas. Síndrome Da Alienação 

Parental. Evidenciada o elevadíssimo grau de beligerân-
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cia existente entre os pais que não conseguem superar 

suas dificuldades sem envolver os filhos, bem como a 

existência de graves acusações perpetradas contra o 

genitor que se encontra afastado da prole há bastante 

tempo, revela-se mais adequada a realização das visitas 

em ambiente terapêutico. Tal forma de visitação também 

se recomenda por haver a possibilidade de se estar dian-

te de quadro de síndrome da alienação parental. Apelo 

provido em parte. (TJ-RS – Apelação Cível, Ac. unân. da 

7ª Câm. Cív. Publ. no DJ 12 jul. 2006 Rel. Des. Maria 

Berenice Dias).  

 As conquistas foram consideráveis, seja pela sanção da 
Lei da Alienação Parental, Lei nº. 12.318/2010 seja pela cons-
cientização da sociedade em face ao problema. Problema este 
que ao se instalar no seio familiar, tende a criar raízes, arbori-
zando e espalhado frutos nefastos e comprometendo o futuro 
daqueles que, por ventura, tiverem o dissabor de cruzar este 
terreno. Por tais razões é que todo e qualquer esclarecimento 
a respeito da Síndrome da Alienação Parental, descortinará a 
certeza de que poderia ter-se evitado tantos outros problemas 
enfrentados por famílias num passado remoto. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A alienação é um jogo de manipulações pelo qual 
somente a criança alienada e o genitor passam a sofrer com 
problemas que poderiam ser evitados simplesmente com con-
versas entre o guardião e o ex-cônjuge. Situações assim já são 
tratadas juridicamente e, na maioria dos casos, as acusações 
são infundadas e o genitor alienado acaba por ter seus direitos 
reconhecidos. No Brasil, com a edição da Lei nº 12.318/2010 
espera-se que casos de alienação parental sejam tratados com 
maior rigidez, para que a criança não seja um instrumento de 
discórdia entre os genitores. 
 Conclui-se, então, que a alienação parental traz conse-
quências que, às vezes, podem ser irreparáveis, por exemplo, 
o distanciamento de pais e filhos por longos períodos e/ou em 
situações de suas vidas que não podem mais serem vividas. 
Espera-se que com a aprovação dessa legislação, os casos de 
alienação parental tenham maiores punições e assim deixem 
de existir. 
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BULLYING, RESPONSABILIDADE SOCIAL E 
AÇÃO EDUCACIONAL: UMA QUESTÃO DO 

DIREITO

Carlos Roberto de Miranda 1

Elquissana Quirino dos Santos

RESUMO

 Da diferença entre ações agressivas e ações violentas 
resulta o comportamento agressivo. Há um enorme espaço 
ocupado pela mídia mundial quanto ao bullying, mas quase 
nada se faz para minimizar o problema. As dimensões dife-
renciadas e contextualizadas assumidas pela violência se dão 
de encontro ao fenômeno resultante da complexidade das 
múltiplas determinações. No Brasil, a violência social é concei-
tuada como estrutural ou fundamental associada à desigual-
dade socioeconômica. Estudos apontam que a violência está 
relacionada à desagregação familiar, exclusão social e nível de 
escolaridade. A agressão física é o delito mais frequente entre 
os adolescentes do ensino médio. Os jovens do ensino supe-
rior cometem infrações de trânsito. No bojo dessa discussão, 
crianças e adolescentes são alvos suscetíveis de situações vio-
lentas. A violência contra a criança e o adolescente, mesmo 
repudiada socialmente, é fato cotidiano. O enfrentamento do 
bullying é recente, todavia, a constatação mais evidente é que 
atos de prática do bullying remontam ao início da civilização. 
Não há dúvida, o bullying é um fenômeno escolar, mas sua 
repercussão, bem como sua prática, é cada vez mais comum 
nos estratos sociais. O Legislativo nacional tem-se mostrado 
célere nas propostas, todavia, não tão rápido nas tomadas de 
decisões; circula no Congresso Nacional sete projetos acerca 
do tema bullying, mas nada de conclusivo até o momento. Por 
fim, compreende-se que o bullying é vital à sociedade, uma 
vez que das reações à agressão surgem comportamentos no-
vos e sistematização legislativa, com a devida ação judiciária 
de enfrentamento ao bullying.

Palavras-chave: Bullying; Intimidação vexatória; intimidação; 
moral; Código Penal.

1. INTRODUÇÃO

 Há um clima de medo e insatisfação que assusta o 
mundo, e este fator pode ser o elemento que instiga a crimi-
nalidade e a violência que vemos tocar todos os segmentos da 
sociedade.
 Crianças e adolescentes se tornam focos de preocu-
pação de educadores e famílias, justamente por conviveram 
sem uma sociedade em transformação, cujos valores se tornam 
instáveis e, não raro, a duração desses valores nem é percep-
tível. A agressividade, que é inerente da natureza afetiva do 
homem, quando reprimida, provavelmente irá se manifestar 
como violência. Sendo difícil reconhecer a diferença entre 
ações agressivas e ações violentaso que leva ao circulo vicioso 
da repressão aos alunos, e estes por acúmulo desta repressão 
passam a ter comportamentos ainda mais agressivos, partici-
pando conjuntamente alunos e professores. Cremos caber aqui 
o questionamento: que oportunidades são oferecidas às crian-
ças e adolescentes ensinando-os a lidar com a agressividade? 
E, quanto a violência, e que ações o docente deve ter em seu 
conhecimento para atuar em seu enfrentamento nas escolas?

2. AVALIAÇÃO DO CONCEITO DE VIOLÊNCIA NO AMBIENTE 
ESCOLAR: VISÃO DO PROFESSOR

 Na condução de classes, discussão bastante corrente e 
atual é a que traduz as dificuldades entre impor atitudes e co-
nhecimentos a alunos que não as querem ou deixar esses alu-
nos à sua própria sorte. Segundo Riolfi  (1999)2, não há quem 
saiba muito bem o que fazer e, não raro, se tem vergonha de 
dizer isso, tal condição coloca o professor num posicionamento 
de solidão improdutiva e rancorosa, criando uma situação de 
rivalidade mal disfarçada com os próprios alunos. Somam-se a 
isto os fatores de violência externos à escola que geram confli-
tos que se manifestam nas salas de aula; o que vem ocupando 
enorme espaço na mídia nacional e do mundo todo, quase 
nada se faz para minimizar ou eliminar este problema. 
 Na análise de Sposito (1998)3 , a violência escolar ex-
prime aspectos epidêmicos de processos de natureza ampla 
ainda pouco conhecidos, cujas raízes, afirmamos, estão mais 
nas repetições das “lições” mal apreendidas de um passado 
não muito distante em oposição ao enfrentamento da novação 
que se instala e aqui referenciamos.

1 Carlos Roberto de Miranda é acadêmico do 10º período do curso de Di-
reito do Instituto do Ensino Superior de Rio Verde – IESRIVER/OBJETIVO.

2 RIOLFI, C. R. Escola e violência: uma dúzia de pontos para pronto socor-
ro. Campinas: Unicamp, 1999.
3 SPOSITO, M. P. A instituição escolar e a violência. Cadernos de pesquisa, 
São Paulo, v. 104, p. 58-75, 1998
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 Essas dimensões diferenciadas e contextualizadas as-
sumidas pela violência se dão de encontro ao fenômeno resul-
tante da complexidade e de suas múltiplas determinações. Ge-
neralizando, a violência se define como qualquer ato ou ação 
de um indivíduo ou grupo cujo fim é ferir ou ofender um indi-
víduo empenhado em evitar tal tratamento (BARON, 1977)4, 
assim um ato é caracterizado como violento quando atende às 
seguintes condições:
 - Causa danos a terceiros;
 - Uso da força física ou psíquica;
 - É intencional;
 - Vai contra a vontade de quem é atingido.
 A violência, segundo Schwartz (1997)5  pode ser no-
tada sob diversos pontos de vista, mas em geral é classificada 
em social ou urbana, psicológica e física. E, a violência social 
está relacionada a fatores geradores e à forma como se condu-
zem determinados segmentos da sociedade:
 - Indisciplina no trânsito;
 - Transgressões;
 - Roubos;
 - Assaltos;
 - Assassinatos;
 - Contrabandos; etc.
 Em se tratando de Brasil, Minayo e Assis (1994)6  e 
Bellintane (1996)7 afirmam que a violência social pode ser con-
ceituada como estrutural ou fundamental por estar associada 
à desigualdade socioeconômica. E, mesmo assim, outros estu-
dos indicam que não estão nas regiões mais carentes do país 
os maiores índices de violência, pois a violência, como sabe-
mos, pode partir de qualquer um, de qualquer classe social e 
contra qualquer cidadão. Não é possível determinar a classe 
social que é mais influenciada por estar envolvida no âmago 
da limitação da ação, pois tal fenômeno é bem mais complexo.
 Investigação de Piva e Sayad (2000)8 aponta que a 
violência está relacionada à desagregação familiar, exclusão 
social e nível de escolaridade. A agressão física é o delito mais 
frequente entre os adolescentes do ensino médio e recém-sa-

ídos do ensino fundamental. Os jovens do ensino superior co-
metem infrações de trânsito. No bojo dessa discussão, tem-se 
que crianças e adolescentes são alvos mais suscetíveis de situ-
ações violentas. Levisky (1997)9  afirma que existe violência da 
criança e do adolescente contra o meio ambiente, mas também 
da sociedade, da escola e da família contra eles. A violência 
contra a criança e o adolescente, mesmo repudiada socialmen-
te, ainda é fato cotidiano.
 Dentro do quesito violência, mais especificamente 
da violência escolar, Ferreira e Schramm (2000)10  apontaram 
como consequência da violência física não apenas os danos 
físicos e de desenvolvimento, sejam social, sejam cognitivos, 
mas também aqueles psicológicos, tais como: baixa autoes-
tima e desordens psíquicas, tanto quanto comportamentais: 
desde dificuldades de relacionamento até atos suicidas e crimi-
nosos. Da mesma forma, a violência psicológica está presente 
tanto no meio familiar, quanto em locais de trabalho e escolas.
 Pesquisar a agressão revela que há aumento da agres-
sividade de humanos e animais tanto em estimulações aversas 
quanto em condutas antissociais dos adultos que são modelos 
a serem imitados. Trata-se de uma interferência negativa do 
adulto na competência social do indivíduo, o abuso de poder 
disciplinador, coercitivo, o tratamento abusivo das relações in-
terpessoais, a depreciação da criança diante dos seus pares e 
dos demais adultos, violação de direitos, negação de valores 
humanos (vida, liberdade, igualdade, segurança e proprieda-
de), o que está intimamente ligado à violências sexual e do-
méstica, resultantes de tortura psicológica, ameaças de aban-
dono, tanto quanto a negligência, desencadeando bloqueios 
dos esforços de auto aceitação, sofrimento mental, agressões 
em palavras e depreciações de cada um.
 É na escola, instituição que faz parte da sociedade, 
que deparamos com um conjunto de reflexos desses fatores de 
violência externos, gerando conflitos, manifestações e contra-
riedades, dentro e fora das salas de aula, em todo o ambiente 
gerador da escola, comprometendo o aprendizado e as rela-
ções interpessoais. 
 Apresentamos a seguir resultados da pesquisa coorde-

4 BARON, R. A. Human aggression. Nova York: Plenum Press, 1977.
5 SCHWARTZ, G. M. Atividades lúdicas e educação física: possível disso-
nância? 177 fls. (Tese de doutorado) – Instituto de Psicologia da Universi-
dade de São Paulo, São Paulo, 1997.
6 MINAYO, M. C. S.; ASSIS, S. G. Saúde e violência na infância e adolescên-
cia. Rio de Janeiro: Garamond, 1994.
7 BELLINTANE, C. O poder de fogo da relação educativa na mira de novos e 
velhos prometeus. Caderno Cedes, São Paulo, v. 47, n. 19, p. 20-35, 1996.
8 PIVA, M.; SAYAD A. Alta tensão. Educação, São Paulo, v. 26, n. 227, p. 
34-45, 2000.

9 LEVISKY, D. L. Adolescência e violência: aspectos do processo de identi-
ficação do adolescente na sociedade contemporânea e suas relações com 
a violência. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
10 FERREIRA, A. L.; SCHRAMM, F. R. Implicações éticas da violência do-
méstica contra a criança para profissionais da saúde. Revista de Saúde 
Pública, São Paulo, v. 34, n. 6, p. 659-665, 2000.
11 ANSER, M.A.C.I.; JOLY, M.C.R.A. e VENDRAMINI, C.M.M. Avaliação do 
conceito de violência no ambiente escolar: visão do professor. Psicol. 
Teor. Prat., dez. 2003, vol. 5, nº. 2, p. 67-81.
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nada por Anser, Joly e Vendramini (2003)11 , em unidades es-
colares no interior do Estado de São Paulo, acerca da violência 
a partir do ponto de vista do professor:

Tabela 1:
Estatísticas descritivas das pontuações do diferencial se-

mântico por categorias relativas aos aspectos do conceito 
de violência (N = 127)

Categorias Item Palavras de sentidos opostos 
(extremos 1 e 5) Média Desvio 

Padrão

I. Ações 1 Higiene/sujeira (N=124) 4,5 0,9

9 Disciplina/indisciplina (N=126) 4,7 0.7

10 Não-agressão moral/agressão 
moral 4,8 0,6

11 Não-uso de drogas/uso de 
drogas 4,6 0,8

13 Não-agressão física/agressão 
física 4,7 0,7

2. Valores 4 Honestidade/Desonestidade 4,8 0,6

12 Respeito/desrespeito 4,8 0,6

16 Respeito a criança/desrespeito 
a criança 4,6 0,8

20 Respeito patrimônio/roubos 
assaltos 4,8 0,7

21 Respeito a vida/morte assassi-
natos 4,8 0,7

24 Respeito às leis/transgressão 4,7 0,7

3. Sociais 2 Igualdade social/desigualdade 
social 4,7 0,7

3 Riqueza/pobreza 4,1 1

5 Inclusão social/exclusão social 4,7 0,7

7 Organização social/desorganiza-
ção social 4,7 0,6

8 Informação/desinformação 4,5 0,8

14 Família estruturada/família 
desagregada 4,5 0,8

18 Tráfico de drogas controlado/
tráfico de drogas livres 4,1 1,1

19 Comércio de mercadorias livres/
contrabando livre 4,3 1

22 Controle no uso de armas/liber-
dade no uso de armas 4,4 0,9

27 Estado de guerra/clima de paz12 1,6 1,2

4. Culturais 6 Sabedoria/ignorância 4,5 0,8

8 Informação/desinformação 4,5 0,8

25 Bom nível de escolarização/esco-
la deficitária 4,4 0,9

26 Interferência positiva da mídia/
interferência negativa 4,4 0,9

 Discutindo os resultados, as pesquisadoras explicam:

Cabe destacar que todos os professores pesquisados 

conheciam o significado das palavras que compuseram 

o diferencial semântico. Para 21% destes, todas as pala-

vras representam o conceito pesquisado, 22,3% não res-

ponderam a esse item e os outros 56,7% responderam 

que algumas das palavras/frases da escala do diferencial 

semântico não são representativas do conceito de vio-

lência. Dentre as palavras citadas estão: honestidade, 

higiene/sujeira, organização social, moradia, sabedoria/

informação, família desagregada. Para esses professo-

res, o sentido conotativo da violência está mais relacio-

nado a elementos constitutivos da violência psicológica 

e física associada às desigualdades sociais, econômicas 

e culturais de tais elementos não serem elencados por 

eles.

 Ao considerar os aspectos determinantes do conceito 
de violência apontados pelos docentes e agregados em cate-
gorias que foram denominadas ações, sociais, valores e cultu-
rais (Tabela 1), a análise comparativa dos conceitos, segundo 
as variáveis: rede de ensino, nível de escolarização, formação 
pedagógica, nível de ensino em que atuam os docentes nos dá 
resultados que revelam a inexistência de diferenças significati-
vas do conceito de violência entre os sujeitos da escola pública 
e privada em nenhuma das categorias analisadas. A diferença 
marginalmente significativa diz respeito a valores, refletindo 
que a violência pode ser conceituada com base em valores, 
como desonestidade e desrespeito ao outro e à vida, sendo 
indiferente à rede de ensino – particular ou pública – a que o 
aluno está vinculado.
 Tais comparações revelam que, independentemente 
das variáveis, o conceito definido está centrado em valores e 
ações relacionados à violência, embora as diferenças aponta-
das pela análise de variância não tenham sido significativas.

3. O FENÔMENO BULLYING

 Como vimos a violência na escola é muito mais que 
um simples diagnóstico, que um dado estatístico. É a violência 
uma realidade reinante e presente nas escolas, e, portanto, diz 
respeito à conduta e ação dos alunos, juntamente a professo-
res e demais sujeitos dos sistemas escolares.
 O bullying é, nesse contexto, apenas uma forma de 
manifestação dessa violência, dentre as muitas outras.
 Diante dessa constatação, considera-se o bullying um 
fator importante a ser focado pela educação e, consequente-

12 Este par de palavras apresentou uma conotação negativa para o concei-
to de violência, o que difere dos outros itens listados.
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mente, erradicar a violência entre os estudantes; evidente que 
levamos em conta aqui a especificidade do fenômeno, tanto 
quanto suas implicações e consequências devastadoras, acar-
retando grande prejuízo psicológico, emocional e sócioeduca-
cional daquele que é vitimado pelo fenômeno.
 O enfrentamento do bullying é recente, principalmen-
te no Brasil, porém, a constatação mais evidente é que atos 
de prática do bullying remontam praticamente à organização 
social do ser humano. Acreditamos que devido ao direciona-
mento que se tem dado ao fenômeno nos pareça que o mesmo 
é recente e vem surgindo de forma sorrateira, disseminando, 
crescendo e envolvendo os mais variados sistemas, e, se não 
forem dedicados estudos e observações eficazes, bem como 
a aceitação do fenômeno, teremos em breve consequências 
mais acentuadas, provocando um conjunto de sinais e sinto-
mas característicos, chegando ao que Fante (2005: 9)13 chama 
de SMAR – Síndrome de Maus-Tratos Repetitivos.
 Já é certo que o fenômeno bullying tende a estimular a 
delinquência, além de ser agente indutor de outras formas de 
violência, montando a crescente violência explícita, originando 
uma geração de, explica Fante (2005: 9-10):

cidadãos estressados, deprimidos, com baixa autoesti-

ma, capacidade de autoaceitação e resistência à frus-

tração, reduzida capacidade de autoafirmação e de 

autoexpressão, além de propiciar o desenvolvimento de 

sintomatologias de estresse, de doenças psicossomáti-

cas, de transtornos mentais e de psicopatologias graves. 

Tem, como agravante, interferência drástica no processo 

de aprendizagem e de socialização, que estende suas 

consequências para o resto da vida, podendo chegar a 

um desfecho trágico.

 Constatam-se, diariamente, inúmeros atos de violência 
que são cometidos e sofridos por estudantes, de ambos os se-
xos, nas escolas.

3.1. Definindo o termo Bullyng

 A violência explícita é uma preocupação faz-se redun-
dante insistir na explicação, alienada ao contexto da violência, 
de uma forma específica de violência a que deve estar atenta 
os atores e sujeitos escolares já que se apresenta de forma 

13 FANTE, C. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas 
e educar para a paz. Campinas, SP: Verus Editora, 2005.

velada, por meio de um conjunto, caracteriza Fante (2005: 
21)14, “de comportamentos cruéis, intimidadores e repetitivos, 
prolongadamente contra uma mesma vítima”, pois que seus 
danos e perigos se estendem à comunidade escolar e à so-
ciedade no seu todo, considerando-se o psiquismo envolvido, 
nesse contexto, continua Fante, está referindo-se ao fenômeno 
bullying.
 O termo bullying é uma palavra de origem inglesa utili-
zada para definir o desejo consciente e deliberado de maltratar 
outra pessoa, colocando-a sob tensão; portanto, o termo con-
ceitua àqueles comportamentos agressivos e antissociais, uti-
lizado inicialmente, pela psicologia de origem anglo-saxônica, 
relacionada à violência escolar e, dentro do contexto da glo-
balização, o termo bullying acaba sendo adotado pela maioria 
dos países.
 Todavia, há outros termos como conceito desse con-
junto comportamental:

Tabela 2:
OUTRAS DENOMINAÇÕES DADAS AO TERMO BULLYING E 

SEUS RESPECTIVOS PAÍSES:
TERMO PAÍS ONDE É EMPREGADO

Mobbing Noruega e Dinamarca

Mobbning Suécia e Finlândia

Harcèlementquotidién França

Propotenza ou bullismo Itália

Yjime Japão

Agressionen unter schullern Alemanha

Acoso y amenaza entre escolares Espanha

Maus-tratos entre pares Portugal

Tabela produzida a partir de leitura do Texto de Fante (2005: 27-28)

 Aqui no Brasil, explica Fante (2005: 28):

Adotamos o termo que, de maneira geral, é empregado 

na maioria dos países: bullying. Bully, enquanto nome, 

é traduzido como “valentão”, “tirano”, e como verbo, 

“brutalizar”, “tiranizar”, “amedrontar”. Dessa forma, a 

definição de bullying é compreendida como um subcon-

junto de comportamentos agressivos, sendo caracteri-

zado por sua natureza repetitiva e por desequilíbrio de 

poder. Esses critérios nem sempre são aceitos universal-

mente, mesmo sendo largamente empregados.

14 FANTE, C. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas 
e educar para a paz. Campinas, SP: Verus Editora, 2005.
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 Por definição universal, bullying compreende ao con-
junto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que 
ocorrem sem motivo evidente, adotado, regra geral, por um 
aluno contra outro, tanto de forma individual, quanto em gru-
po, causando angústia, sofrimento, dor, insultos, intimidações, 
apelidos cruéis, gozações que magoam profundamente, acusa-
ções injustas, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam 
e infernizam a vida de outros alunos e, quase sempre, levan-
do-os à exclusão, somados a danos físicos, materiais e morais; 
tais manifestações caracterizam comportamento inerente ao 
fenômeno bullying.

4. O FENÔMENO BULLYING DAS ESCOLAS ÀS REALIDADES 
SOCIAIS

 De repente, a sociedade descobre que o bullying, até 
então uma preocupação, e não passava disso, sai do ambiente 
escolar e alcança as mais variadas extensões sociais, e torna-se 
um debate corrente, onde muitos se mostram entendidos no 
assunto.
 Não há menor dúvida de que o bullying ainda é um 
fenômeno escolar, mas a sua repercussão, bem como torná-lo 
prática é cada vez mais comum nas mais variadas camadas 
sociais.
 É importante o debate ganhar as ruas e os meios de 
comunicação, pois vai representar de uma forma segura e de-
finida que há um problema, um antigo problema, mas que a 
sociedade começa a fazer cobranças devidas e, o judiciário co-
meça, a partir da sua inércia operacional, aqui acionado pelas 
massas, passivas até então, ou mesmo as ativas que não en-
contravam coro à suas vozes, e o problema se instala e algu-
mas decisões apontam para a necessidade de dar-se um norte 
à situação reinante.
 O Legislativo nacional, de plantão, age prontamente, 
e, embora ainda não exista uma legislação precisa e subsisten-
te, há um acirrado debate, e algumas propostas que merecem 
destaque.

4.1. PROJETOS DE LEI NO CONGRESSO NACIONAL

 Como sabemos a criação de leis, assim como as altera-
ções das leis, dão-se na medida das necessidades da socieda-
de, e, no caso do bullying, não há de ser diferente, a sociedade 
terá que se fazer manifesta e utilizar dos seus representantes 
para a elaboração de uma legislação pertinente ao tema, e cre-

mos que o Legislativo Nacional não está insensível ao clamor 
necessário ao combate do bullying, principalmente quando 
tomamos em consideração a sua possibilidade evolutiva, em 
que a pessoa vítima de bullying hoje, poderá ser, no futuro, um 
potencial perigo à sociedade, ao menos é o que as mídias têm 
nos apresentado.
 Anseio comum, e na expectativa de que os Legislado-
res se mostrem vigilantes aos interesses da sociedade de fato, 
encontramos, já a partir de 2009, o quantitativo de cinco Pro-
jetos de Lei que vão provocar o enfrentamento do problema 
bullying, senão vejamos:

Tabela 3:
Projetos Relacionados ao Bullying Distribuídos de 

06/2009 a 06/2011no Congresso Nacional:
PROJETO DE LEI 

Nº - DATA AUTOR TEMA ABORDADO

5.639/2009 – CF
04/06/2009

Vieira da Cunha
Deputado Federal – 

PDT/RS

Institui o Programa de 
Combate ao “Bullying”

6.481/2009 – CF 15

24/11/2009

Maurício Rands
Deputado Federal – PT/

PE

Dispõe sobre a inclusão 
de medidas de cons-
cientização, prevenção, 
diagnose e combate 
ao “bullying” Escolar 
no projeto pedagógico 
elaborado pelas escolas 
públicas e privadas de 
educação básica no 
país, e dá outras provi-
dências.

228/2010 – SF
31/08/2010

Gim Argello
Senador – PTB/DF

Altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 
1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação 
Nacional), para incluir 
entre as incumbências 
dos estabelecimentos de 
ensino a promoção de 
ambiente escolar seguro 
e a adoção de estra-
tégias de prevenção e 
combate ao bullying.

1.011/2011 – CF
12/04/2011

Fábio Faria
Deputado Federal – 

PMN/RN

Define o crime de Intimi-
dação escolar no Código 
Penal Brasileiro e dá 
outras providências.

196/2011 – SF
27/04/2011

Antônio Carlos Vala-
dares

Senador – PSB/SE

Acrescenta ao art. 12 da 
Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, para 
dispor sobre o combate 
ao bullying nas escolas.

15 Projeto apensado ao Projeto de Lei nº 5.639/2009
16 Apensado ao Projeto de Lei nº 1.011/2011
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1.494/2011 – CF 16

01/06/2011

Junji Abe
Deputado Federal – 

DEM/SP

Dispõe sobre o crime de 
intimidação vexatória

1.573/2011 – CF2
14/06/2011

Arthur Lira
Deputado Federal – PP/

AL

Acrescenta o art. 140-A 
ao Decreto-lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, 
e o art. 117-A à Lei nº 
8.069, de ’13 de julho 
de 1990, que “dispõe 
sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescen-
te e dá outras providên-
cias”, a fim de tipificar o 
crime de “bullying”.

Tabela produzida a partir de levantamento livre do autor, junto às Casas 

Legislativas.

 Notamos que são sete iniciativas muito interessantes 
do ponto de vista de enfrentamento ao problema, mas dois fa-
tos devem ser considerados: Dos sete projetos em tramitação, 
estes foram convertidos em apenas quatro, já que três deles 
foram apensados a outros projetos preexistentes, o que se faz 
necessário até mesmo para organização da pauta legislativa. 
Por outro lado a abordagem que cada um dos projetos fazem 
é digna de nota e merece especial atenção.
 É interessante, todavia, fazermos uma abordagem 
mais técnica, com referências às justificativas legislativas para 
tais projetos; assim, o Deputado Vieira da Cunha, escreve em 
sua justificativa:

A pretensão maior da presente proposição legislativa é 

de conscientizar a sociedade para o problema e, assim, 

evitá-lo. Mais que isso, sustar o crescente êxodo esco-

lar das crianças vítimas de “bullying”, e, futuramente, 

de todo o processo de estresse, ansiedade, depressão e 

outros efeitos colaterais, como dependência do álcool, 

drogas e forte propensão ao suicídio, que acompanha-

rão essas crianças e adolescentes em sua vida adulta.

É de se ressaltar, outrossim, que a prática costumeira do 

“bullying” vitimiza, também, o agressor, já que a rotina 

do “bullying” enseja a sua permanência em um ciclo de 

violência, levando-o a condenações criminais.

 E, registra, o mesmo parlamentar em seus últimos pa-
rágrafos uma preocupação, hoje generalizada, de que não raro 
as vítimas de bullying tornam-se agressores em episódios de 
massacres, tendo como alvo colegas e professores, o que se 
explica pela transferência de ódio e raiva contra aqueles que 

ele julga seus algozes, bem como, contra a própria instituição, 
que um dia, ou em um motivo qualquer lhe colocaram em situ-
ação de constrangimento.
 Tanto o Deputado Vieira da Cunha, quanto os Depu-
tados Maurício Rands, Gim Argello e o Senador Antônio Car-
los Valadares apresentam medidas corretivas e disciplinares, 
apontando para uma abordagem direta às instituições edu-
cacionais, local onde o bullying é mais bem identificado, e, 
portanto, sugerem alterações positivas aos embates compor-
tamentais da legislação educacional, focando o binômio edu-
cação – formação, dando às escolas mais esta função: admi-
nistrar as questões de agressão, tidas como bullying, criando 
programas de combates ao problema bullying, assim como dar 
garantias, dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (Lei n.º 9.394/1996), as garantias necessárias para que 
o bullying não aconteça, como se atribuir a incumbência à ins-
tituição de ensino, a partir do texto legal, fosse suficiente para 
coibir as ações de agressão e de comportamentos diversos.
 Por outro lado, os Deputados Fábio Faria, Junji Abe e 
Arthur Lira apresentam medidas mais ofensivas ao problema, 
tomando-o de uma ótica mais jurídica, inclusive, impingin-
do ao bullying a condição de crime, o que se comprova pelo 
ementário que eles utilizam em seus projetos: “Define o crime 
de Intimidação Escolar...”, aplica o Deputado Fábio Faria, já o 
Deputado Junji Abe, acentua “Dispõe sobre o crime de intimi-
dação vexatória”, e, por fim, o Deputado Arthur Lira propõe 
alterações nos textos do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 
nº 2.840/1940), bem como ao Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (Lei nº 8.069/1990), tipificando o crime de bullying. 
Observem que não se trata de simples medidas de controle ou 
paliativos, mas de uma ação concreta, tipificando em definitivo 
o comportamento como um crime, não que a legislação o te-
nha omitido até então, mas, dado ao fato de que não havia até 
este início de século uma sistematização do problema, cria-se 
agora, e já em definitivo, a proposta de tipificação do crime, e 
assim escreve o Deputado Arthur Lira, em sua justificação:

Ora, a escola merece maior proteção do arcabouço jurídi-

co. Deve ser um ambiente seguro e tranquilo que propi-

cie o pleno desenvolvimento intelectual e social de seus 

alunos. Dessa forma, é imprescindível que o “bullying” 

seja considerado uma conduta criminosa e que puna os 

adolescentes com a sanção de trabalhos comunitários.

O Deputado Junji Abe, por sua vez, além de abordar as temá-
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ticas educacionais, vai mais além, adentrando para o mundo 
virtual, e pontua em sua justificação que “se a intimidação ve-
xatória é praticada pela internet ou qualquer outro meio de 
comunicação de massa a pena é mais grave” e, deste ponto 
de vista, vimos que o debate sai da esfera pura e simples das 
instituições escolares e alcançam meios e mundos ainda um 
tanto quanto desconhecidos da grande maioria, mas que, se-
guramente, são veículos de contaminação para a prática de 
intimidação vexatória, como ainda insiste a maioria, ou sim-
plesmente bullying, como referenciamos neste trabalho.
 Tipificar o bullying como um crime não será a solução 
definitiva. Ter crimes oficialmente não é a solução a nenhum 
sistema social e, menos ainda a garantia de existência do ju-
diciário, mas dado as frequentes tentativas socioeducativas e 
culturais para saídas ao problema que se apresenta, e de solu-
ções tão incipientes a resultarem em processos que nos levem 
a abrir um clamor para que o judiciário possa intervir de forma 
coercitiva. 
 A coerção não é a solução perfeita, mas criará a am-
buiguidade dos temores à lei. Todavia, não adianta ter a lei, 
não adianta aplicar a lei se, paralelamente, omitirmos possibi-
lidades de que a sociedade possa, por si só, resguardar princí-
pios e direitos, onde cada pessoa alcance objetivos próprios, e 
haja respeito individual, mútuo e humano a todos, se não em 
excesso, mas em quantidade suficiente para garantir integrida-
de e vida digna.

5. BULLYING VITAL À SOCIEDADE

 A revista jurídica Consulex, do mês de maio/2011, 
apresenta uma interessante abordagem da Pedagoga e Mestre 
em Educação, Francisca Romana Giacometti Paris17, que julga-
mos por bem incluir uma pequena discussão acerca do texto: 
Bullying: Procedimento vital ao grupo e mortal para quem o 
sofre.
 Em escala mundial, e mais recentemente no Brasil, de-
paramos com situações onde jovens entre 18 e 25 anos ocu-
pam suas antigas escolas de formação inicial e secundária, e 
não raro superior; e, armados atiram para todos os lados, e, 
em geral, matam-se em seguida. Na grande maioria dos ca-
sos, há semelhanças que não podemos descartar: estes jovens 
são introspectivos, com pouco ou nenhum relacionamento, e, 

quando analisados seus anos escolares, constata-se que foram 
vítimas de bullying.
 Imaginem a seguinte situação: Quatro adolescentes, 
que desde crianças frequentam a mesma escola, vão formando 
seus novos núcleos de amizades e tornando-se amigas. Por 
volta dos treze anos, puberdade em alta, corpo de mulher se 
formando, cabelos bem cuidados, e do nada uma das adoles-
centes começa a ser desprezada pelas demais. Qualquer inci-
dente escolar, pessoal ou mesmo do grupo é motivo para criar 
uma situação de tensão entre as quatro adolescentes. Chega 
um momento em que a escola, através de seus professores e 
direção, percebendo a situação, e logo após um conflito imi-
nente, reserva as alunas e adolescentes em uma conversa em 
separado. Apesar do processo ordeiro da conversa, sente-se 
uma tensão no ar. Depois de muita discussão, nenhuma das 
adolescentes sabe por que brigam, por que desentendem. Mais 
adiantado na conversa, o diretor da escola pergunta a uma das 
meninas por que não gostam da outra (aquela que fora isolada 
do grupo), e recebe como resposta, “o senhor vê como ela alisa 
o cabelo, só porque fez escova hoje...”, pronto, a questão era 
o cabelo da garota!, e, não dá para deixar de observar que as 
outras três tinham cabelos bonitos e bem cuidados. Ao final, a 
situação se resolve de forma positiva, com reatamento da an-
tiga amizade, após compreenderem que cada uma agradaria 
mais se cuidasse melhor daquilo que nela houvesse de melhor, 
respeitando-se mutuamente.
 Seguramente, vítimas de bullying não ganham uma 
solidariedade imediata na escola, e quando se trata de um jo-
vem adolescente, escreve Paris (2011: 25)18,

a negação dos pares causa muito sofrimento, uma vez 

que, para construir sua autonomia, é preciso o “rom-

pimento simbólico” das referências familiares, princi-

palmente em relação aos pais, e a aquisição de outras 

referências que são exclusivas de seu grupo. Nessa dire-

ção, não ser aceito ou sofrer humilhação dos elementos 

do grupo pode significar a impossibilidade de se tornar 

autônomo, crescer, fazer escolhas e tomar decisões in-

dependentes. Em outras palavras, se ele não existe para 

seu grupo, não existe para ninguém, inclusive para si 

mesmo.

 Por outra relação percebemos que os grupos escolhem 

17 PARIS, F. R. G. Bullying: procedimento vital ao grupo e mortal para quem 
o sofre. Revista Jurídica Consulex, Brasília, DF, Ano XV, nº 343. p. 25. 
01/05/2011.

18 PARIS, F. R. G. Bullying: procedimento vital ao grupo e mortal para quem 
o sofre. Revista Jurídica Consulex, Brasília, DF, Ano XV, nº 343. p. 25. 
01/05/2011.
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algumas “vitimas sacrificiais” (PARIS 2011: 25)15, em quem o 
grupo irá colocar todas as imperfeições e limitações dos de-
mais elementos; esta situação é crucial para a sobrevivência do 
grupo.
 Todos nós, e não haverá exceções, convivemos e ope-
ramos conflitos de relacionamento intergrupos, e a escolha da 
“vítima”, se mortal a ela é crucial para a vida do grupo.
 Tais argumentos não justificam e, menos ainda, não 
respondem aos dilemas que o bullying apresenta, mas, segura-
mente, se fazem alento para compreendermos que da relação 
conflitante entre os grupos e das possibilidades de superação, 
individual ou mesmo em grupo, das vítimas de bullying, assim 
como das vítimas causadoras do bullying, é que também irão 
surgir outras opções positivas e fomentadoras de cidadania e 
moral social latente e funcional que move a dinâmica social.
 O dramaturgo e poeta alemão, Bertolt Brecht, na pri-
meira metade do século passado, ensina-nos:

A árvore que não dá fruto, é xingada de estéril.

Quem examinou o solo?

O galho que quebra é xingado de podre, mas não have-

ria neve sobre ele?

Do rio que tudo arrasta se diz que é violento.

Ninguém diz violentas as margens que o cerceiam.

 A professora Paris19 termina seu artigo com esta mes-
ma citação, e o que nos angustia é saber que o bullying não 
é um novo desafio, mas uma condição a qual temos que nos 
adaptar.
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DIREITOS DO NASCITURO: À VIDA E AOS 
ALIMENTOS

 
Maria Helena Gonzaga

Leidiane Cândido Batista
Rodrigo Moraes Cabral

RESUMO

 O objetivo deste trabalho é analisar os aspectos insti-
tuídos no ordenamento jurídico sobre os Direitos do nascituro 
à vida e aos alimentos. O texto procura ressaltar os pontos 
principais tanto dentro da lei, quanto do posicionamento dos 
Tribunais acerca do assunto. Inicia com uma introdução históri-
ca sobre o nascituro, e logo após trazemos os conceitos de vá-
rios doutrinadores. Apresentando por fim, os aspectos jurídicos 
de que trata o Código Civil e a Lei de alimentos gravídicos. Este 
estudo mostra os direitos assegurados ao nascituro.

Palavras-chave: nascituro – personalidade – direitos.

1. INTRODUÇÃO: breve relato histórico do direito de per-
sonalidade

 Na antiguidade, o direito à personalidade perfazia-se 
diante de poucos, sendo um privilégio que requeriam algumas 
condições para a sua aquisição. Nota-se, exemplificadamente, 
que para as culturas antigas, em termos gerais, os escravos 
não eram considerados como sujeitos de direito. Quanto à cul-
tura romana, Venosa (2003, p. 138) ressalta que:

Os romanos não possuíam termo específico para de-

signar os sujeitos de direito, pois persona é usado nos 

textos com a significação de ser humano em geral, apli-

cando-se também aos escravos que não eram sujeitos 

da relação jurídica; eram considerados coisas (res).

 Nesse passo, a personalidade na civilização antiga 
aportava-se como um atributo para alguns, não sendo direito 
de todos os seres humanos. Ademais, tinha-se que os nascidos 
com alguma malformação congênita eram considerados como 
animais, sendo rejeitados e mortos pela própria família, tendo 
em vista que não detinham direitos de qualquer espécie.
 O Direito romano dispunha de proteção aos nascituros, 
ou seja, resguardavam os seus direitos, quando nascido com 

vida e sem malformação, considerando-os, portanto, uma pes-
soa ou “persona”.
 Segundo Lotufo (2003, p. 89), “no direito romano o 
início da personalidade ocorria com o nascimento, pois o feto 
ero portiomulierisvelvisserum, isto é, parte da mulher, parte 
vísceras”. Desta forma, o direito romano foi o primeiro a se 
manifestar sobre os direitos do nascituro, considerando-o no 
momento de sua concepção, ligando o feto ao direito da mãe 
e ao próprio direito à vida.
 No Brasil, o direito do nascituro começou desde as Or-
denações Filipinas que previu a proteção ao nascituro. O Có-
digo Civil de 1916 atribuiu direitos à personalidade jurídica. E 
nas Constituições de 1934 e 1946 já demonstravam evidências 
acerca de direitos inerentes ao homem. 
 Todavia, tem-se que, com advento da Constituição Fe-
deral de 1988, que consagrou os direitos e garantias individu-
ais, ocorreu a ampliação dos direitos da personalidade, posto 
à elevação do princípio da dignidade da pessoa humana, con-
tribuindo para a interpretação da lei brasileira.

2. CONCEITO

 Com reflexos do Direito Romano, o Código Civil brasi-
leiro criado pela Lei nº 10.406/02 trata no seu livro I, capítulo 
II sobre os direitos da personalidade, mantendo a mesma con-
sideração legal do Código Civil de 1916, no que tange os direi-
tos do nascituro. Assim, a atual legislação civil dispõe em seu 
art. 2o: “a personalidade civil da pessoa começa com o nas-
cimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 
os direitos do nascituro”. Nota-se, no entanto, que o Código 
não conceituou o que é nascituro, deixando para doutrina uma 
livre interpretação sobre o tema, de forma que o vocabulário 
jurídico brasileiro de Silva (2008, p. 516) traça a seguinte defi-
nição:

Derivado do latim nasciturus, particípio passado de nas-

ci, quer precisamente indicar aquele que há de nascer.

Designa, assim, o ente que está gerado ou concebido, 

tem existência no ventre materno: está em vida intraute-

rina. Mas não nasceu ainda, não ocorreu o nascimento 

dele, pelo que não se iniciou sua vida como pessoa.

Embora o nascituro, em realidade não se tenha como 

nascido, porque como tal se entende aquele que se se-

parou, para ter vida própria, do ventre materno, por uma 

ficção legal é tido como nascido, para que a ele se asse-
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gurem os direitos que lhe cabem, pela concepção. (...)

Nesse diapasão, segue Venosa (2003, p. 160), aduzindo que:

O nascituro é um ente já concebido que se distingue 

daquele que não foi ainda concebido e que poderá ser 

sujeito de direito no futuro, dependendo de uma prole 

eventual; isso faz pensar na noção de direito eventual, 

isto é, um direito em mera situação de potencialidade 

para o que nem ainda foi concebido.

 Portanto, trata-se o nascituro de uma vida intrauterina 
que há de nascer, ou seja, ainda se encontra no ventre mater-
no, em processo de desenvolvimento, sendo passível de direi-
tos na ordem social.

3.TEORIAS SOBRE A PERSONALIDADE JURÍDICA DO NAS-
CITURO

3.1 Teoria natalista

 Segundo tal teoria, o nascituro não seria considerado 
como pessoa em si, mas traduzido como ‘coisa’ na ordem jurí-
dica. Nesse passo, antes do nascimento não há de se falar em 
direitos de personalidade, sendo estes adquiridos, portanto, 
somente com o advento do nascimento e da vida, onde, nas 
palavras de Wald citado por Gonçalves (2011, p. 103), “a sua 
existência, no tocante aos seus interesses, retroage ao momen-
to de sua concepção”.
 Sendo assim, a personalidade ocorrerá a partir do 
momento que o feto nascer com vida, isto é, o nascituro tem 
apenas uma expectativa de direito, segundo preleciona a dita 
teoria. Neste sentido, Dalvi (2008, p. 68) diz que:

O nascituro somente tem expectativa de direitos, des-

de a sua concepção, a personalidade só ocorre com o 

nascimento com vida. Os defensores dela entendem que 

o nascituro não tem personalidade jurídica e, também, 

falta-lhe a capacidade de direito, sendo que a lei ape-

nas protegerá os direitos que possivelmente ele terá se 

nascer com vida e que são enumerados taxativamente 

no ordenamento jurídico (direito à adoção, posse, etc.). 

Ela compreende a vida exterior do bebê se este veio a 

respirar.

 A corrente que se liga a tal teoria não considera que 

o nascituro possui personalidade civil, mas assegura o seu di-
reito. Essa teoria adota a presunção de expectativa de direi-
tos, que concretiza com o nascimento com vida. Assim, Stolze 
(2009, p. 82/83) simplifica em sua doutrina, que:

A Lei Civil trata do nascituro quando, posto não o con-

sidere pessoa, coloca a salvo os seus direitos desde a 

concepção (art. 2º do CC-02; art. 4º do CC-16).

Ora, adotada a teoria natalista, segundo a qual a aqui-

sição da personalidade opera-se a partir do nascimento 

com vida, é razoável o entendimento no sentido de que, 

não sendo pessoa, o nascimento possui mera expectati-

va de direito.

 Quanto aos adeptos da teoria natalista apontam-se Síl-
vio Rodrigues, Caio Mário da Silva Pereira e Santiago Dantas. 
tem-se, ademais, alguns entendimentos jurisprudenciais que 
seguem a linha adotada pela teoria em comento. Assim, cita-
se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INÍCIO DA PERSO-

NALIDADE CIVIL. TEORIA NATALINA X CONCEPCIONIS-

TA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CARÊNCIA 

DA AÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. EXTINÇÃO EX OFICIO 

DO FEITO. PREQUESTIONAMENTO. I- Recepcionada pelo 

Código Civil, especificamente em seu artigo 2º, a teoria 

natalina é a empregada para a contagem do marco ini-

cial da personalidade jurídica da pessoa natural. Assim, 

o nascituro não poderá ser titular do direito pleiteado, 

por faltar-lhe a personalidade civil. Desta forma, ausen-

te uma das condições da ação, o pedido juridicamente 

possível, o processo merece ser extinto, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI do Código 

Processual Civil. Age com erro in judicando o julgador de 

primeiro grau, ao receber a ação e julgar improcedente 

o pedido, motivo por que a cassação da sentença é me-

dida impositiva. II- Mesmo cassado o decisum, o feito 

deve ser extinto por este Tribunal, que detêm capacida-

de para tanto, por tratar-se de matéria de ordem pública, 

o que não implica supressão de instâncias, nos termos 

do § 3º do artigo 267 do Código de Processo Civil. III- No 

que pertine ao pedido de prequestionamento, estando 

a matéria exaustivamente analisada nos autos, mostra-

-se infundado o pleito. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO 

EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO. (TJGO – Ap. Cível 
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nº482392-06.2007.8.09.0051, DJ 633, 8ª Câmara Cível, 

Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, 13-07-2010). 

 Todavia, assim como assevera Tartuce (2010, pg. 144),  
em sua obra de Direito Civil, “o grande problema da teoria 
natalista é que ela não consegue responder à seguinte consta-
tação e pergunta: se o nascituro não tem personalidade, não é 
pessoa; desse modo, o nascituro seria uma coisa?”. Sendo as-
sim, analisa-se que a teoria natalista realiza uma interpretação 
literal e simplista dos termos gerais traduzidos no Código Civil 
quanto ao nascituro.

3.2 Teoria concepcionista

 Adotada por corrente moderna de doutrinadores, essa 
teoria defende que a personalidade civil do nascituro será ad-
quirida no momento da concepção, ou seja, desde o momento 
da concepção, o nascituro já é detentor de direitos na ordem 
social, reconhecendo-se, assim, sua qualidade de ‘pessoa’.
 Essa teoria surgiu sobre influência do direito francês 
afirmando que a personalidade começa antes do nascimento, 
onde os interesses do nascituro devem ser assegurados.
 Elevamos, ademais, a Convenção Interamericana dos 
Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica, promul-
gada em 1969 e já ratificada pelo Brasil como influenciadora 
direta na qualificação de direitos ao nascituro. A mencionada 
legislação declara em seu art. 1º, item 2, que para efeitos ge-
rais, “pessoa é todo ser humano”. Ademais, conceitua no seu 
art. 4º, item 1 que “toda pessoa tem o direito de que se respei-
te sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, 
desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado 
da vida arbitrariamente”.
 Nesse sentido, Chinelato e Almeida, citada por Stolze 
(2009, p. 84), aduz que:

Juridicamente, entram em perplexidade total aqueles 

que tentam afirmar a impossibilidade de atribuir capaci-

dade ao nascituro ‘por este não ser pessoa’. A legislação 

de todos os povos civilizados é a primeira a desmenti-

-lo. Não há nação que se preze (até a China) onde não 

se reconheça a necessidade de proteger os direitos do 

nascituro (Código chinês, art.1º). Ora, quem diz direitos 

afirma capacidade. Quem afirma capacidade, reconhece 

personalidade.

 Contribuindo para esta linha de entendimento, a juris-

prudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, decidiu 
reconhecer a personalidade ao nascituro, conforme o seguinte:

SEGURO-OBRIGATÓRIO. ACIDENTE. ABORTAMENTO. DI-

REITO À PERCEPÇÃO DA INDENIZAÇÃO. O NASCITURO 

GOZA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DESDE A CONCEP-

ÇÃO. O NASCIMENTO COM VIDA DIZ RESPEITO APENAS 

A CAPACIDADE DE EXERCÍCIO DE ALGUNS DIREITOS 

PATRIMONIAIS. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 

(Ap. Cível nº 70002027910, 6ª Câmara Cível, TJRS, Rel. 

Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, 28-03-2011).

 Nesse passo, os doutrinadores que defendem essa te-
oria apontam que o nascituro é detentor de direitos desde a 
sua concepção, entretanto, alguns direitos só serão alcançados 
com o nascimento com vida. Seguindo essa linha de raciocí-
nio, Gonçalves (2011, p. 105) aduz que “a personalidade do 
nascituro não é condicional; apenas certos direitos dependem 
do nascimento com vida, notadamente os direitos patrimoniais 
materiais, como a doação e a herança”. Logo, “o nascimento 
com vida é elemento do negócio jurídico que diz respeito à sua 
eficácia total, aperfeiçoando-a”.
        Destarte, podemos perceber que os direitos do nascitu-
ro estão resguardados no Código Civil de 2002o qual elenca 
o artigo 542, tratando acerca da doação ao nascituro; o art. 
1.780, o qual se refere à curatela e; art. 1.799 que fundamenta 
a questão da sucessão. Sendo assim, todos esses direitos são 
suspensivo de forma que serão cancelados se o nascituro tor-
na-se um natimorto (nascido sem vida).
 Quanto aos adeptos da teoria em comento, segundo 
Tartuce (2010, p. 145) elencam-se Silmara Juny Chinelato, 
Pontes de Miranda, Rubens Limonge França, Giselda Maria 
Fernandes Novais Hironaka, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 
Pamplona Filho, Roberto Senise Lisboa, Cristiano Chaves de 
Faria e Nelson Rosenvald, Francisco Amaral, Guilherme Calmon 
Nogueira da Gama, Antônio Junqueira de Azevedo, Gustavo 
Rene Nicolau, Renan Lutofo e Maria Helena Diniz, os quais de-
fendem a tese dos direitos inerentes ao nascituro.
 Nesse passo, Diniz, citada por Tartuce (2010, p.146) 
dispõe:

O embrião ou o nascituro têm resguardados, normati-

vamente, desde a concepção, os seus direitos, porque a 

partir dela passa a ter existência e vida orgânica e bioló-

gica própria, independente da de sua mãe. Se as normas 
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o protegem é porque tem personalidade jurídica. Na 

vida intrauterina, ou mesmo in vitro, tem personalidade 

jurídica formal, relativamente aos direitos da personali-

dade jurídica material apenas se nascer com vida, oca-

sião em que será titular dos direitos patrimoniais, que se 

encontravam em estado potencial, e do direito às inde-

nizações por dano moral e patrimonial por ele sofrido”.

 Arrematando o entendimento traduzido pela teoria 
concepcionista, Gonçalves (2011, p. 105), ressalta que o Enu-
ciado nº I, aprovado na I Jornada de Direito Civil, realizada em 
Brasília pelo Conselho da Justiça Federal, proclama: “A prote-
ção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no 
que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, 
imagem e sepultura”. Logo, tem-se que tal disposição, reco-
nhecendo os direitos do nascituro e natimorto, “contraria a 
tese natalista, para a qual este não desfruta de nenhum direi-
to”
 Diante disso, pela teoria concepcionista tem-se que o 
nascituro encontra-se totalmente resguardado em seus direi-
tos desde o momento da concepção, qualificando-o, portanto, 
como ‘pessoa’.

4. DOS DIREITOS

4.1. Direito à vida

 A Constituição Federal assegura no caput do art. 5º o 
direito à vida como garantia fundamental, ao estabelecer que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di-

reito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade 

(...).

 O texto constitucional não traz a definição e nem quan-
do se inicia a vida humana, somente trata de modo genérico, 
que todos têm o direito à vida sem distinção de raça, cor, ida-
de, forma física ou psíquica. Ainda sim, a Constituição Federal 
mostra no artigo 227 (2008, p. 61), outra previsão sobre a 
proteção à vida:

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prio-

ridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à edu-

cação, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 

e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.

 Nesse passo a Lei nº. 8.069/90 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) leciona em seu artigo 7º que “a criança 
e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde me-
diante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em 
condições dignas de existência”.
 Cumpre salientar que o direito à vida é assegurado a 
todos, e claramente definido pela legislação brasileira à prote-
ção para o nascituro e a mãe. Assim, é dever do Estado prote-
ger à vida, à saúde, à liberdade, educação, ou seja, o Estado 
tem dever de dar a todos os cidadãos o direito a uma vida 
digna, com igualdade para todos.

4.2. Direito aos alimentos

 Para proteção da gestante e do nascituro adveio a Lei 
nº 11.804/08 a qual regulamenta os alimentos gravídicos, foi 
essa legislação, sancionada em 5 de novembro de 2008, que 
trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro a segurança para 
a gestante, durante os possíveis nove meses de sua gravidez.
 Nesse sentido, o artigo 2º da supramencionada lei 
deu à gestante o direito de exigir do suposto pai os alimentos 
necessários para a manutenção de uma gravidez adequada à 
gestante, fazendo-se ressaltar que tal direito é dado à mãe 
mas os benefícios serão para o nascituro. Diante de tal afirma-
ção, tem-se Chinellato citada por Tartuce (2010, p. 149):

A recente Lei n. 11.804, de 5 de novembro de 2008, que 

trata dos impropriamente denominados ‘alimentos gra-

vídicos’ – desnecessário e inaceitável neologismo, pois 

alimentos são fixados para uma pessoa e não para um 

estado biológico da mulher – desconhece que o titular 

do direito a alimentos é o nascituro, e não a mãe, partin-

do de premissa errada, o que repercute no teor da lei”.

 Stolze e Pamplona Filho (2009, p.86) defendem que o 
nascituro tem direito a alimentos como forma de proteção para 
um desenvolvimento saudável, relevando, assim, a qualidade 
de nascituro como pessoa detentora de direitos.
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 Diante de tal posicionamento, encontra-se ampa-
ro, também, em entendimentos jurisprudenciais, citando-se, 
exemplificadamente, posicionamento do Egrégio Tribunal de 
Justiça de Goiás, que assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE DA CON-

TESTAÇÃO. ALMENTOS GRÁVIDICOS (LEI Nº 11.804/08). 

INDÍCIOS DE PATERNIDADE. DIREITO DO NASCITURO. 

PEDIDO DE REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NE-

CESSIDADE POSSIBILIDADE. I – EQUIVO-SE O JULGADOS 

PRIMITIVOS AO MANDAR DESENTRANHAR A PEÇA DE 

DEFESA E DEMAIS DOCUMENTOS JUNGIDOS AOS AU-

TOS PELO RÉU TEMPESTIVAMENTE, DENTRO DO QUIN-

QUÍDIO PREVISTO NO ARTIGO 7º DA LEI Nº 11.804/08. 

II – OS ALIMENTOS GRAVÍDICOS SÃO FIXADOS MEDIAN-

TE INDÍCIOS DA PATERNIDADE DO DEMANDADO, TRA-

ZIDOS PELA AUTORA NA INICIAL, VISANDO ATENDER 

AS DESPESAS ADICIONAIS DO PERÍODO DE GRAVIDEZ 

E QUE SEJA DELA DECORRENTES, ‘EX VI’ DO ARTIGO 6º, 

DA LEI Nº 11.804/08. III – NESTES TERMOS, HAVENDO 

INDÍCIOS DA PATERNIDADE APONTADA, É CABÍVEL A 

FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DO NASCITURO, 

DESTINADOS À GESTANTE, ATÉ QUE SE ULTIME A RE-

ALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA. IV – PARA A FIXAÇÃO 

DO ‘QUANTUM’ DA VERBA ALIMENTAR, DEVE-SE LEVAR 

EM CONTA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA GESTANTE E 

A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, CONSI-

DERANDO-SE A CONTRIBUIÇÃO QUE TAMBÉM DEVERÁ 

SER DADA POR AQUELA, NA PROPORÇÃO DOS RECUR-

SOS DE AMBOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, DA LEI 

Nº 11.804/08. V – NÃO DEMOSNTRADOS ELEMENTOS 

SUFICIENTES E CONVINCENTES APTOS A ENSEJAR A 

REDUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE ALIMENTOS PROVISÓ-

RIOS FIXADOS, UMA VEZ QUE A NECESSIDADE DE SE 

GARANTIR A SOBREVIVÊNCIA DO NASCITURO E DEPOIS 

DA CRIANÇA SE SOBREPÕE À EVENTUAL INOBSERVÂN-

CIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE, POSTO 

QUE ESTE SERÁ MELHOR APURADO AO LONGO DA DE-

MANDA PRINCIPAL E TENDO EM VISTA QUE AQUELES 

SÃO DE CUNHO PROVISÓRIO CAPAZES DE SEREM REVIS-

TOS A QUALQUER TEMPO, URGE MANTÊ-LOS INTACTOS. 

AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO 

Ag. Instr. 92752-19.2010.8.09.0000 – 1ª Câmara Cível, 

DJ 602, Des. Luiz Eduardo de Sousa, 08-06-2010).

  Portanto, ao falar de prestação de alimentos deve-se 

entender que essa garantia que a genitora tem de requerer 
a prestação do suposto pai é inerente não ao seu estado de 
gestação, mas sim ao indivíduo denominado nascituro que se 
encontra em desenvolvimento no ventre materno. Destarte, o 
direito dispõe-separa com o nascituro, porém, ao garantir que 
a mãe tenha uma gestação tranquila garantindo um acompa-
nhamento médico, pré-natal entre outros, permitindo, assim, 
que o nascituro tenha um desenvolvimento saudável e condi-
ções dignas de desenvolvimento.

4.3. Danos morais 

 No que tange aos direitos do nascituro, a indenizações 
de cunho moral e material, verifica-se que a jurisprudência tem 
decido favoravelmente, fazendo-se efetivar a teoria concepcio-
nista.
 Nesse passo, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justi-
ça reconheceu, por unanimidade, o direito de um nascituro de 
receber indenização por danos morais. A indenização devida à 
criança antes mesmo do nascimento foi fixada no Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul pela morte de seu pai, André Ro-
drigues, em um acidente de trabalho. Assim tem-se a ementa 
do referido tribunal superior:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO. 

MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIES A QUO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA FIXAÇÃO PELO JUIZ. 

JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. PROCES-

SO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECUR-

SAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CONFIGURDA A 

MÁ-FÉ DA PARTE E OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. 

ANULAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DANO. 

DESNECESSIDADE. CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. FILHO NASCITURO. IRRELEVÂNCIA NA FIXA-

ÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. (STJ. RECURSO ES-

PECIAL Nº 931.556 - RS (2007/0048300-6). RELATORA: 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: ?? . 

Data de Publicação: ??

 Diante de tal fato, ressalta-se, ademais, o voto da Mi-
nistra Nancy Andrighi diante da ementa supramencionada:

O dano moral é, repise-se, consequência do fato danoso. 

A potencialidade lesiva deste confere à análise do dano 

moral um mínimo de objetividade, em contraste com o 
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absoluto subjetivismo – donde imprestabilidade – da 

discussão sobre a extensão íntima da dor sofrida.

E, nesse ponto, é forçoso admitir que esta – a gravidade 

da ofensa – é a mesma, ao contrário do abalo psicológi-

co sofrido – que não é quantificável – seja ele suporta-

do por filho já nascido ou nascituro à época do evento 

morte.

 Sendo assim, amparando-se na mesma linha de racio-
cínio, Benedita Inêz Lopes Chaves e Silmara Chinelato, ambas 
citadas por Chaves “a indenização por dano moral causado 
ao nascituro é plenamente justificável, uma vez que este seria 
pessoa e titular de direitos”. Nesse caminho, segue aduzindo 
que “o fundamento legal da responsabilidade, seja ela contra-
tual ou extracontratual, seria exatamente o mesmo usado para 
os já nascidos”.
 Nesse diapasão, consolida-se o posicionamento que 
eleva o nascituro como ‘pessoa’, efetivando direitos a sua 
personalidade que, no caso do dano moral, seja devidamente 
averiguado e constatado o dano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

        Segundo doutrinadores e ordenamento jurídico brasileiro, 
o nascituro é sujeito de direito, sendo protegido pelo Código 
Civil no seu artigo 2º. Porém, devemos ressaltar que há diver-
gência entre doutrinadores, sobre a teoria natalista e a teoria 
concepcionista, de forma que a corrente contemporânea tem 
adotado esta última.
  Desta forma, pauta-se na igualdade instituída pela 
Carta Magna, e, portanto, não pode haver distinção para com 
o nascituro, sendo o mesmo protegido juridicamente. 
 Logo, os Tribunais têm entendido que a teoria concep-
cionista deverá ser adotada pela interpretação jurídica, acre-
ditando que o nascituro goza do direito da personalidade civil 
desde a sua concepção.
 Verifica-se ainda que a doutrina e a jurisprudência te-
nha resguardado os direitos aos alimentos gravídicos para o 
custeio da gestação, que foi instruído pela lei 11.804/08, que 
veio para reforçar a teoria concepcionista. Assim, o nascituro 
se torna uma pessoa humana com seus direitos reconhecidos 
por lei.

ABSTRACT

 The purpose of this is known aspects established in 
our legal system on the Rights of the unborn child to life and 
food. This paper seeks to highlight the main points both within 
the law, and the positioning of the Courts on the subject. It 
begins with a historical introduction on the unborn child, and 
soon after we bring the concepts of various scholars. Introdu-
cing finally the legal aspects of dealing with the Civil Code and 
Law gravidic food. This study shows the rights secured to the 
unborn child.

Keywords: unborn - personality – rights.
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OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DOS PAIS: 
EXONERAÇÃO

Simone Dias Moreira

RESUMO

  Este estudo apresenta uma análise do instituto dos 
alimentos, estabelecendo seu conceito, fixação e exoneração, 
tendo como embasamento teórico a Constituição Federal de 
1988 e o Código Civil de 2002. Com a antecipação da maiori-
dade civil de 21 para 18 anos, por consequência a extinção do 
poder familiar, os pais têm por extinta a obrigação alimentar. 
Desta forma, busca-se evidenciar, a partir da doutrina majoritá-
ria e decisões do Superior Tribunal de Justiça que a extinção do 
poder familiar não acarreta de forma automática a exoneração 
da obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos. Assim, 
tem-se por objetivo verificar até quando os pais devem prestar 
alimentos a seus filhos, bem como demonstrar o caminho para 
que ocorra essa exoneração obrigacional. Para tanto, utilizou-
-se o método de abordagem dedutivo e a técnica da pesquisa 
bibliográfica e documental.

Palavras-chave: alimentos, exoneração, pais, filhos

1. INTRODUÇÃO

  A exoneração da obrigação alimentar, dos pais em re-
lação aos filhos é palco de constantes discussões na doutrina e 
jurisprudência brasileira, pois a lei não trata deste assunto de 
forma clara.
  No Brasil, a Lei Maior assegura a todos o direito à edu-
cação, saúde, moradia, lazer, segurança e dentre outros o di-
reito à alimentação. Tudo isso para que o ser humano viva com 
dignidade.
 É dever do Estado proporcionar vida digna a seus mem-
bros. Ocorre que o Estado não dispõe de recursos financeiros 
para prestar assistência material a todos os cidadãos. Assim, 
a legislação civil diz que é dever dos parentes prestar alimen-
tos uns aos outros, havendo, então, uma obrigação recíproca 
entre pais e filhos. Isto é, há uma transformação do princípio 
da solidariedade familiar em dever alimentar.  Todavia, esta lei 
não diz quando finda esse dever, surgindo a seguinte indaga-
ção: até quando os pais têm o dever de prestar alimentos aos 
filhos?

  Em busca desta resposta, preliminarmente, buscou-se 
conceituar alimentos e observar como se dá sua fixação na prá-
tica, antes de adentrar ao tema proposto. Assim, analisando a 
legislação civil, doutrina e jurisprudência tratou-se da fixação e 
exoneração da obrigação alimentar.

2. CONCEITO DE ALIMENTOS

  Segundo Dias (2011), pode-se dizer que o principal di-
reito fundamental da pessoa humana é o de sobreviver, tendo 
o Estado o compromisso de garantir a vida. Desta forma, é 
do Estado a obrigação de prestar alimentos a seus membros. 
Todavia, o Estado não dispõe de condições para prestar essa 
assistência a todos os cidadãos, e transforma a solidariedade 
familiar em dever alimentar, que é um efeito decorrente da 
relação de parentesco.
  Neste sentido Gagliano e Pamblona Filho (2011, p. 
674) afirmam que “o fundamento da “prestação alimentar” 
encontra assento nos princípios da dignidade da pessoa hu-
mana, vetor básico do ordenamento jurídico como um todo, e, 
especialmente, no da solidariedade familiar.”
  Assim, toda pessoa que não goze de meios de subsis-
tência próprios tem direito de receber alimentos seja com fun-
damento no dever do Estado de garantir a vida do cidadão seja 
com base na solidariedade familiar, onde se funda a obrigação 
alimentar familiar.
  Tartuce (2011, p. 414) afirma que tendo em vista a

proteção máxima da pessoa humana, precursora da 

personalidade do Direito Civil, e em uma perspectiva ci-

vil-constitucional, o art. 6º da CF/1988 serve como uma 

luva para preencher o conceito de alimentos. Esse dis-

positivo do Texto Maior traz como conteúdo os direitos 

sociais que devem ser oferecidos pelo Estado, a saber: a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a mora-

dia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, e a assistência aos desam-

parados. Cumpre destacar que a menção à alimentação 

foi incluída pela Emenda Constitucional 64, de 4 de fe-

vereiro de 2010.

  Diante dessas noções prévias e analisando o artigo 
1694, do Código Civil, pode-se dizer que alimentos são as 
prestações necessárias para satisfação das necessidades bási-
cas e vida digna da pessoa que não tem meios para provê-las 



Revista Científica do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO I - Edição I - Janeiro de 201380 ISSN 2317-7284

por si só.
  Neste contexto, tem-se que o princípio da dignidade 
da pessoa humana está presente no conceito de alimentos. 
Pois os alimentos buscam não somente a manutenção da vida 
da pessoa, mas uma vida com dignidade. Assim, alimentos 
não se confundem com alimentação. Compreendendo saúde, 
moradia, educação, lazer, alimentação e outras necessidades 
básicas do ser humano.
  
3. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS

    A Lei 8742 de 1993, conhecida como Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS) e o Decreto 1.744 de 1995 que 
regulamenta o benefício de assistência social quantifica em um 
salário mínimo a obrigação do Estado para com os portadores 
de deficiência ou idosos maiores de 65 anos que não possuam 
meios de se sustentar, e não tenham parentes que possam su-
portar sua subsistência. Todavia, quando falamos de obrigação 
alimentar advinda da relação de parentesco o atual Código 
Civil, no art. 1694,§1º, não estabelece um percentual fixo para 
o pagamento dos alimentos, mas diz que deve ser observada 
a necessidade de quem os recebe e a possibilidade de quem os 
fornece, artigo 1694, §1º.
  Desta forma, temos o que a doutrina chama de binô-
mio alimentar: necessidade/possibilidade.
  Dias (2011) afirma que há um trinômio alimentar ne-
cessidade/possibilidade/proporcionalidade. Gagliano e Pam-
blona Filho (2011, p. 675) dizem que esse terceiro pressuposto 
seria “exatamente a justa medida entre estas duas circunstân-
cias fáticas: a razoabilidade ou proporcionalidade”.
  Concretamente, pode-se observar a analise da propor-
cionalidade, em parte do voto da Ministra Nancy Andrighi em 
Embargo de Declaração no Recurso Especial 933.355/SP:

no que toca à genérica disposição legal contida no art. 

1.694, caput, do CC/02, referente à compatibilidade dos 

alimentos prestados com a condição social do alimen-

tado, é de todo inconcebível que ex-cônjuge, que plei-

teie alimentos, exija-os com base no simplista cálculo 

aritmético que importe no rateio proporcional da renda 

integral da desfeita família; isto porque a condição so-

cial deve ser analisada à luz de padrões mais amplos, 

emergindo, mediante inevitável correlação com a divi-

são social em classes, critério que, conquanto impreciso, 

ao menos aponte norte ao julgador que deverá, a partir 

desses valores e das particularidades de cada processo, 

reconhecer ou não a necessidade dos alimentos pleitea-

dos e, se for o caso, arbitrá-los.

- Por restar fixado pelo Tribunal Estadual, de forma indu-

vidosa, que a alimentanda não apenas apresenta plenas 

condições de inserção no mercado de trabalho como 

também efetivamente exerce atividade laboral, e mais, 

caracterizada essa atividade como potencialmente apta 

a mantê-la com o mesmo status social que anteriormen-

te gozava, ou ainda alavancá-la a patamares superiores, 

deve ser julgado procedente o pedido de exoneração 

deduzido pelo alimentante em sede de reconvenção e, 

por conseqüência, improcedente o pedido de revisão 

de alimentos formulado pela então alimentada. Recur-

so especial conhecido e provido. (STJ, REsp 933.355/SP, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.06.2008, DJ 

05.08.2008).

  
  Assim, conforme doutrina e jurisprudência deve haver 
um equilíbrio entre a necessidade do alimentado e a real pos-
sibilidade do alimentante na fixação dos alimentos.
  Mesmo diante dos pressupostos alimentares não é ta-
refa fácil para o julgador fixar o valor a ser pago pelo alimen-
tante. Nesse contexto, é comum o requerimento do alimentado 
para que os alimentos sejam fixados em 30% dos rendimentos 
do provedor. Segundo TARTUCE (2011, p. 1150) “a fixação dos 
alimentos em um terço dos rendimentos do alimentante, pro-
porção esta que não consta da lei, não sendo, portanto, obri-
gatória. Em casos envolvendo pessoas de baixa renda, aliás, 
essa fração, muitas vezes, constitui valor inalcançável.” 
  Isso não quer dizer que a fixação dos alimentos não 
possa ser estabelecida em porcentagem sobre os rendimentos 
do alimentante em porcentual inferior a um terço. Sempre se 
deve analisar o caso concreto.
 Outra prática corriqueira é a utilização do salário míni-
mo para fixar os alimentos. Nesse sentido, Gagliano e Pamblo-
na Filho (2011, p. 676) dizem:

não vemos óbice, a despeito de existir alguma resistên-

cia na doutrina, em se fixar o percentual de pensão devi-

do com base em salário mínimo. Isso porque, posto, re-

gra geral, não possa, a remuneração salarial, ser usada 

como índice de correção, a natureza especial da verba 

alimentar justificaria a sua utilização, [...]. Ademais, exi-

gir do cidadão comum o conhecimento necessário para 



Revista Científica do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO I - Edição I - Janeiro de 2013 81ISSN 2317-7284

fazer, anualmente, a atualização da prestação devida 

pelo IGP-M, é em nosso sentir, exigência descaída que 

culminaria em coroar indesejável insegurança jurídica. 

  Como se sabe o salário mínimo não pode servir de ín-
dice de correção, todavia, a doutrina e jurisprudência vêem o 
caso dos alimentos como uma exceção, tento em vista sua pró-
pria natureza, e também por facilitar a elaboração dos cálculos 
para a atualização anual do valor dos alimentos.  
  Tem-se observado na jurisprudência a seguinte práti-
ca: fixação dos alimentos sobre os rendimentos do alimentante 
quando este não tem seu vencimento vinculado ao salário mí-
nimo e fixado em salário mínimo quando o salário do provedor 
é calculado em salário mínimo. Há também casos em que não 
se consegue provar os rendimentos do alimentante, nesse sen-
tido vejamos a jurisprudência:

Alimentos. Filho menor. Réu ausente na audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, mas que antes efe-

tuou contestação. Revelia inexistente. Fixação dos ali-

mentos em 30% do salário mínimo. Possibilidade eco-

nômica do devedor presumida. 01. Os efeitos da revelia, 

em ação de alimentos, somente se operam se provado, 

nos autos, o binômio: necessidade-possibilidade. 02. Na 

fixação dos alimentos devem ser observadas a necessi-

dade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 

03. Inexistindo prova nos autos das condições econômi-

cas e financeiras do alimentante, prevalece a presunção 

de que ele perceba ao menos um salário mínimo sendo 

correta a fixação dos alimentos em 30% (trinta por cen-

to), a dispensar prova da renda do devedor. 04. Recurso 

conhecido e parcialmente provido, sentença reformada 

em parte. (20060510020183 DF, Rel. Des. João Batista 

Teixeira, j. 14/02/2007, 6ª Turma cível, DJU 24/04/2007, 

p. 129) .

   Desta forma, temos que os alimentos podem ser fi-
xados tendo em vista o salário mínimo, bem como sobre os 
rendimentos do alimentante, devendo observar o caso concre-
to e as provas existentes nos autos do processo, buscando-se 
sempre atender aos pressupostos necessidade, possibilidade e 
razoabilidade.

4. DA EXONERAÇÃO E EXTINÇÃO DOS ALIMENTOS

  O Código Civil em vigor reduziu a maioridade civil de 
21 para 18 anos. E em seu artigo 1.701 diz que “a pessoa 
obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, 
ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de 
prestar o necessário à sua educação, quando menor”.
   Diante da situação acima exposta, os pais alimentan-
tes, começam a preparar para deixar de prover alimentos aos 
filhos, sob a alegação de extinção do poder familiar. Todavia, 
essa é uma questão um pouco mais complexa, pois mesmo 
com a extinção do poder familiar a obrigação alimentar ainda 
persiste em virtude da relação de parentesco existente.
   Gagliano e Pamblona Filho (2011, p. 698) explicam 
o sentido da expressão “quando menor” do artigo 1701 do 
Código Civil, “a referência a ‘quando menor’, em nosso enten-
dimento, não deve ser compreendida como um prazo máximo 
de exigibilidade da obrigação alimentar, mas, sim, como uma 
reafirmação do dever de prestar educação aos menores”. 
   Assim, há uma pergunta a ser respondida: até quando 
os pais estão obrigados a prestar alimentos a seus filhos?
  A lei civil não estabelece quando finda a obrigação dos 
pais em relação à prestação alimentícia. Assim, fica a cargo da 
doutrina e jurisprudência resolver a questão.
  Venosa (2011, p. 375) observa que:

com relação ao direito de os filhos maiores pedirem ali-

mentos aos pais, não é o poder familiar que o determina, 

mas a relação de parentesco, que predomina e acarreta 

a responsabilidade alimentícia. Com relação aos filhos 

que atingem a maioridade, a idéia que deve prepondera 

é que os alimentos cessam com ela. Entende-se, porém, 

que a pensão poderá distender-se por mais algum tem-

po, até que o filho complete os estudos superiores ou 

profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover 

a própria subsistência.

  No mesmo sentido, afirmam Gagliano e Pamblona Fi-
lho (2011, p. 698):

demonstrada  a necessidade (e a continuidade de es-

tudos em nível superior ou técnico pode ser um causa 

razoável), é perfeitamente aceitável  a manutenção da 

obrigação alimentar após o atingimento da maioridade. 

Por isso, quanto aos filhos, costumeiramente se diz que 
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a obrigação persiste “até a conclusão dos estudos, não 

havendo cancelamento automático do dever alimentar 

com o alcance da maioridade civil.

  Diante dos posicionamentos doutrinários não restam 
dúvidas de que a maioridade civil, por si só, não põe fim ao 
dever dos pais de prestarem os alimentos, devendo sim, obser-
var os pressupostos necessidade/possibilidade/razoabilidade. 
Assim, em setembro de 2011, a Terceira Turma do STJ definiu 
que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALI-

MENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. 

ÔNUS DA PROVA 1. O advento da maioridade não ex-

tingue, de forma automática, o direito à percepção de 

alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do 

Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações 

de parentesco, em que se exige a prova da necessida-

de do alimentado. 2. A necessidade do alimentado, na 

ação de exoneração de alimentos, é fato impeditivo do 

direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que 

permanece

tendo necessidade de receber alimentos. 3. A percep-

ção de que uma determinada regra de experiência está 

sujeita a numerosas exceções acaba por impedir sua 

aplicação para o convencimento do julgador, salvo se 

secundada por outros elementos de prova. 4. Recurso 

provido. (STJ, REsp 1.198.105/RJ, Rel. Min. Nancy Andri-

ghi, 3ª Turma, j. 1º/09/2011, DJ 14.09.2011).

  
  A maioridade pode extinguir a obrigação alimentar, to-
davia, isso não ocorre de forma automática, faz-se necessário 
que o alimentante proponha ação de exoneração de alimentos 
e fique comprovado que os filhos não necessitam destes. Nes-
se sentido, é o voto do Ministro Massami Uyeda, relator do HC 
nº 208.988- TO, onde o pai alegava extinção automática dos 
alimentos com a maioridade civil :

assinala-se, no ponto, que a obrigação reconhecida no 

acordo homologado judicialmente somente pode ser al-

terada ou extinta por meio de ação judicial própria para 

tal desiderato (seja a revisional, seja a de exoneração 

da obrigação alimentar, respectivamente). Ainda que 

da ação de exoneração tenha o recorrente se válido, 

conforme notícia (fls. 11/14 e-STJ), os efeitos de even-

tual reconhecimento judicial da extinção da obrigação 

alimentar (inexistentes, na espécie) operam-se a partir 

de sua prolação, em nada atingindo os débitos já con-

solidados, que, enquanto não prescritos, dão ensejo à 

sua cobrança.

Assim, a alegação, nesta via, de que os alimentandos 

não mais necessitam dos alimentos devidos, sem o res-

pectivo e imprescindível reconhecimento judicial, na via 

própria (ação de exoneração de alimentos), revela-se 

insubsistente. (STJ, HC 208.988-TO, Rel. Min. Massami 

Uyeda, 3ª Turma, j. 09.08.2011, DJ 18.08.2011).

  Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o pro-
jeto de Lei nº 2.285/2007- Estatuto das Famílias, elaborado 
pelo IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito da Família) e apre-
sentado pelo Deputado Sérgio Barradas Carneiro, que preten-
de retirar do Código Civil a disciplina do Direito de Família. 
Com relação à extinção dos alimentos o artigo 116 do Estatuto 
prescreve que:

Art. 116. O direito a alimentos é recíproco entre pais e 

filhos, e extensivo a todos os parentes em linha reta, 

recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns 

em falta de outros, e aos irmãos.

Parágrafo único. A maioridade civil faz cessar a pre-

sunção de necessidade alimentar, salvo se o alimen-

tando comprovadamente se encontrar em formação 

educacional, até completar vinte e cinco anos de 

idade. (grifo nosso).

  Se aprovado definitivamente, o Estatuto das Famílias 
põe fim à questão da cessação da obrigação alimentar esta-
belecendo um limite de idade, isto é, vinte e cinco anos, com 
a condição de encontrar-se cursando um curso de graduação 
ou equivalente. Idade que se mostra razoável para que uma 
pessoa conclua um curso superior.
  Hoje, de forma geral, a jurisprudência é no sentido de 
que o filho estudante tem direito ao recebimento dos alimen-
tos até os 24 anos de idade. Sendo somente até graduação ou 
conclusão de curso técnico, conforme o caso. Nesse sentido, 
em setembro de 2011, o STJ, os ministros da terceira turma, 
relatório da ministra Nancy Andrighi, exonerou o pai da obri-
gação alimentar em relação à filha que estava cursando mes-
trado. A ministra afirmou que a qualificação profissional dos 
filhos não pode sujeitar os pais por um tempo indeterminado 
(REsp 1.218.510).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
  Após abordar os principais aspectos a respeito dos 
alimentos, seu conceito, fixação e exoneração, mister se faz 
algumas asserções relativas ao tema.
  Entende-se que o conceito de alimentos vai além de 
alimentação sendo o necessário para que a pessoa viva com 
dignidade: saúde, educação, lazer, alimento, vestuário e outras 
necessidades básicas do ser humano.
  Assim, para a fixação dos alimentos, deve-se observar 
as necessidades básicas do ser humano tendo em vista o trinô-
mio necessidade/possibilidade/razoabilidade. Isto é, a neces-
sidade da pessoa que recebe os alimentos, a possibilidade de 
quem os presta, bem como o equilíbrio com a condição social 
do alimentante e alimentado.
  Observa-se que a obrigação alimentar não está condi-
cionada ao exercício do poder familiar, mas sim à relação de 
parentesco existente, conforme trata as normas relativas ao 
Direito de Família brasileiro. Assim, mesmo sobrevindo a maio-
ridade civil, os pais, estão obrigados a prestar alimentos aos 
filhos quando estes estão estudando e ainda não concluíram a 
graduação ou curso técnico, bem como quando não possuem 
condições de proverem por si só seu sustento.
  Entende-se, então, que a pessoa que já concluiu um 
curso de graduação ou técnico já possui condições para se sus-
tentar.
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RESUMO

 Este artigo tem por objetivo analisar como se realiza 
o processo de desenvolvimento das habilidades de aprendi-
zagem da criança na Educação Infantil, permeados por duas 
perspectivas: a interação do grupo familiar e da escola. Nes-
te ponto de vista, a aprendizagem realiza-se num processo 
dialético, que ocorre na articulação de um tipo de vínculo es-
tabelecido a partir do núcleo familiar e se estende à escola. 
Este aprendizado é determinante para o processo expressivo 
e constituidor da aprendizagem da criança. Nesse sentido, as 
investigações de cunho psicopedagógicos tornam-se necessá-
rias por integrar informações de outras áreas profissionais, sem 
perder o seu referencial que é o conhecimento e o entendi-
mento dos processos de aprendizagem que envolva o aluno, 
o professor (aspectos metodológicos e interacionais), a escola 
(instituição) e o grupo familiar.

Palavras-chave: Interações Familiares. Desenvolvimento In-
fantil. Ensino-Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

 As crianças começam a aprender no momento em que 
nascem. A maior parte desse aprendizado é indireto, não pla-
nejado e informal. Por processo de ensaio e erro, a criança 
aprende a usar os sons, as expressões faciais e os movimentos 
do corpo, para se comunicar com as pessoas que estão ao seu 
redor. Tal aprendizagem se dá como resultado das respostas 

negativas ou positivas ou, ainda, pela ausência de respostas 
que se processa nos ambientes que ela esteja incluída. Aconte-
ce que a função educacional das instituições sociais tem cres-
cido muito no mundo de hoje. Das instituições, a família, pela 
sua proximidade e pelo seu envolvimento com o indivíduo, 
apresenta na educação não formal (ou informal), que é enten-
dido por Libâneo (2002, p.31) como
 

ações e influências exercidas pelo meio, pelo ambiente 

sociocultural, e que se desenvolve por meio das relações 

dos indivíduos e grupos com seu ambiente humano, 

social, ecológico, físico e cultural, das quais resultam 

conhecimentos, experiências, práticas, mas que não es-

tão ligadas especificamente a uma instituição, nem são 

intencionais e organizadas.

 Esta aprendizagem tem uma importância que não 
pode ser menosprezada pelo professor da Educação Infantil. 
De acordo com os estudos de Luria (2006, p.27)

desde o nascimento, as crianças estão em constante in-

teração com os adultos, que ativamente procuram incor-

porá-las à sua cultura à reserva de significados e de mo-

dos de fazer as coisas que se acumulam historicamente. 

No começo, as respostas que as crianças dão ao mundo 

são dominadas pelos processos naturais, especialmente 

aqueles proporcionados por sua herança biológica. Mas 

através da constante mediação dos adultos, processos 

psicológicos instrumentais mais complexos começam a 

tomar forma. 

 Sabemos que a parte mais significativa, referente ao 
que uma criança precisa saber para integrar efetivamente um 
grupo familiar, é adquirida mediante aprendizagem informal. 
Ela precisa aprender a lidar com necessidades básicas, como 
as que se referem à alimentação, aos hábitos de higiene, à 
vestir-se, etc. De acordo com Macedo (1996), a família se cons-
titui em um grupo dinâmico, no qual agem tanto os fatores 
conscientes como os inconscientes, sendo que a criança, desde 
o nascimento, não apenas sofre influência dos outros, como, 
reciprocamente, é também um poderoso agente ativo de mo-
dificação nos demais e na estrutura da totalidade familiar.  Re-
gras de comportamento na família também estão aí incluídas, 
uma vez que se esperam distintos comportamentos dos dife-
rentes membros da família. Há que se levar em conta que cada 

1 Licenciado em Pedagogia pelo Instituto Superior de Educação Almeida 
Rodrigues - ISEAR. Professor da Secretaria Municipal de Educação Esporte 
e Lazer - SMEEL do município de Rio Verde - Goiás; Secretário do Curso 
de Pedagogia da Faculdade Almeida Rodrigues - FAR. Pós-Graduando do 
Curso de Gestão de Pessoas do Programa de Pós - Graduação da Faculdade 
Almeida Rodrigues  (FAR). Rio Verde. clesiofeliciano@gmail.com
2 Professora do curso de Pedagogia da Faculdade Almeida Rodrigues (FAR). 
Mestranda em educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. fer-
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um dos genitores da criança mantém a internalização de suas 
respectivas famílias originais, com os correspondentes valores, 
estereótipos e conflitos.
 Conforme Macedo (1996), as crianças aprendem que 
há na família diferentes papéis, pois não se fala com os avós 
do mesmo modo que se fala com um irmão. Lembrando que a 
presença participativa e interativa de avós, irmãos, tios, com-
pleta a ação do núcleo familiar (pai-mãe-filho) e não pode ser 
menosprezada. Sendo assim, a função específica que um adul-
to desempenha na família determina a forma de resposta que 
uma criança espera receber desta pessoa, ao dirigir-lhe seu 
pedido de ajuda, solicitar companhia ou prover suas neces-
sidades básicas, por exemplo. O grupo familiar vai se unindo 
através da interiorização recíproca das internalizações prévias 
de cada um, tal maneira que a família, além de sua condição 
real e concreta, também se configura como sendo uma entida-
de abstrata. 
 Essa abstração “família” pode constituir para a criança 
uma estrutura interna mais importante do que separadamente, 
a mãe ou o pai, sendo que, ao mesmo tempo, ela se comporta 
como um continente e como um vínculo entre seus membros. 
Acreditamos ser válida a denominação “objeto família”, o qual 
como qualquer outro objeto, está sujeito a sucessivas introje-
ções e reprojeções.
 A criança que não se adequa aos papéis identificados 
e definidos no grupo familiar, aos comportamentos e normas, 
em geral, é tida como problemática. Contudo, não é um “fra-
casso” ou “problema”, visto que os pais podem investir tem-
po e esforço na tentativa de acompanhar o desenvolvimento 
comportamental e as atitudes do filho. Uma situação contrária 
pode gerar certa tensão em casa, porém os pais mesmo irri-
tados com o mau comportamento dos filhos, em sua maioria, 
não os expulsa do círculo familiar, por eles não terem se ade-
quado às regras. 
 Assim, uma família, considerada suficientemente boa 
ou dentro dos padrões de normalidade para colaborar efetiva-
mente com a aprendizagem da criança, deve preencher as se-
guintes funções: ser provedora das suas necessidades básicas; 
propiciar um “senso de continuidade” ao filho; ser tolerante e 
continente das angústias das crianças; empática; estável; esta-
belecer novos desafios; dar apoio; saber organizar um código 
de valores e de significações; servir como um importantíssi-
mo modelo de identificação. Assim sendo, o bom ou mau uso 
dessas atribuições, associadas às condições inatas da criança, 
é que irão determinar se o crescimento da criança será sadio 

ou patológico. Salientamos aqui que um estudo da patologia 
nas relações familiares merecem uma atenção à parte. O fato 
é que a educação é um ato que se inicia no berço, sendo os 
pais os primeiros educadores que as crianças conhecem, isto 
é confirmado por Pestalozzi (1746-1827) que já dizia, segun-
do Martins Filho (2005, p.86), “a família é o ponto de partida 
da educação, base de toda a formação do homem”, outros 
autores contribuem com a afirmação deste importante pen-
sador, Gomes (1994) destaca que os pais desempenham um 
papel importante na educação dos seus filhos, por serem os 
primeiros educadores, desta forma, são pares indispensáveis 
no processo de Educação Infantil, cabe a estes iniciarem uma 
educação de qualidade, para que essas crianças possam cres-
cer e espelhar-se positivamente neles.
 Entre quatro e seis anos, a maioria das crianças en-
frentam uma outra situação de aprendizagem: a escola. Nela, 
espera-se de uma criança não só a aquisição de novas infor-
mações e habilidades, mas também atitudes e comportamen-
tos sociais que, com frequência, são diferentes e por que não 
dizer conflitantes daqueles que aprendeu em casa. Ferreira 
(1999) constata que o papel da escola é de ser formadora da 
pessoa nos aspectos cognitivo e moral. Numa interpretação 
simples dos ensinamentos de Vygotsky, em idade escolar, a 
criança apresenta uma sucessão de comportamentos em or-
dem constante, de acordo com a sua interação com o meio, o 
que influenciará em seu desenvolvimento intelectual. O meio 
pode ser simultaneamente objeto e agente do processo de in-
ternalização. O que para Vygotsky (1989, p.57) é entendido 
como: “eu me relaciono comigo mesmo como as pessoas se 
relacionam comigo.” 
 Quando a criança entra na escola possui autoconfiança 
suficiente para enfrentar as situações de aprendizagem escolar, 
nesta primeira experiência, o fracasso não desperta problemas 
de ordem emocional, pois seu desejo em estabelecer um con-
tato mais afetivo com o professor e os colegas é mais evidente. 
Cool, Palácios e Marchesi (1996, p.171) 

Se quer conhecer de que modo nossa forma de atuar em 

relação aos êxitos e fracassos das crianças pode afetar 

a sua motivação pelas atividades escolares, é preciso 

examinar que tipo de mudança ocorre com a idade, na 

forma de enfrentar cognitivamente as tarefas escolares 

e os padrões de resposta afetiva, e que mudanças na 

forma da criança interagir com seu meio acompanham 

os anteriores. 
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 Na escola, a criança é estimulada a ser independente 
e a tomar decisões, enquanto em casa se espera que saibam 
aguardar e obedecer às decisões dos pais diante de situações 
problemáticas. Os professores esperam que seus alunos sejam 
capazes de fazer coisas básicas como recortar, colorir, dobrar, 
ouvir, contar e seguir instruções. Contudo, nem todas as situa-
ções de aprendizagem no lar colaboram para com o desenvol-
vimento dessas habilidades. 
 Nessa perspectiva, é o aprendizado que possibilita e 
movimenta o processo de desenvolvimento “o aprendizado 
pressupõe uma natureza social específica e um processo atra-
vés do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles 
que a cercam.” (VYGOTSKY, 1984, p.99. Apud REGO, 1995, 
p.71)
 A cada etapa do desenvolvimento mental infantil, nas 
idades pré-escolares e escolares o desempenho da criança ser-
ve como um marcador real, para a aquisição de habilidades 
e hábitos cotidianos essenciais para o sucesso de suas ativi-
dades de estudo. Em idade escolar, a criança é avaliada e seu 
desempenho é comparado com a de seus pares, de acordo 
com as metas estabelecidas pelo sistema escolar a que estão 
inseridas. Além de estarem sujeitas às apreciações dos profes-
sores, existe as expectativas dos pais, que desejam que seus 
filhos alcancem sempre excelentes resultados, sem levar em 
conta suas capacidades em desenvolverem habilidades neces-
sárias para atingirem essas metas, sendo que as crianças que 
apresentam baixo desempenho, sentem sensação de fracasso, 
ainda que prematuramente.
 

O processo de ensino-aprendizagem é multifacetado, 

apresentando paradas, saltos, transformações bruscas 

etc. O processo de ensino-aprendizagem inclui também 

a não-aprendizagem. Ou seja, a não-aprendizagem não 

é uma exceção dentro do processo de ensino-aprendiza-

gem, mas se encontra estreitamente vinculada a ele. O 

aluno pode se recusar a aprender em um determinado 

momento. O chamado fracasso escolar não é um pro-

cesso excepcional que ocorre no sentido contrário ao 

processo de aprendizagem; mas exatamente a outra 

face da mesma moeda, o seu lado inverso. O saber e o 

não-saber estão estreitamente vinculados. O não-saber 

se tece continuamente com o saber. Com isto, queremos 

dizer que o processo de ensino-aprendizagem, do ponto 

de vista psicopedagógicos, apresenta sempre uma face 

dupla: de um lado à aprendizagem e do outro a não-

-aprendizagem. O desejo de saber faz um par dialético 

com o desejo de não-saber. O jogo do saber/não-saber, 

conhecer/desconhecer e suas diferentes articulações, cir-

culações e mobilidades são características próprias de 

todo ser humano. (CARRÉR J., 1995, p.14)

 Há considerável evidência de que se a criança for be-
neficiada com uma Educação Infantil adequada, esta contará 
com os instrumentos necessários para a aquisição de conheci-
mento e habilidades que a vida escolar requer. 
 Além disso, há forte evidência de que o sucesso escolar 
da criança é também afetado pelo número e pela qualidade 
das interações estabelecidas em suas relações familiares, com 
seus pares, nos primeiros anos de vida.
 Dessa forma, alguns fatores são importantes para o su-
cesso da criança na aprendizagem, sendo que a educação da 
criança desenvolve-se no âmbito do processo de socialização. 
Nos primeiros anos de vida, há um rápido processamento no 
crescimento físico, aquisição de habilidades cognitivas e de lin-
guagem; aprendizagem de comportamentos sociais, além da 
evolução do conceito de ego que permitirá à criança agir com 
independência em novos cenários. A criança adquire habilida-
des nessas áreas mediante à experiência e à orientação sobre 
cada aspecto de sua vida diária, na escola e em casa. Todos 
esses aspectos são importantes para seu sucesso na escola, 
mas três dentre eles se revestem de importância especial: a 
linguagem que é o que inclui formar conceitos e comunicá-los 
(ouvir, responder, explicar) a autoconfiança e a curiosidade (de-
sejo de saber). 
 Para Luria (2006, p.26)

o aspecto “cultural” da teoria de Vigotsky envolve os 

meios socialmente estruturados pelos quais a sociedade 

organiza os tipos de tarefas que a criança em crescimen-

to enfrenta, e os tipos de instrumentos, tanto mentais 

como físicos , de que a criança pequena dispõe para 

dominar aquelas tarefas. Um dos instrumentos básicos 

inventados pela humanidade é a linguagem, e Vigotsky 

deu ênfase especial ao papel da linguagem na organiza-

ção e desenvolvimento dos processos de pensamentos. 

 As habilidades e atitudes básicas são adquiridas me-
diante interações da criança com adultos, com outras crianças 
e com certos materiais. Ferrari (2004) destaca que o ensino 
deve ter como função levar as crianças a desenvolver suas ha-
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bilidades naturais. “A criança vive sua relação com o mundo e 
sua relação com os outros de um modo extremamente criativo 
[...]” (SOUZA,1994, p. 23). Cabe a quem está com estas crian-
ças darem a elas oportunidades. Os adultos costumam limitar 
suas interações verbais com a criança ao essencial. Mantém, 
com frequência, um tom imperativo na conversa que não pres-
supõe nenhuma resposta verbal (“venha comer”, “vista-se”, 
“não faça isso”). Ela precisa envolver-se em atividades social-
mente significativas, desta forma se conscientiza de que é su-
jeito de uma ação, envolvida num sistema de relações huma-
nas. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
diz que 

A criança como todo ser humano, é um sujeito social e 

histórico e faz parte de uma organização familiar que 

está inserida em uma sociedade, com uma determinada 

cultura, em um determinado momento histórico. É pro-

fundamente marcada pelo meio social em que se desen-

volve, mas também o marca. [...] (BRASIL, 1998, p.21).

 Desta forma, as crianças aprendem a expressar suas 
curiosidades quando são encorajadas pelos adultos a explo-
rar, examinar e experimentar coisas novas. Desenvolvem auto-
confiança à medida que têm sucesso nessas aventuras e veem 
seus esforços ressaltados pelos adultos. Freire nos diz que não 
existe educação sem amor. “Ama-se na medida em que se bus-
ca comunicação, integração a partir da comunicação com os 
demais” (FREIRE,   1983,   p.   29).  Comunicação, integração 
e afetividades são   fatores   importantes na construção do 
ensino aprendizagem sejam elas em uma educação formal ou 
informal. 
 Para agir assim, os próprios adultos precisam ter em si 
as habilidades que querem promover em suas crianças. Vendo 
na criança o ponto de partida, como um sujeito integral e ten-
do a compreensão que “para ela, conhecer o mundo envolve o 
afeto, o prazer [...]” (KUHLMANN JÚNIOR, 1998, p.9).
 É nesse âmbito que fica claro o papel dos pais, sendo 
que o lar é o primeiro cenário da aprendizagem infantil, ou 
seja, os pais são os adultos mais importantes e poderosos da 
vida da criança. Como a maioria das horas ativas da criança 
pequena, é vivida em casa, cabem aos pais propiciar experi-
ências de aprendizagem básicas para seus filhos. Nesta ótica, 
descobriu-se que é aí que se dá a relação entre a qualidade do 
ensino feito pelos pais em casa e o sucesso das crianças como 
alunos na escola. Uma vez que a Educação Infantil é, a primei-

ra etapa da Educação Básica, segundo a LDB nº 9394/96, ela 
pressupõe uma ação complementar a da família e da comuni-
dade, neste sentido, a Lei propõe a interação entre as institui-
ções de Educação Infantil e as famílias em regime de colabora-
ção (SAMBRANO, 2008). 
 Não esquecendo que a qualidade do ensino “paterno” 
(que os pais dão aos filhos) depende do grau de instrução dos 
pais. Pais com grau de instrução mais elevado são mais aten-
tos às exigências escolares e se sentem mais confortáveis ao 
desenvolver, com seus filhos, atividades cujo objetivo é prepa-
rá-los para a escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Diante das considerações apresentadas, o que pro-
curamos mostrar neste trabalho é que, quando não funciona 
como unidade de desenvolvimento e de aprendizagem, a fa-
mília se torna um fator de fracasso e de adaptação escolar.  
Porém, as exposições feitas não tiveram a intenção de minimi-
zar a importância dos fatores de ordem social e política, bem 
como o papel da escola no processo de formação dos fracassos 
escolares, que podem iniciar na Educação Infantil. Entretanto, 
despertamos para a complexidade da gênese e do desenvol-
vimento dos chamados distúrbios de aprendizagem, que em 
realidade representam uma resposta da criança e do adoles-
cente às hostilidades de ordem biológica, psicológica, familiar, 
escolar e social.  
 Vejamos abaixo algumas atividades a serem desen-
volvidas pelos pais e professores para o sucesso escolar das 
crianças: 

1) envolvimento ativo das crianças na conversação, 
criando oportunidades para diálogo, perguntas, des-
crições e explicações; 
2) oferecimento de brinquedos e equipamentos atra-
entes, contribuindo para a aquisição de habilidades 
físicas e de desenvolver a curiosidade e a capacidade 
de exame, análise, síntese e avaliação; 
3) estabelecimento de uma rotina escolar lógica, pra-
zerosa e benéfica ao desenvolvimento e a aprendiza-
gem, no lugar de travá-los através de procedimentos 
burocráticos áridos e sem significado objetivo.
4) oferecimento de feedback (um retorno) à criança, 
onde e quando for possível, confirmando, corrigindo e 
desenvolvendo as afirmações que ela faz; 
5) apresentação de modelos apropriados de comporta-
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mento no lar para que sejam imitados pelas crianças. 
6) partir do convívio em sociedade, isto é, o que a 
criança consegue hoje com a colaboração de uma 
pessoa mais especializada, mais tarde poderá realizar 
sozinha.
7) dar oportunidade para que a criança desenvolva 
sua autonomia, através da resolução de problemas e 
tomada de decisões simples, sendo que a assistência 
e auxílio de um  adulto, dará segurança à criança e  
oportunizará a  construção dinâmica entre aprendiza-
gem e desenvolvimento cognitivo. 

 Todavia, a verdade é que nem todos os pais oferecem 
a seus filhos um ambiente doméstico propício a uma apren-
dizagem ativa. Em geral, os pais que não conseguem fazê-lo 
são aqueles que: a) desconhecem a importância do papel que 
desempenham como educadores; b) não têm familiaridade 
com os recursos que deveriam empregar; e c) sofrem a carên-
cia dos elementos que deveriam oferecer aos filhos, porque 
não os receberam dos próprios pais. Quanto aos professores, 
lembramos que toda aprendizagem da criança na escola tem 
uma pré-história, uma vez que Vygotsky (1999) afirma que a 
aprendizagem da criança começa muito antes da aprendiza-
gem escolar e que esta nunca parte do zero.
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O GESTOR NO SÉCULO XXI: PERSPECTIVAS, 
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RESUMO

 Este estudo tem como objetivo identificar o modelo de 
gestão adotado pelos gestores escolares nos dias atuais. Para 
o desenvolvimento do estudo em questão, foi feita uma pes-
quisa para observarmos como os autores abordam o tema da 
gestão escolar no século XXI, para então fazermos um paralelo 
sobre as variadas funções desse novo profissional que deve ter 
e saber usar: autonomia administrativa, pedagógica, jurídica e 
financeira. Além de desenvolver, atualizar e rever permanen-
temente conhecimentos. Estas atitudes devem fazer parte do 
dia a dia do gestor escolar, como um processo de formação 
em serviço, de modo que desenvolva competência para o de-
sempenho efetivo das funções de gestão escolar e colaboração 
com a sua realização. Com as informações advindas da pesqui-
sa, é possível observar com mais propriedade o contexto da 
gestão escolar no século XXI, ou seja, ver mais atentamente as 
suas perspectivas, desafios e conquistas.

Palavras-chave: Gestão Escolar. Comunidade Escolar. Autono-
mia

INTRODUÇÃO

 A administração escolar atravessa hoje uma fase de 
profunda transformação. No Brasil, as políticas educacionais 
vêm sendo definidas por importantes mudanças, distinguindo-
-se, principalmente as de ordem legal/institucional. No campo 
educacional, a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 surge como um passo 
decisivo nessas mudanças.
 Para Wahrhaftig (1999), em consequências dessas mu-

danças surge uma nova moldura institucional no setor edu-
cacional solidificada com o ordenamento jurídico dado pela 
Emenda Constitucional nº 14, pela legislação correlata que 
regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental (FUNDEF) que depois foi modificado para 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
(FUNDEB) e, sobretudo, pela nova LDB nº 9.394/96 que ou-
torgou elevado grau de autonomia aos sistemas estaduais e 
municipais de ensino, flexibilizando a organização do processo 
educativo e aumentando o espaço de construção da autono-
mia da escola. A progressiva descentralização de competências 
e atribuições coloca a gestão educacional como eixo impor-
tantíssimo para que os dois objetos estratégicos das reformas 
sejam alcançados, o aumento da eficiência e equidade dos 
sistemas de ensino e melhoria do padrão de qualidade das 
escolas públicas.

A gestão democrática implica primeiramente o repensar 

da estrutura de poder da escola, tendo em vista sua so-

cialização. A socialização do poder propicia a prática da 

participação coletiva, que atenua o individualismo da re-

ciprocidade, que supera a expressão da autonomia, que 

anula a dependência, de órgão intermediário que ela-

boram políticas educacionais tais quais a escola é mera 

executora. (VEIGA, 2001, p.18)

 No Brasil, e também em outros países, uma caracte-
rística marcante em todas as experiências de reformas educa-
tivas tem sido a forte ênfase no desenvolvimento da gestão 
democrática e participativa das redes de ensino e das próprias 
escolas. As normas e as estratégias podem variar, mas são in-
corporadas como ponto chave: o fortalecimento da autonomia 
da escola, o incentivo à participação da comunidade na ges-
tão escolar, a inserção de critérios de representatividades, e de 
qualificação e competência técnica para a escolha dos direto-
res escolares. A descentralização das políticas educacionais e o 
fortalecimento da autonomia das escolas, diretrizes que norte-
aram as reformas nos anos 90, trouxeram novas preocupações 
para os dirigentes dos sistemas de ensino. A profissionalização 
é um dos principais desafios que a gestão educacional enfren-
ta no momento, pois no contexto que vivemos, exige-se pro-
fissionais com um novo perfil de liderança. Para uma gestão 
democrática, necessário se faz o estabelecimento de critérios 
de competência profissional, com capacidade de diálogo para 
mediar conflitos e facilitar a interação entre os diferentes seg-

1 Licenciado em Pedagogia pelo Instituto Superior de Educação Almeida Ro-
drigues - ISEAR. Pós-Graduando do Curso de Gestão de Pessoas do Progra-
ma de Pós - Graduação da Faculdade Almeida Rodrigues. clesiofeliciano@
gmail.com.
2 Mestre em educação. Coordenador Pedagógico Geral da Secretaria de 
Educação do Município de Rio Verde. Coordenador do Curso de Pedagogia 
do Instituto Superior de Educação Almeida Rodrigues (ISEAR). 2012/01.lin-
domar.barros@uol.com.br.
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mentos da comunidade esc de gestão participativa deve ser 
efetivado e amparado pela Constituição Federal e consolidado 
pela  LDB nº 9.394/96. (WAHRHAFTIG 1999).
 A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) nº 9.394/96 sintonizada às premissas neoliberais redi-
reciona o paradigma da educação e da escola no Brasil dando 
ênfase, produtividade, eficiência e qualidade total. Essas orien-
tações, além de redirecionar as formas de gestão, os padrões 
de financiamento, a estrutura curricular e formas de profissio-
nalização, a estruturação dos níveis de ensino em educação 
básica e educação superior, também possibilitam o estabele-
cimento de mecanismos de descentralização, as novas formas 
de centralização e controle por parte do poder central. A lei 
destaca ainda o princípio da gestão democrática, a implan-
tação efetiva só acontecerá se a participação nos processos 
de gestão for ativa por parte de todos os atores e instituições 
intervenientes nos processos de gestão.
 De acordo com Gadotti (2001), de nada adiantaria 
uma Lei de Gestão Democrática do Ensino Público que concede 
autonomia pedagógica, administrativa e financeira às escolas, 
se o gestor, professores, alunos, e demais atores do processo 
desconhecem o significado político da autonomia. Para ele, o 
exercício desta autonomia não é dádiva, mas sim uma constru-
ção contínua, individual e coletiva. 
 Para compreendermos melhor a importância dos limi-
tes e possibilidades da autonomia da escola, é fundamental 
ressaltarmos quatro dimensões fundamentais da autonomia: a 
administrativa, a financeira, a jurídica e a pedagógica.

Autonomia administrativa consiste na possibilidade 

de a escola elaborar e gerir seus planos, programas e 

projetos. A autonomia administrativa da escola evita 

que esta seja submetida a uma administração na qual as 

decisões a ela referentes sejam tomadas fora dela e por 

pessoas que não conhecem a sua realidade, contribuin-

do, desse modo, para que a comunidade escolar possa, 

por meio da vivência de um processo democrático e par-

ticipativo, romper com a cultura centralizadora e pouco 

participativa em que têm sido elaborados os projetos e 

efetivadas as tomadas de decisões. (OLIVEIRA; MORAES; 

DOURADO, 2005, p. 5, grifo dos autores).

 Ter autonomia administrativa significa, também, não 
esquecer que a escola está inserida num processo que envolve 
relações internas e externas, sistema educativo e comunidade 
escolar. Já a

Autonomia jurídica diz respeito à possibilidade de a 

escola elaborar suas normas e orientações escolares em 

consonância com as legislações educacionais, como, por 

exemplo, matrícula, transferência de alunos, admissão 

de professores, concessão de grau etc. A autonomia 

jurídica da escola possibilita que as normas de funcio-

namento dessa sejam discutidas coletivamente e façam 

parte do regimento escolar elaborado pelos segmentos 

envolvidos na escola, e não de um regimento único, ela-

borado para todas as instituições que fazem parte da 

rede de ensino. (OLIVEIRA; MORAES; DOURADO, 2005, 

p. 5, grifo dos autores).

 A LDBEN nº. 9.394/96, ao abordar a forma de organi-
zação da unidade escolar, toca na questão da autonomia, ao 
explicitar, no art. 12, II, que os estabelecimentos de ensino te-
rão a incumbência de “administrar seu pessoal e seus recursos 
materiais e financeiros”. Assim a

Autonomia financeira refere-se à existência e à utiliza-

ção de recursos financeiros capazes de dar à instituição 

educativa condição de funcionamento efetivo. A dimen-

são financeira da autonomia vincula-se à existência de 

ajuste de recursos financeiros para que a escola possa 

efetivar seus planos e projetos, podendo ser total ou 

parcial. É total quando à escola é dada a responsabili-

dade de administrar todos os recursos a ela repassados 

pelo poder público, e é parcial quando a escola tem a 

incumbência de administrar apenas parte dos recursos 

destinados, ficando o órgão central do sistema educa-

tivo com a responsabilidade pela gestão de pessoal e 

pelas despesas de capital. (OLIVEIRA; MORAES; DOURA-

DO, 2005, p. 6, grifo dos autores).

 A autonomia financeira deve possibilitar à escola ela-
borar e executar seu orçamento, planejar e executar suas ativi-
dades, sem ter que necessariamente recorrer a outras fontes de 
receita, aplicar e remanejar diferentes rubricas, com o acom-
panhamento e a fiscalização dos órgãos internos e externos 
competentes. Em síntese, é obrigação do poder público o fi-
nanciamento das instituições educacionais públicas. (GADOT-
TI, 2001). Por fim os autores relatam sobre a

Autonomia pedagógica essa dimensão da autonomia 

refere-se à liberdade de a escola, no conjunto das suas 
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relações, definir sobre o ensino e a pesquisa, tornando-

se condição necessária para o trabalho de elaboração, 

desenvolvimento e avaliação do Projeto Político-Pedagó-

gico da escola. (OLIVEIRA; MORAES; DOURADO, 2005, 

p. 6, grifo dos autores) 

 A escola, por sua vez, está estreitamente ligada à iden-
tidade, à função social, à clientela, à organização curricular, à 
avaliação, bem como aos resultados e, portanto, à essência do 
projeto pedagógico da escola (VEIGA, 2001). 
 Torna-se necessário que a escola realmente perceba 
que a sociedade não é mais a mesma de anos atrás, e assuma 
o seu papel atual, perante essa nova realidade na busca de 
formar cidadãos críticos, participativos e atuantes, orgulhosos 
de seu saber, capazes de solidarizar com o mundo exterior e 
serem capazes de enfrentar o mundo do trabalho como realiza-
ção profissional através de atitudes de humanização e respeito 
ao próximo.
 Fixado na LDB 9.394/96, o princípio geral da “garantia 
de padrão de qualidade” (Art. 3, IX), a questão principal para 
os Estados é precisamente a de “elaborar e executar políticas e 
planos educacionais” e integrar e coordenar as suas ações e as 
dos seus municípios.
 Nesse sentido, o artigo 12 da LDB estabelece as incum-
bências dos estabelecimentos de ensino, nos seguintes termos

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;

II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 

financeiros;

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-

-aula estabelecidas;

IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de 

cada docente;

V – prover meios para a recuperação dos alunos de me-

nor rendimento;

VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola;

VII – informar os pais e responsáveis sobre a frequência 

e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução 

de sua proposta pedagógica.

 
 A regulamentação da LDB nº 9.394/96 em Goiás foi 
aprovada pela Lei Complementar nº 26, de 28 de dezembro de 
1998. Essa lei apresenta claros indicadores de novas demarca-
ções histórico-políticas e pedagógicas para as escolas vincula-

das ao sistema estadual de ensino, destacando-se as escolas 
públicas.
 A referida legislação indica, dentre outros que compe-
tem ao Conselho Estadual de Educação de Goiás, “elaborar 
normas que regulamentem a gestão democrática na educação 
básica” (art. 14 inciso XV). A regulamentação do sistema edu-
cativo goiano, enquanto instrumento jurídico, preconiza ainda 
alterações substantivas na gestão das unidades escolares da 
rede estadual de ensino, na medida em que institui o regime 
de eleições diretas para diretores e estabelece a existência de 
conselhos escolares deliberativos, de composição paritária. A 
lei assim define,

Art. 106 - As escolas mantidas pelo poder público es-

tadual obedecem aos princípios da gestão democrática, 

assegurada a existência de conselhos escolares paritá-

rios, dos quais participam os seguintes segmentos: di-

reção, professores, demais servidores, alunos e pais de 

alunos.

§ 1º - O conselho escolar paritário tem poder delibera-

tivo; 

§ 2º - Fica instituído o regime de eleições diretas para Di-

retores das Escolas descritas na presente lei, cuja regula-

mentação do processo eletivo será realizada no prazo de 

60 (sessenta) dias da publicação desta lei.

§ 3º - Poderão ser candidatos às eleições de que tra-

ta este artigo,  professores que contem, no mínimo, 02 

(dois) anos de comprovada experiência administrativa 

ou regência de classe. 

§ 4º - Fica estendido ao Diretor de Faculdade mantida 

pelo Estado o processo de escolha previstos neste artigo. 

§ 5º - A forma de participação dos segmentos da comu-

nidade escolar será definida pelo Conselho Estadual de 

Educação. 

§ 6o A duração do mandato dos dirigentes é de dois 

anos, à exceção da do Reitor que é de quatro anos, per-

mitindo-se para todos uma reeleição.

 A regulamentação da gestão democrática na referida 
lei, vincula-se aos anseios dos trabalhadores em educação en-
contrando-se, ainda, sintonizada à defesa e implementação de 
ações e mecanismos de participação da comunidade escolar 
nos destinos da escola pública.
 Para ser gestor da educação hoje, no século XXI, é pre-
ciso ter uma cultura geral, o que inclui possuir conhecimentos 
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legais, jurídicos, cognitivos e pedagógicos, deve saber admi-
nistrar além de ter o respeito e o respaldo da comunidade es-
colar. Deve saber ouvir e falar na hora certa, saber articular 
as ações propostas, ter autoridade sem ser autoritário. Enfim, 
deve ter competência técnica, pedagógica e humana. 
 Para Gadotti (2004) a gestão democrática insere-se em 
seu próprio projeto político pedagógico, exigindo dos mem-
bros da comunidade uma ruptura com o modelo de escola 
pública visto como apenas aparelho burocrático do estado e 
passando a ser uma conquista da comunidade onde todos os 
segmentos assumem sua quota de responsabilidade frente ao 
projeto da escola. Define duas razões como justificativas para 
a implantação da gestão democrática sendo:

1ª) A escola deve formar para a cidadania e, para isso, 

ela deve dar o exemplo (...).

2ª) A gestão democrática pode melhorar o que é especí-

fico da escola, isto é, o seu ensino (...). (GADOTTI, 2004, 

p. 35)

 
 Assim, faz um paralelo entre autonomia e gestão de-
mocrática em instituições escolares sendo que “a autonomia 
e a gestão democrática da escola fazem parte da própria na-
tureza do ato pedagógico. A gestão democrática da escola é, 
portanto, uma exigência de seu projeto político-pedagógico” 
(GADOTTI, 2004, 35).
  Para tanto, escola e comunidade devem trilhar juntas 
o aprendizado da democracia, onde o fim da escola é estar 
à serviço da comunidade e a comunidade envolvida propor-
cionará uma melhor participação e envolvimento no serviço 
prestado a mesma. 
 A participação e o envolvimento nas atividades de-
senvolvidas na escola pública, seja dando sugestões, seja in-
fluindo nas decisões, torna-se parte de um processo, do qual 
já participam o pessoal da escola e os usuários que podem 
contribuir para a tão desejada e nem sempre explicitada auto-
nomia da escola. Na verdade, a descentralização do poder na 
escola, propicia mecanismos que viabilizam e estimulam tanto 
a participação dos servidores quanto a dos usuários na tomada 
de decisões no que se refere aos rumos que a escola deve se-
guir. Caminho contrário da onda neoliberal conservadora que 
estimula, a pretexto de “modernizar” uma gestão eficiente, 
nos moldes da gestão empresarial capitalista e que prima pela 
centralização do poder e pelo não reconhecimento do papel de 
sujeitos dos usuários e do pessoal da escola. (PADILHA; RO-
MÃO, 2004).

 É papel do Estado fiscalizar o cumprimento dos objeti-
vos mais gerais da educação escolar, já que é seu dever peran-
te a comunidade que o mantém. Porém, não se pode priorizar 
a existência apenas de mecanismos de avaliação externa dos 
resultados já que o que se almeja é a verdadeira autonomia da 
escola.
 O ideal, quando se quer realmente a autonomia da es-
cola, é que se avalie todas as atividades que acontecem na 
escola e que isso se transforme num processo gradual de con-
quista de qualidade e de elevação dos envolvidos na condição 
de sujeitos.
 Compreendendo que a administração participativa não 
ocorre de forma espontânea. “No âmbito da escola, especifi-
camente é necessário que seja provocada, procurada, vivida e 
apreendida por todos os que pertencem à comunidade esco-
lar” (HORA, 2006, p. 51). Na perspectiva de uma gestão de-
mocrática, ideias e comportamentos novos surgem, nos quais 
precisa-se acreditar e adotar

1. O diretor é aquele que está na liderança, a serviço da 

comunidade escolar para o alcance de suas finalidades.

2. Os especialistas (supervisor, orientador, diretor) são 

possuidores de um conhecimento específico em uma 

área, assim como cada professor o é; o trabalho coletivo 

dessas diferentes especialidades na escola é o que pro-

vocará mudanças.

3. A expectativa que alunos, pais, comunidade têm em 

relação à escola é uma dimensão que não pode ser ig-

norada e sim conhecida para ser atendida.

4. Os indivíduos precisam assumir as responsabilidades 

de suas atividades, sem que alguém lhes diga o que e 

como fazer. Não pode, pois, existir a dicotomia – uns 

pensam, outros executam -, mas todos precisam ter e 

desenvolver o compromisso político próprio do ato edu-

cativo.

5. O individualismo, a desconfiança, a acomodação e o 

egoísmo devem ceder lugar ao sentido coletivo da crítica 

e autocrítica, do direito e do dever, da responsabilidade 

social frete ao ato educativo.

6. O comando, por ser sensível às necessidades e aos 

interesses dos diversos grupos, agiliza o confronto dos 

mesmos, resultando em ações criadoras.

7. A gestão da escola passa a ser, então, o resultado 

do exercício de todos os componentes da comunidade 

escolar, sempre na busca do alcance das metas estabele-
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cidas pelo projeto político-pedagógico construído coleti-

vamente. (HORA, 2006, p.52). 

 Compreendemos que a gestão participativa para que 
se torne realidade no âmbito escolar, é necessário que seja 
provocado, procurada e apreendida por todos. A gestão demo-
crática da escola então passa a assumir um caráter diferente, 
mais humano voltado para o aluno e para o bem-estar. 
 A autonomia é um processo aberto de participação do 
coletivo da escola, na construção de uma escola competente, 
em que os seus profissionais assumem as suas responsabili-
dades e prestam contas e seus alunos tem sucesso. Mas para 
que essa autonomia aconteça é importante o entendimento 
pelos participantes da escola dos vários desdobramentos dos 
conceitos e significados relacionados ao processo. Em especial, 
é importante o entendimento das implicações relacionadas a 
essa prática, que envolvem princípios, atitudes e estratégias 
para um bom processo de gestão. (LÜCK, 2008).
 Os princípios que orientam a prática de autonomia em 
gestão escolar são caracterizados em nove tópicos principais 
sendo eles: 

• Comprometimento

• Competência

• Liderança

• Mobilização 

• Coletiva

• Transparência

• Visão estratégica

• Visão proativa

• Iniciativa

• Criatividade (LÜCK, 2008, p. 108-110)

 Mesmo o gestor escolar partindo de boa fé, e boas 
intenções, é necessário que ele tenha a consciência de evitar 
certas práticas e atitudes, consideradas por Lück (2008), de 
atitudes de cerceamento das práticas autônomas sendo elas:

• Acomodação

• Imobilização

• Autoritarismo

• Burocratização

• Medo de perda de poder e controle

• Delimitação e transferência de responsabilidade

• Dependência

• Individualismo (LÜCK, 2008, p. 111-113).

 Com isso, a construção da autonomia da gestão esco-
lar passa pelo desenvolvimento de atitudes, atitudes essas que 
foram citadas anteriormente, assim como pelo esforço sistemá-
tico e organizado de várias estratégias, a seguir explicitadas.

• Organização de mecanismos de gestão colegiada

• Formação de parcerias

• Desenvolvimento de espírito comunitário e de equipe

• Desenvolvimento de competências de autogestão. 

(LÜCK, 2008, p. 115).

 Verifica-se que o desenvolvimento da autonomia é um 
processo prolongado que demanda o envolvimento de todos 
na escola e implica em mudança de atitude e colocação em 
prática de novos entendimentos, de modo a se poder mudar 
a cultura escolar. Esse desenvolvimento não ocorre espontane-
amente e nem mesmo apenas a partir do esforço próprio da 
escola. Ele necessita de orientação externa, orientada para a 
construção da autonomia da gestão escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A gestão escolar no século XXI é pautada por leis de-
mocráticas que auxiliam e ajudam o trabalho escolar. Assim 
esse novo gestor é um profissional que consegue gerir de for-
ma participativa e principalmente democrática, estabelecendo 
para a comunidade escolar a qual faz parte um relacionamento 
de liderança e engajamento.

É preciso e até urgente que a escola vá se tornando 

um espaço acolhedor e multiplicador de certos gostos 

democráticos como o de ouvir os outros, não por puro 

favor, mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o 

do acatamento às decisões tomadas pela maioria e que 

não falte contudo o direito de quem diverge de exprimir 

sua contrariedade. O gosto da pergunta, da vitória, do 

debate [...], (FREIRE, 1997, 89).

 
 Dessa forma, constatamos que a gestão escolar atual 
está mais preocupada com os agentes que fazem parte do pro-
cesso de ensino aprendizagem, voltados em uma perspectiva 
democrática, pois, assim o profissional que estará em cargo de 
gestor saberá e terá autonomia: administrativa, pedagógica, 
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jurídica e financeira. O que, de certa forma, só contribuirá para 
o desenvolvimento de um trabalho de gestão mais eficiente e 
eficaz.
 Portanto, gestão nos dias atuais é um tema que deve 
ser bastante discutido, principalmente no que tange a gestão 
de pessoas, afinal relacionamento interpessoal não é tarefa fá-
cil, é tarefa de um gestor-líder.
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O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 
NO COTIDIANO ESCOLAR
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RESUMO  

 Esta pesquisa, de caráter bibliográfico, tem como ob-
jetivo discutir o trabalho do coordenador pedagógico dentro 
das instituições de ensino, bem como analisar sua contribuição 
para o desenvolvimento de uma prática educativa eficaz. O co-
ordenador precisa ter uma formação inicial e continuada para 
que possa desenvolver com afinco suas atribuições dentro da 
escola, sendo a principal delas a formação em serviço dos pro-
fessores. Destacamos a relevância do planejamento participa-
tivo para que o trabalho do coordenador se dê de modo coleti-
vo, de forma a construir uma práxis reflexiva, visto que a escola 
só terá sucesso se houver a integração de todos, inclusive do 
gestor. Consideramos que o coordenador precisa resgatar sua 
identidade para se conscientizar de suas reais atribuições, só 
assim conseguirá realizar um trabalho de qualidade nas insti-
tuições escolares.

Palavras–chave: Coordenador. Formação. Práxis reflexiva.

1. Introdução

 É fato que a educação, apesar de todos os avanços dos 
últimos anos, ainda está em crise, os altos índices de evasão 
e repetência ainda assolam o contexto educacional brasilei-
ro. Acreditamos que, para que essa realidade se transforme, 
é necessário um trabalho conjunto entre a escola e a família, 
porque a tarefa de educar é árdua, visto que deve abarcar os 
aspectos físico, intelectual, moral e emocional do educando.
 Neste contexto, destacamos o coordenador pedagógi-
co como um agente articulador, formador e transformador das 
instituições escolares, capaz de contribuir grandemente para 
o sucesso das entidades de ensino. Por meio do desenvolvi-
mento de um trabalho coletivo pautado na ação-reflexão-ação, 
acreditamos que poderá romper barreiras que dificultam um 
ensino de qualidade para todos os alunos.

 Durante toda a trajetória da orientação educacional, 
configurou-se a concepção de aconselhamento, mas no con-
texto atual assume um caráter mediador junto aos educadores, 
atuando com todos os profissionais da escola em prol de uma 
educação de qualidade para todos.
 Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo discutir 
o trabalho do coordenador pedagógico nas instituições esco-
lares, destacando a necessidade de uma formação de qualida-
de para que possa desenvolver suas atribuições com clareza 
e possa contribuir para a construção de uma educação que 
esteja a serviço da formação do cidadão crítico.
 O trabalho do coordenador numa instituição de ensino 
é bastante amplo e complexo, muitas vezes, ele nem se dá 
conta disto, talvez por uma formação inicial ineficiente ou pela 
falta de uma formação continuada.
 Apontamos como algumas dificuldades do coordena-
dor para o desenvolvimento de seu trabalho o desvio de fun-
ção, a ausência de identidade, a falta de um território próprio 
de atuação no ambiente escolar, a deficiência na formação 
pedagógica, a rotina de trabalho burocratizada, imposição e 
defesa de projetos da Secretaria de Educação, a presença de 
traços autoritários e julgadores e a fragilidade de procedimen-
tos para a realização de trabalhos coletivos. 
 O coordenador pedagógico, em suma, tem a responsa-
bilidade de coordenar todas as atividades escolares, incluindo 
os educandos e o corpo docente. Destacamos que sua principal 
atribuição consiste na formação em serviço dos professores. 
Para agir de forma eficiente, precisa, além de uma formação 
consistente, um investimento educativo contínuo e sistemático 
para que sejam desenvolvidas capacidades e habilidades múl-
tiplas, como exige a educação atual. O conteúdo e a metodolo-
gia para essas formações devem ser continuamente avaliados 
e revistos para que haja possibilidade de melhoria do ensino. 
Essa formação deve ser tratada como a construção de um pro-
cesso reflexivo e crítico sobre a prática educativa. 
 Em todas as atividades que desenvolvemos, o planeja-
mento é essencial, o coordenador pedagógico necessita traçar 
um plano de trabalho para potencializar suas ações, somente 
com objetivos definidos é que conseguirá de fato percorrer ca-
minhos viáveis para sua concretização. Com relação ao pla-
nejamento dos professores, em que o coordenador deve par-
ticipar ativamente, destacamos o planejamento participativo, 
dando lugar às diferenças de opiniões, às dúvidas e incertezas, 
discutidas no coletivo, a fim de encontrar soluções viáveis e efi-
cientes, sempre pensando no sucesso do educando. A escola, 

1 Pedagoga, professora da rede pública municipal de Ensino de Rio Verde.
2 Mestre em Educação PUC/GO, professora docurso de Pedagogia – Licen-
ciatura do Instituto Superior de Educação Almeida Rodrigues –ISEAR.
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organizada por todos que nela atuam, tem maiores chances de 
atender aos anseios de seus organizadores.
 
 2. IDENTIDADE E SABERES

 Quem é hoje o coordenador pedagógico dentro das 
instituições de ensino? A princípio a resposta nos parece clara, 
aquele profissional que trabalha com a parte pedagógica da 
escola. O que nos parece claro, não o é, não ao menos para 
aqueles que desempenham esta função. Franco (2008) realizou 
uma pesquisa com coordenadores da rede pública e constatou 
que os mesmos percebem-se aflitos, exaustos, angustiados, 
trabalham muito e tem pouco retorno no que concerne às mu-
danças na estrutura da escola, gastam grande parte do tem-
po com tarefas burocráticas, atendendo pais ou organizando 
eventos, festividades e/ou projetos solicitados pela secretaria 
de educação ou direção da escola, estão atordoados com a in-
disciplina dos alunos e a falta dos professores, onde precisam 
dar um “jeitinho” para que os alunos não fiquem sem aula. 
Desta forma, o espaço para o planejamento é mínimo, e para a 
improvisação é máximo, ficando as atividades conduzidas por 
ações espontaneístas, emergenciais, superficiais, baseadas no 
bom senso.
 A pesquisa de Franco nos remete às palavras de Bart-
man (1998, apud LIMA; SANTOS, 2007, p. 82)

[...] o coordenador não sabe quem é e que função deve 

cumprir na escola. Não sabe que objetivos persegue. 

Não tem claro quem é o seu grupo de professores e 

quais as suas necessidades. Não tem consciência do seu 

papel de orientador e diretivo. Sabe elogiar, mas não 

tem coragem de criticar. Ou só critica, e não instrumen-

taliza. Ou só cobra, mas não orienta. 

 O coordenador enfrenta o desafio de construir seu 
novo perfil profissional e delimitar seu espaço de atuação, po-
rém precisa resgatar sua identidade e consolidar um trabalho 
que vai muito além da dimensão pedagógica, “possui caráter 
mediador junto aos demais educadores, atuando com todos 
os protagonistas da escola no resgate de uma ação mais efeti-
va e de uma educação de qualidade nas escolas” (GRINSPUN, 
2006, p. 31). 
 Franco (2008, p. 120) complementa que 

Para trabalhar com a dinâmica dos processos de coor-

denação pedagógica na escola, um profissional precisa 

ter, antes de tudo, a convicção de que qualquer situação 

educativa é complexa, permeada por conflitos de valores 

e perspectivas, carregando um forte componente axio-

lógico e ético, o que demanda um trabalho integrado, 

integrador, com clareza de objetivos e propósitos e com 

um espaço construído de autonomia profissional.

 Percebemos que o coordenador é um profissional di-
nâmico, que precisa conhecer a realidade e transformá-la. 
Vejamos então, quem é este profissional na visão de alguns 
autores. Iniciemos com Lomanico (2005, p. 105)

O coordenador pedagógico é o elemento do quadro do 

magistério em que pertence a um sistema de supervisão 

de ensino estadual, de estrutura hierárquica definida le-

galmente, desempenha funções de assessoramento ao 

diretor da escola a quem está subordinada. Sua situa-

ção funcional é definida legalmente, para exercer suas 

atribuições dispõe de autoridade por delegação e pela 

competência.

 Para Libâneo (2001), o coordenador pedagógico é 
aquele que responde pela viabilização, integração e articula-
ção do trabalho pedagógico, estando diretamente relacionado 
com os professores, alunos e pais. Junto ao corpo docente o 
coordenador tem como principal atribuição a assistência didá-
tica pedagógica, refletindo sobre as práticas de ensino, auxi-
liando e construindo novas situações de aprendizagem, capa-
zes de auxiliar os alunos ao longo da sua formação.
 Nas palavras de Franco (2008, p. 128)

Essa tarefa de coordenar o pedagógico não é uma ta-

refa fácil. É muito complexa porque envolve clareza de 

posicionamentos políticos, pedagógicos, pessoais e ad-

ministrativos. Como toda ação pedagógica, esta é uma 

ação política, ética e comprometida, que somente pode 

frutificar em um ambiente coletivamente engajado com 

os pressupostos pedagógicos assumidos.

  
 Observamos diante do exposto, é que há uma discre-
pância entre a teoria e a prática do coordenador, ou seja, no 
campo teórico houve grandes avanços e passamos do simples 
ato de fiscalizar para o ato de articular uma práxis pedagógica. 
É uma tarefa árdua a concretização deste trabalho tão comple-
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xo como o do coordenador pedagógico, é preciso criativida-
de, muito estudo, organização, ser leitor e ouvinte, aberto aos 
conhecimentos e inovações e também, não podemos deixar 
de mencionar, o aspecto das relações interpessoais inerentes 
à convivência humana no cotidiano do universo escolar. Entre-
tanto, fica claro que sua formação, tanto inicial como continu-
ada, são vitais para o desenvolvimento de um trabalho eficaz, 
visto que, os problemas educacionais são vastos e se modifi-
cam constantemente.
 Acreditamos que um dos empecilhos ao trabalho eficaz 
do coordenador pedagógico esteja em sua formação ineficien-
te. Como já discutimos, muitos exercem a função e nem sequer 
sabem ao certo quais são suas atribuições. Alguns estão no 
cargo porque foram convidados por diretoras que mantinham 
com eles um laço de amizade, deixando a competência para 
segundo plano. A grande maioria dos coordenadores em exer-
cício, não recebeu formação específica, visto que é comum 
coordenadores terem outra graduação à exigida pela LDB 
9394/96, no referido caso, a graduação em Pedagogia; e muito 
menos participaram de um processo seletivo.
 Conforme a LDB 9394/96 (BRASIL, 2005, p. 37), no seu 
artigo 64

A formação de profissionais de educação para a admi-

nistração, planejamento, inspeção, supervisão e orien-

tação educacional para a educação básica, será feita em 

cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-

graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, 

nesta formação, a base comum nacional.

 A formação requisitada para o exercício da função de 
coordenador não pode se resumir em um acúmulo de títulos, 
precisa ser um processo reflexivo e crítico sobre a prática pe-
dagógica. Os cursos de Pedagogia precisam investir na forma-
ção do coordenador, pois se trata de uma função essencial e 
complexa no campo educativo e que não dá para aprender 
somente com a prática, é preciso desenvolver capacidades e 
habilidades múltiplas em consonância com a educação atual.
 A formação continuada do coordenador pedagógico 
faz-se necessária pela própria natureza do saber humano como 
prática que se transforma constantemente, principalmente 
quando se refere ao comportamento e seus efeitos na aprendi-
zagem, porque

A realidade muda, o saber que construímos sobre ela 

precisa ser revisto e ampliado, sempre dessa forma um 

programa de educação continuada se faz necessário 

para atualizar nossos conhecimentos, principalmente 

para as mudanças que ocorre em nossa prática, bem 

como para atribuirmos direção esperada a essa mudan-

ça (CHRISTOV, 2003, p. 9).

 Ainda nas palavras de Christov (2003), a formação do 
coordenador pedagógico, está sem dúvida relacionada aos 
seus docentes, essa busca constante de conhecimentos está 
direcionada sempre a serviço de ajudar e orientar seus pro-
fessores numa prática satisfatória. Mais uma vez destacamos 
que somente por meio de um processo crítico-coletivo-reflexi-
vo, poderemos ajudar na construção e na ressignificação da 
identidade dos coordenadores.
 São os conhecimentos adquiridos nos cursos de for-
mação continuada que ajudarão o coordenador a entender e 
orientar seus professores de forma satisfatória, aproveitando 
a experiência anterior e fazendo uma nova prática a partir dos 
conhecimentos adquiridos. O coordenador pedagógico no 
ambiente escolar constitui a articulação das ideias e recursos 
que atendam as necessidades dos professores e dos alunos, 
pois, é um profissional que articula as atividades pedagógicas 
em todo ambiente escolar para garantir a qualidade do ensi-
no; que atua com a crítica em momento exato, ampliando o 
horizonte para a conquista de participação (VASCONCELLOS, 
2007).
 A educação continuada do coordenador pedagógico, 
para ter realmente sucesso dentro do contexto escolar, deve 
ter como objetivo central a reflexão sobre a prática, tendo em 
vista uma reconstrução da autonomia intelectual não só para 
si, mas para toda equipe escolar. Segundo Christov (2003, p. 
10)

A atividade profissional dos educandos é algo que se re-

faz mediante processos educacionais formais e informais 

variados, amalgamado sem dicotomia entre vida e tra-

balho, entre trabalho e lazer. Com as contradições certa-

mente, mas, afinal, mantendo as inter-relações múltiplas 

no mesmo homem, por isso, o termo educação continu-

ada tem a significação fundamental do conceito de que 

a educação consiste em auxiliar profissionais a participar 

ativamente do mundo que os cerca, incorporando tal vi-

vência no conjunto dos saberes de sua profissão.
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  A ação efetiva do coordenador pedagógico com sua 
equipe escolar é de extrema importância para o bom trabalho, 
para a melhoria do fazer pedagógico da sala de aula. Além dis-
so, o coordenador pedagógico busca integrar todos no proces-
so ensino-aprendizagem, mantendo as relações interpessoais 
de maneira saudável, valorizando a formação dos seus profis-
sionais, ajudando-os efetivamente na construção dos saberes 
da sua profissão.
 Almeida (2003) ressalta que na formação docente é 
muito importante prestar atenção no outro, em seus saberes, 
dificuldades, sabendo reconhecer e conhecer essas necessida-
des, propiciando subsídios necessários; assim a relação entre 
professores e coordenadores à medida que se estreita, crescem 
em sentido prático e teórico. 
 Lima e Santos (2007, p. 77-90) relatam que, no decor-
rer da prática de trabalho, os coordenadores devem desenvol-
ver outras competências, quais sejam

• É importante que transformem o seu olhar, ampliando 

a sua escuta e modificando a sua fala, quando a leitura 

da realidade assim o requerer.

• É necessário que a consciência coletiva seja respeita-

da, a ponto de se flexibilizar mais os planejamentos e 

que os mesmos sejam sempre construídos do e a partir 

do olhar coletivo.

• Ter a capacidade de olhar de maneira inusitada, de 

cada dia poder perceber o espaço da relação e, conse-

quentemente, da troca e da aprendizagem.

• Ser capaz de perceber o que está acontecendo a sua 

relação com o professor e deste com o seu grupo de 

alunos.

• Poder perceber os pedidos que estão emergindo, 

quais os conhecimentos demandados e, consequente-

mente, necessários para o momento e poder auxiliar o 

professor. 

 Reiteramos como é necessária a presença de um coor-
denador pedagógico consciente do seu papel e de suas atribui-
ções dentro do ambiente escolar, pois, é esse profissional que 
na unidade escolar responde fundamentalmente no processo 
de formação de seus professores e pela relação e orientação da 
teoria e prática de cada profissional que atua na escola.
 Traçar caminhos para direcionar as ações pedagógicas, 
é uma das principais atribuições do coordenador pedagógico, 
que deve atuar de modo a transformar a escola em um local 

de formação em serviço dos professores, principalmente dos 
recém graduados, que chegam às escolas cheios de sonhos e, 
muitas vezes, são transformados em pesadelos, por inexperi-
ência e pela falta de ação pedagógica de um bom coordena-
dor.
 É função do coordenador pedagógico, articular e me-
diar à formação continuada dos professores buscando alterna-
tivas para conciliar as atividades de apoio e formação dos pro-
fessores, considerando todas as novas exigências educacionais 
(OLIVEIRA, 2009).
 O coordenador pedagógico deve mobilizar os diferen-
tes saberes dos profissionais que atuam na escola para levar 
os alunos ao aprendizado.  Freire (1982) defende essa ideia 
ao descrever que o coordenador pedagógico é, primeiramente, 
um educador e como tal deve estar atento ao caráter pedagó-
gico das relações de aprendizagem no interior da escola. Ele 
leva os professores a ressignificarem suas práticas, resgatando 
a autonomia docente sem, se desconsiderar a importância do 
trabalho coletivo.
  O coordenador é, sem dúvida, um agente muito im-
portante na formação dos docentes, por isso, é fundamental 
uma mudança na prática e no processo de apoio pedagógico 
aos professores. Nessa perspectiva de mudança de uma nova 
proposta de coordenação pedagógica, nota-se que as decisões 
não cabem apenas ao coordenador, mas a equipe escolar em 
geral, buscar de forma coletiva, entre todos os segmentos pro-
fissionais no ambiente escolar, a resolução dos problemas, os 
desafios diários, visando, assim, à participação e aperfeiçoa-
mento permanente de todos os educadores (OLIVEIRA, 2009).
Os estudos de Alarcão (2004, p. 28), com referência à concep-
ção e à prática do coordenador pedagógico no processo de 
formação dos educadores, sugerem que

O acesso à formação é atingido pela verbalização do 

pensamento reflexivo e pelo construtivo entre os profes-

sores e os supervisores. Tal abordagem implica a análise 

do discurso dos professores em situação de ensino, re-

veladora de suas filosofias de ensino e do modo como a 

sua atuação é, ou não, congruente com a filosofia.

 O objetivo do coordenador pedagógico é oferecer sub-
sídios para ajudar seus professores a entender melhor sua prá-
tica e dificuldades encontradas no dia a dia escolar, além de 
ser um forte articulador na educação continuada dos mesmos. 
Ao possibilitar a articulação dos conhecimentos, o coordena-
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dor pedagógico abrirá oportunidades para que seus professo-
res façam uma reflexão da suas ações, além de conduzi-los a 
terem um olhar mais profundo sobre o contexto escolar onde 
atuam (OLIVEIRA, 2009).
 A reflexão sobre a prática é o ponto inicial para os pro-
fessores buscarem o aperfeiçoamento educacional juntamente 
com a contribuição do coordenador pedagógico, na busca de 
novos rumos pedagógicos. Entretanto, mesmo diante das te-
orias que afirmam a contribuição do coordenador pedagógico 
frente a seus professores, não podemos esquecer os problemas 
e as complexidades que esse profissional encontra por diversos 
motivos. Por não existir fórmulas prontas a serem reproduzi-
das, é que o coordenador pedagógico e demais profissionais 
da educação devem buscar, sistematicamente, uma formação 
continuada para tentarem solucionar de forma adequada os 
problemas que surgem no contexto escolar. 
 Salientamos que para haver a mudança, a adequação 
pedagógica, e também o próprio professor deve reconhecer a 
deficiência em alguns atos educativos, fazer uma reflexão, e a 
partir desse momento buscar uma educação continuada que 
lhe forneça subsídios para melhorar sua prática profissional.
 O trabalho de formação continuada, realizado de for-
ma coletiva, distribui a todos os envolvidos no processo, as 
responsabilidades tanto pelo sucesso como pelo fracasso. Oli-
veira (2009, p. 36) denota que

Nesse processo, a atuação desse educador escolar, não 

mais “o especialista’’, detentor de habilidades especiais 

de educação, que supervisiona e controla o fazer do 

professor, mas aquele que busca apoio e dinamiza as 

ações pedagógicas pensadas coletivamente, assume um 

papel de relevância no processo educacional atual, pois, 

como o coordenador das atividades pedagógicas, tem a 

função de desencadear, articular e dinamizar o processo 

educacional escolar sem, contudo, ser o único responsá-

vel pelo caminhar de tal processo, uma vez que toda a 

responsabilidade são divididas, assumidas, integralmen-

te, por todos os participantes.

 Por trás dessa expectativa, encontramos a ideia de que 
uma nova escola só será mais eficiente se for capaz de ensi-
nar, através da formação continuada de seus professores, uma 
prática educativa voltada para o sucesso do aluno e, conse-
quentemente, de toda a escola, gerando eficiência e autono-
mia. 

 É nesse contexto, que o coordenador pedagógico está 
inserido, pois uma das principais atribuições desse profissional 
está diretamente associada ao processo de formação continu-
ada de seus professores. A formação continuada faz parte de 
uma busca sistemática de conhecimentos, de capacidades de 
reflexões das práticas pedagógicas dos educadores envolvidos 
em um contexto educacional.  Por isso, de nada adianta o co-
ordenador pedagógico trabalhar em busca de uma qualidade 
profissional, se os demais não participarem dessa ação efetiva 
no resgate de uma educação de qualidade. Esta não é uma 
tarefa fácil, visto que a maioria dos professores tem jornada 
dupla ou tripla, devido à desvalorização salarial e não sobra 
muito tempo para as reflexões tão necessárias e significativas.
Além da assistência ao grupo de professores, o coordenador 
pedagógico busca integrar a comunidade em geral em todos 
os aspectos relacionados à qualidade e melhoria do ambiente 
escolar. Seu papel e suas atribuições vão além do que muitos 
conhecem e dizem.
 O planejamento participativo, atualmente, é mais que 
importante para o contexto escolar, pois se fala tanto numa 
escola participativa, democrática e coletiva, e é na hora do 
mesmo, que percebemos que esse compromisso por parte de 
muitos profissionais fica a desejar. Ele é “[...] acima de tudo, 
uma intervenção na realidade, como processo de participação 
social e de construção de uma nova ordem social. [...] a partir 
e em função de uma idéia que quer atingir, vai, aos poucos, 
interferindo na transformação e reconstrução da micro-socie-
dade” (DALMÁS, 1994, p. 36).
 As participações conscientes e ativas dos educadores 
tornam o processo educativo mais eficaz e democrático, dando 
a cada indivíduo a liberdade e responsabilidade das ações e 
atos perante o meio em que está participando, visto que

A participação do maior número, no máximo de respon-

sabilidade, não é somente uma garantia de eficácia; ela 

é também uma condição de felicidade individual, uma 

tomada de poder cotidiano sobre a sociedade e sobre as 

coisas, uma forma de influir livremente sobre o destino. 

Não se trata mais para o cidadão delegar seus poderes, 

mas de exercê-los, em todos os níveis da vida social e 

em todas as etapas da vida (FAURE, 1997, Apud DAL-

MÁS, 1994, p. 19). 

 No planejamento, devemos ter um apoio pedagógico, 
que busque ajudar os demais profissionais a entenderem sua 
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importância e relevância na elaboração do mesmo, pois, essa 
tarefa não cabe apenas ao gestor e ao coordenador da esco-
la. Como salienta Gandin (2004), ao coordenador pedagógico 
compete à proposta da metodologia do planejamento, à apre-
sentação de um esquema de trabalho que facilite a mediação 
entre os indivíduos. Não cabe ao coordenador tomar as deci-
sões, mas o grupo em si buscar os melhores caminhos quanto 
ao conteúdo a ao método de sua ação, isto é, de seus planos.
Na construção de um planejamento na escola, Vianna (1986, 
p. 31) aponta dois riscos, a que esse tipo de planejamento está 
sujeito, e os quais se deve estar atento: “O primeiro refere-se à 
assessoria, que poderia, antes, durante e após o processo, agir 
em função da vivência pessoal, manipulando os interesses da 
maioria comunitária determinando o que fazer, como, quando, 
e por que decidir agir”
 Já o segundo, que a coordenação utiliza, muitas vezes, 
a informação e comunicação para manipular os demais parti-
cipantes, convencendo-os de aceitar seus projetos, criando as-
sim uma falsa participação dos demais profissionais da escola 
(VIANNA, 1986).
 Infelizmente, essa realidade se faz presente no nosso 
contexto escolar. Muito se fala da participação de todos no 
planejamento, mas na hora da prática isso ainda não acontece, 
na maioria das vezes esse planejamento é feito apenas pelo 
coordenador pedagógico e gestor da escola, e só depois de 
pronto, é repassado para os professores.
 As atitudes vivenciadas nos contextos escolares devem 
ser mudadas, pois só assim teremos uma escola politicamente 
democrática e participativa, onde todos têm direito de falar, 
de expor suas idéias e necessidades para a construção desse 
planejamento pedagógico.
 Frente ao exposto, evidenciamos que o planejamento 
deve ser realizado de forma conjunta buscando um comparti-
lhamento de todos os profissionais envolvidos, não cabendo 
apenas à gestão ou à coordenação fazê-lo. A cooperação e a 
autonomia profissional contribuem muito para o desenvolvi-
mento global de todas as práticas pedagógicas dos professo-
res.
 Para contribuir com a formação dos professores, o co-
ordenador não pode adotar uma postura autoritária, e sim res-
peitar a individualidade de cada um, bem como a diversidade 
de posicionamentos. Através de imposições, ele nada conse-
guirá, por isso, é muito importante que o cenário escolar seja 
palco da dialogicidade. Além da sua atualização, capacitação e 
formação permanente, o coordenador precisa estar ciente que 

a escola é um todo, e somente através do trabalho coletivo é 
que realmente se efetivará um ensino de qualidade.  
 Para desenvolver um trabalho neste contexto de to-
talidade e coletividade, não há receitas prontas, mas sim, um 
caminho centrado na ação-reflexão-ação, problematizando as 
práticas pedagógicas, tendo como recorrência

• O conhecimento e a experiência pedagógica dos pro-

fessores;

• O princípio da “construção coletiva”, sem mascarar as 

diferenças e tensões existentes entre todos aqueles que 

convivem na instituição, considerando que as situações 

vividas nela se inscrevem num tempo de longa duração 

bem como as histórias de vida de cada professor.

• Uma metodologia de trabalho que possibilite aos pro-

fessores e aos coordenadores atuarem como protagonis-

tas, sujeitos ativos no processo de identificação, análise 

e reflexão dos problemas existentes na instituição e na 

elaboração de propostas para sua superação (LIMA, 

SANTOS, 2007, p. 87).

 Lima e Santos (2007, p. 87) concluem que, nesta pers-
pectiva de trabalho, podemos identificar três etapas “A) Com-
preensão da realidade da instituição; B) Análise das raízes dos 
problemas (compreendendo a realidade escolar); C) Elabora-
ção e proposição de formas de intervenção de ação coletiva”.
 Trabalhar com a diversidade, democraticamente, não 
é um trabalho nada fácil. Quando há o respeito e a consciên-
cia, as diferenças e empecilhos se tornam ricos instrumentos. 
Se não há uma integração para que o trabalho se desenvolva 
coletivamente, é comum os professores tomarem partido e no 
final desta história os alunos serem os prejudicados. Faz-se 
necessário criticar a realidade, levantar dúvidas, ouvir, falar, 
inquietar-se, o que não dá para fazer é ficar parado esperando 
que a realidade mude. O trabalho do coordenador pedagógico 
é árduo, mas quando pensamos que crianças estão envolvidas 
neste processo e precisam de nós educadores para serem feli-
zes, o esforço do trabalho é recompensador.
 Se o próprio coordenador pedagógico encontra di-
ficuldades para se reafirmar no espaço educativo, não é de 
estranhar que outras pessoas, principalmente aquelas que 
compõem a escola, mas não excluindo a comunidade esco-
lar, também o façam. Um fardo pesado é colocado sobre ele, 
cobram-lhe o sucesso da escola (como se ele fosse o único 
responsável), e querem que ele resolva todos os problemas do 
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cotidiano.
 Lima e Santos (2007, p. 79) afirmam que várias metá-
foras são construídas com relação ao trabalho do coordenador 
pedagógico

[...] “bom-bril” (mil e uma utilidades), a de “bombeiro” 

(o responsável por apagar o fogo dos conflitos docentes 

e discentes), a de “salvador da escola” (o profissional 

que tem de responder pelo desempenho de professores 

na prática cotidiana e do aproveitamento dos alunos). 

Além destas metáforas, outras aparecem definindo-o 

como profissional que assume uma função de gerencia-

mento na escola, que atende pais, alunos, professores 

e também se responsabiliza pela maioria das “emer-

gências” que lá ocorrem, isto é, como um personagem 

“resolve tudo” e que deve responder unidirecionalmente 

pela vida acadêmica da escola.

 Ainda acrescentam, “fica sob sua responsabilidade 
realizar trabalhos burocráticos e de secretaria, substituir pro-
fessores, aplicar provas para aliviar sobrecarga de horário, re-
solver problemas com pais e alunos” (LIMA; SANTOS, 2007, 
p. 82). Poderíamos resumir em poucas palavras, as funções 
do coordenador, “faz tudo”, qualquer problema, é só enviar 
ao coordenador que ele resolve. Não é de estranhar que não 
sobra tempo para o pedagógico.
 Percebemos o quanto é desafiante o trabalho do co-
ordenador pedagógico que, além de mediar e assessorar os 
seus professores, busca relacionar de maneira profissional com 
os assuntos referentes à realidade sociocultural, que envolvem 
cada indivíduo participante do ambiente escolar. Reafirmamos 
a necessidade do resgate da identidade profissional do coorde-
nador pedagógico.
 O coordenador tem na escola [ou pelo menos deveria 
ter] uma função articuladora, formadora e transformadora, é 
o elemento mediador entre currículo e professores, além dis-
so, no modo particular de ver, é aquele que poderá auxiliar o 
professor a fazer as devidas articulações curriculares, conside-
rando suas áreas específicas de conhecimento, os alunos com 
quem trabalha, a realidade sociocultural em que a escola se si-
tua e os demais aspectos das relações pedagógicas e interpes-
soais que se desenvolve na sala de aula e na escola (ALMEIDA; 
PLACCO, 2009).
 Libâneo (2001) reforça que o coordenador supervisio-
na, acompanha, assessora, apoia, avalia as atividades pedagó-

gicas curriculares, sua atribuição prioritária é prestar assistên-
cia pedagógico-didática aos professores em suas respectivas 
disciplinas, no que diz respeito ao trabalho interativo com os 
alunos, além disso, cabe ao coordenador relacionar-se de ma-
neira profissional com os pais e a comunidade, especialmente 
no que se refere ao funcionamento pedagógico curricular e di-
dático da escola e comunidade e interpretação da realidade de 
cada um.
 O coordenador pedagógico é, sem dúvida, uma base 
sólida no desenvolvimento escolar, na melhoria do ensino-
-aprendizagem, na contribuição direta com todos os envolvi-
dos nesse contexto escolar, na responsabilidade que tem na 
realização do seu trabalho. Por isso, as ações pedagógicas a 
serem desenvolvidas, precisam estar explícitas. Todavia, é es-
sencial que ele elabore um plano de trabalho, especificando as 
ações, o período de realização de cada uma delas, quais os re-
cursos necessários para realizá-las, bem como os responsáveis 
por cada atividade. 
 Nas palavras de Franco (2008, p. 128), o coordenador 
é peça fundamental no quebra-cabeça da dinâmica da esco-
la, “mas é preciso que esse quebra-cabeça esteja sempre em 
processo de constituição. Com peças dispersas por todo canto, 
peças perdidas e nem lembradas, ninguém organizará o apa-
rente caos”.
 O planejamento dos professores e o plano de trabalho 
do coordenador são flexíveis e tem o objetivo de orientar suas 
ações de forma a atingir as metas da instituição de ensino. À 
medida que surgem questões, dificuldades ou problemas no 
decorrer do seu trabalho, ele deve atendê-las.
 Para elaborar seu plano de trabalho, o coordenador 
precisa conhecer muito bem o Projeto Político Pedagógico e 
o Regimento Escolar da instituição que coordena. Esses docu-
mentos lhe trarão clareza dos objetivos que se quer alcançar 
no processo educativo, com a finalidade de garantir uma edu-
cação de qualidade a todos os alunos. Portanto, seu trabalho 
deve ser coletivo, compartilhado e vivenciado por todas as 
pessoas da escola, para que aconteça uma junção de atitu-
des, de conhecimentos e de posturas novas e enriquecedoras, 
buscando a garantia da igualdade de tratamento, do respeito 
às diferenças, da qualidade do atendimento e da liberdade de 
expressão.
 Ao traçar seu plano de trabalho, o coordenador não 
deve simplesmente guardá-lo para si, é muito importante que 
ele apresente o mesmo para o corpo docente e discuta as 
ações previstas, a fim de que todos possam conhecer como 
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será desenvolvido o trabalho. Outra atitude importante, é que 
o mesmo discuta também os sucessos e os fracassos de suas 
ações, para que juntos possam se vangloriar ou buscar cami-
nhos alternativos para a superação dos obstáculos.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A coordenação pedagógica assume o papel de auxiliar 
o aluno na formação de uma cidadania crítica e a escola na 
organização e realização do projeto político pedagógico. Para 
o desenvolvimento de um trabalho competente, colocamos em 
pauta o resgate da identidade do coordenador pedagógico, 
bem como sua formação inicial e continuada. Com relação à 
sua identidade, é preciso que ele tenha clareza de suas atri-
buições para que possa de fato realizá-las e deixar de ser o 
faz tudo, descaracterizando a real dimensão de seu fazer pro-
fissional e estabelecendo um conflito entre os diversos papéis 
desempenhados pelos diferentes profissionais da educação. 
 Quando nos reportamos à formação do coordenador 
pedagógico, queremos evidenciar que isto por si só não garan-
te um ensino de qualidade, pois ele sozinho não pode mudar 
a escola, por mais competente que seja não conseguirá impri-
mir as marcas de uma dinâmica pedagógica, se a instituição, 
nos âmbitos administrativos e políticos, não estiver totalmente 
comprometida, envolvida e consciente dos princípios pedagó-
gicos que o grupo elegeu para direcionar suas ações.
 Não nos resta dúvida de que o coordenador pedagógi-
co precisa ser bem formado, porém, o gestor e os professores 
também precisam de uma formação de qualidade. Esta forma-
ção só terá sentido se a escola rediscutir seu sentido através 
de uma práxis crítica e reflexiva, construída através de ações 
coletivas, englobando as comunidades interna e externa da es-
cola.
 Como destacamos, o coordenador tem três importantes 
atribuições: articular, formar e transformar. Enquanto articula-
dor sabe que a ação educativa precisa ser planejada, articulada 
com todos os participantes da escola, sendo um dos elemen-
tos de ligação fundamental, através de formas interativas de 
trabalho, em momentos de estudos, proposições, reflexões e 
ações. Como formador, sua responsabilidade está pautada na 
formação continuada dos profissionais da Escola, devendo ain-
da estar aberta ao saber adquirido no dia-a-dia, que deve ser 
refletido e incorporado ao desenvolvimento pedagógico dos 
educadores. No tocante à transformação, deve estar atento à 
mudança de atitudes da comunidade escolar, promovendo a 

reflexão e a vivência nas relações escolares. Como agente de 
transformação da prática pedagógica precisa estar aberto a 
transformar-se continuamente, a partir das considerações re-
flexivas e do feedback dos demais atores da Unidade Escolar.
 As ações de articular, formar e transformar precisam 
ser realizadas numa gestão participativa, onde todos realizam 
suas funções, embora delimitadas, em conjunto, de forma in-
tegrada. Todos devem se comprometer tanto com o processo 
como com os resultados obtidos, assim, tanto o sucesso como 
o fracasso é compartilhado com todos. Não há, neste contexto, 
um só ator do processo educativo, mas um grupo coeso que 
trabalha em prol da construção da cidadania de seus alunos.
 Todas as discussões da pesquisa apontam para a ne-
cessidade da presença do coordenador em todas as escolas 
brasileiras, mas colocar qualquer pessoa para ocupar esta fun-
ção não trará nenhum benefício para a unidade escolar. Seu 
trabalho é complexo, principalmente sua principal atribuição 
que é a formação em serviço dos professores, o que exige 
formação de qualidade, empenho, dedicação, relações inter-
pessoais e uma série de outras qualidades que discutimos ao 
longo da pesquisa. Portanto, a escolha do profissional para 
ocupar esta função deve ser criteriosa.
 Consideramos que o papel do coordenador é favore-
cer a construção de um ambiente democrático e participati-
vo, onde se incentive a produção do conhecimento por parte 
da comunidade escolar, tendo como resultado deste processo 
uma educação de qualidade para todos.
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PRÁTICAS INCLUSIVAS NO ENSINO 
REGULAR
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RESUMO

 Esta pesquisa tem como objetivo verificar como ocorre 
o processo de inclusão das crianças com necessidades edu-
cacionais especiais nas instituições de ensino. Enfatizamos a 
importância da inclusão nas escolas e de como ela pode ser 
trabalhada, para assim, auxiliar no desenvolvimento de um 
país menos preconceituoso. Apontamos a falta de recursos 
para estar efetivando os conteúdos com esses alunos, a estru-
tura inadequada dos edifícios e a ausência da formação con-
tinuada do professor, bem como a presença da professora de 
apoio dentro da sala de aula. Para a realização deste estudo, 
utilizamos a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso em uma 
escola da rede estadual de ensino na cidade de Acreúna/GO, 
cujos dados foram coletados por meio de questionários, com 
educadores que atuam no ensino fundamental. Estes dados 
nos permitiram considerar que a inclusão na prática difere-se 
das recomendações prescritas tanto nas legislações como pe-
los autores que discutem a questão. Muito ainda há que se 
fazer para que de fato a discriminação e o preconceito possam 
ser superados.

Palavras-chave: Inclusão. Preconceito. Formação do professor.

INTRODUÇÃO

 No Brasil, a inclusão dos alunos especiais na rede 
regular de ensino foi anunciada no final dos anos 70, sendo 
reconhecida na década de 80 com as discussões sobre os di-
reitos sociais, as quais enfatizavam reivindicações populares 
e demandas de grupos ou categorias até então excluídos dos 
espaços sociais. Foi neste momento, que a reivindicação pelo 
atendimento educacional para pessoas especiais tomou força 
no início dos anos 90, com a proposta de educação inclusiva, 
hoje amparada pela legislação que determina atendimento aos 

alunos com necessidades especiais nas escolas comuns.
 Não acreditamos que haja a necessidade da criação e 
manutenção de escolas especiais, posto que “a escola comum 
se torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos 
diante do processo educativo e busca a participação e proces-
so de todos, adotando novas práticas pedagógicas” (ROPOLI et 
al, 2010, p. 9).
 Para que os alunos tenham um ensino de qualidade, 
advogamos a ideia de que

Um ensino de qualidade provém de iniciativas que 

envolvem professores, gestores, especialistas, pais e 

alunos e outros profissionais que compõem uma rede 

educacional em torno de uma proposta que é comum 

a todas as escolas e que, ao mesmo tempo, é construí-

da por cada uma delas, segundo as suas peculiaridades 

(ROPOLI et al, 2010, p. 10).

 O inciso III, do Art. 208, da Constituição Brasileira se 
refere ao atendimento educacional especializado aos portado-
res de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, 
todos os alunos especiais devem ser aceitos e matriculados em 
escolas regulares, oferecendo ensino de qualidade que atenda 
as necessidades de seus alunos. Relata Ropoli et al (2010), 
que a própria “escola comum” deve oferecer aos alunos espe-
ciais ensino de qualidade, no qual possam desenvolver suas 
capacidades, expressar suas ideias e sentimentos livremente, 
participarem ativamente das atividades ministradas em sala 
de aula. Infelizmente, o que vem ocorrendo nas escolas é a 
falta de preparo para o atendimento de alunos especiais, ao 
começar pelo projeto político pedagógico (PPP), no qual é um 
registro de significados a ser facultado no processo de ensino 
aprendizagem, que demanda a tomada de decisões e acompa-
nhamento de ações e consequências (ROPOLI et al, 2010).
  O PPP deve ser elaborado com o intuito de ajudar no 
desenvolvimento da escola, mas para obter o sucesso é neces-
sário que todos os professores participem da sua elaboração 
e o executem com sucesso, não basta apenas fazê-lo para ser 
guardado em uma gaveta, é preciso ser colocado em prática as 
ideias que nele apresenta. 
 Os educadores precisam estar presentes em todas as 
inovações que ocorrem no atendimento educacional especiali-
zado (AEE), trazidas pela política pública especial na perspec-
tiva da educação inclusiva, que tem o intuito de identificar, 
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade 

1 Pedagoga.
2 Mestre em Educação PUC/GO, professora do curso de Pedagogia – Licen-
ciatura do Instituto Superior de Educação Almeida Rodrigues –ISEAR.
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que ajudem nas eliminações de barreiras para total participa-
ção dos alunos (ROPOLI et al, 2010).
 Para que aconteça realmente a inclusão é preciso que 
as escolas comuns se tornem escolas “inclusivas”, isso deve 
ocorrer para que os alunos especiais convivam com as demais 
pessoas da sociedade, quebrando assim, o tabu da indiferença 
e exclusão, tentando abrir as portas para novos pensamen-
tos. Mas, infelizmente, ainda encontramos muitas falhas nesta 
educação para todos, como, por exemplo, a falta de preparo 
dos educadores. Os professores precisam se envolver nesta 
prática inclusiva, para que se alcance o ideal da educação de 
qualidade e

Para atuar no AEE, os professores devem ter formação 

específica para este exercício, que atenda aos objeti-

vos da educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva. Nos cursos de formação continuada, de aper-

feiçoamento ou de especialização, indicados para essa 

formação, os professores atualizarão e ampliarão seus 

conhecimentos em conteúdos específicos do AEE, para 

melhor atender a seus alunos (ROPOLI et al 2010, p. 28).

 Percebemos que essas mudanças não são fáceis de 
acontecer, os empecilhos são vastos, são pais que não aceitam 
os alunos especiais juntamente com seus filhos, verbas desvia-
das para outros fins, professores que não aceitam mudar seus 
pensamentos, falta de preparo, alunos que se recusam a tra-
tar os colegas da classe bem, enfim, apesar dos avanços, não 
aconteceu o principal, a garantia de ingresso de alunos com 
deficiências no sistema de ensino e nem qualidade educacional 
no mesmo.

2. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROFESSOR IN-
CLUSIVO E SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA

 Após a Declaração de Salamanca em 1994, ocorreu 
o atendimento de alunos especiais na educação em escolas 
regulares, a partir daí, surgiram os problemas estabelecidos 
pelos professores, que seria a falta de preparo, a má formação 
para receber esses alunos entre diversos fatores estabelecidos 
pelos mesmos. A partir dessa data, algumas escolas vêm re-
cebendo frequentemente alunos que apresentam algum tipo 
de deficiência, obedecendo à lei e implantando a inclusão no 
cenário da educação brasileira (LEVY; FACION, 2009). 
 Bueno (2002) informa que a temática sobre Educação 

Especial foi inserida nos cursos de nível superior a partir da Lei 
nº 5689/71 (LDB), que dispõe sobre a formação de professores 
e especialistas para o ensino do 1º e 2º graus da época. Foi 
depois dessa Lei que a formação de professores para a Edu-
cação Especial passou a ser de nível superior, nos cursos de 
Pedagogia.
 Em 1988, a UNESCO elaborou um relatório referente 
aos serviços educacionais, no qual sugeriu

1. A inclusão, obrigatória, da Educação Especial nas 

ações de formação inicial e contínua de todos os profes-

sores, nos diversos níveis de ensino;

2. O engajamento das instituições de ensino superior na 

oferta e no desenvolvimento de programas de formação 

em Educação Especial, abrangendo parcerias e atenden-

do a todos os níveis de ensino;

3. A visão e reconsideração do papel dos professores de 

Educação Especial;

4. Iniciativas de encorajamento a programas de forma-

ção que preparem os professores para trabalhar com 

todo tipo de deficiência (BAUMEL, 2003, p. 28).

 A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional 
– LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996), no inciso III, do artigo 59, re-
gulamenta que a formação de professores para o atendimento 
a alunos com necessidades educacionais especiais poderá ser 
realizada por meio de cursos em nível médio ou superior.
 Na Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 
2001 (BRASIL, 2001), o artigo 18, informa que as escolas de-
vem ter condições para a elaboração de seus projetos políti-
cos pedagógicos e contam com a participação de professores 
“capacitados e especialistas”, como previstos na LDBEN e em 
outras diretrizes de formação de docentes. 
 No parágrafo quarto, do artigo 18, dessa Resolução, 
afirma que os professores que já estão exercendo o magistério 
devem ser oferecidas oportunidades de formação continuada, 
inclusive, em nível de especialização, pelas instâncias educa-
cionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios.
 Ao analisarmos a política da Educação Inclusiva per-
cebemos que há uma tendência para formar o professor espe-
cialista, com uma formação ampla, para atender as diferentes 
deficiências. Porém, a formação ampla pode não contemplar 
as particularidades e complexidades do processo de ensino 
aprendizagem dos alunos especiais, por isso é necessário re-
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pensar a formação do professor que é o elemento principal 
para a concretização de uma prática pedagógica inclusiva.
 Para que o trabalho do professor da classe comum 
tenha resultados significativos no processo de ensino apren-
dizagem, tanto dos alunos ditos normais como dos alunos es-
peciais, é preciso que todas as pessoas da escola e da comu-
nidade estejam envolvidos, ou seja, é necessário um trabalho 
coletivo. 
 De acordo com o Art. 8º, da Resolução CNE/CEB nº 2, 
de 11 de setembro de 2001, o professor da classe comum deve 
ter o apoio de vários outros profissionais para desenvolver o 
trabalho com o aluno especial. A parceria entre os profissionais 
da escola com outros profissionais de outras áreas contribuirá 
significativamente para o avanço da inclusão. 
 Na prática inclusiva é comum as queixas dos professo-
res. Facion e Levy (2009, p. 145) informam que

Os professores de ensino regular apontam como 

principais dificuldades e impasses gerados pelo 

atual modelo da inclusão: a eficácia da metodolo-

gia aplicada; a falta de recurso e de infra-estrutura; 

as péssimas condições de trabalho; jornadas de tra-

balho excessivas; os limites de formação profissio-

nal; o número elevado de alunos por sala de aula; 

os prédios mal conservados; o despreparo para en-

sinar seus alunos.

 Embora todas essas dificuldades sejam estabelecidas 
pelos professores, a inclusão não vai deixar de acontecer, de 
nada adianta ficar reclamando e colocando obstáculos, é pre-
ciso investir na formação continuada para cumprir a legislação 
existente e contribuir de forma eficaz para o fim das desigual-
dades sociais. Conforme ressalta Facion e Levy (2009, p. 142) 
“em uma sociedade democrática, solidária e fraterna, não é 
mais tolerável que qualquer ser humano, seja ele índio, pobre, 
negro, com deficiência e etc., seja vetado acesso aos bens pú-
blicos. A inclusão é um fato e não há como retroceder”. Portan-
to,

Nesse sentido o professor é diariamente desafiado a cor-
responder às novas expectativas projetadas sobre ele, 
apesar da carência de recursos materiais, das limitações 
das renovações pedagógicas e da escassez de material 
didático, componentes de um quadro gerado pela crise 
econômica e pelos cortes orçamentários (LEVY; FACION, 
2009, p. 143).

 Na inclusão educacional, torna-se necessário o envol-
vimento de todos os membros da equipe escolar no planeja-
mento de ações e programas voltados à temática. Docentes, 
diretores e funcionários apresentam papéis específicos, mas 
precisam agir coletivamente para que a inclusão escolar acon-
teça nas escolas. Por outro lado, torna-se essencial que esses 
agentes deem continuidade ao desenvolvimento profissional 
e aprofundamento de estudos, visando à melhoria do sistema 
educacional (MANTOAN, 2003). 
 Aparentemente, a formação continuada é a grande so-
lução para que a implementação da inclusão escolar seja reali-
zada com sucesso, o que não é verdade. É lógico que é um dos 
pontos importantes, porém, não é o único, é fundamental que 
a escola esteja aliada às melhorias nas condições de ensino, a 
dar suporte aos profissionais, oferecendo auxílio ao trabalho 
do professor, exigindo o compromisso de cada profissional em 
trabalhar para a concretização dessas mudanças, e o mais im-
portante, trabalharem unidos, tanto pais, educadores, alunos, 
posto que “ensinar é, além de tudo, aprender a se comprome-
ter, o professor precisa estar contextualizado na realidade polí-
tico-social do seu aluno, questionando-se sempre sobre ‘como 
fazer’, ‘por que fazer’ e ‘a quem fazer’” (CASTRO, 2009, p. 67). 
Alguns profissionais já têm a consciência sobre a realização de 
adaptações na infraestrutura dos estabelecimentos escolares e 
de um trabalho conjunto de todos os participantes da comu-
nidade escolar, visando à inclusão desses alunos no ensino re-
gular. Mas alguns educadores ainda insistem em não estarem 
abertos ao processo de inclusão para atuarem junto aos alunos 
com deficiências.

3. PRÁTICAS INCLUSIVAS NA ESCOLA DE ENSINO REGULAR

 As dificuldades da inclusão nas escolas são muitas, 
estando diretamente ligadas à falta de alicerce das escolas, 
preparo dos educadores e estruturas inadequadas para darem 
suporte necessário aos alunos especiais.
 Uma Escola Estadual na cidade de Acreúna foi o cená-
rio escolhido para o desenvolvimento da pesquisa campo, cujo 
objetivo é verificar como ocorre o processo de inclusão das 
crianças com necessidades educacionais especiais nas institui-
ções de ensino. Os dados foram coletados por meio de ques-
tionários com os professores que atuam na referida unidade de 
ensino. 
Foi possível constatar que 60% dos professores são do sexo 
feminino, e apenas 40% são masculinos. As faixas etárias dos 



Revista Científica do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO I - Edição I - Janeiro de 2013 107ISSN 2317-7284

professores variam de 25 a 30 anos (20%), 31 a 40 anos (20%) 
e de 41 a 50 anos (60%). Os educadores com idade mais avan-
çada não se preocupam em procurar novos auxílios para minis-
trarem suas aulas, nem procuram fazer cursos para poderem 
lecionar com alunos especiais, e são os que estão diretamente 
ligados todos os dias com os alunos especiais.
 A educação inclusiva está parcialmente ligada à for-
mação dos educadores. Para isso, é essencial uma excelen-
te formação, que dê suporte para trabalhar com a inclusão. 
Mantoan (2003) afirma que todos sabem que as escolas estão 
deixando a desejar e que é urgente fazer alguma coisa para 
redefini-las, de todas as formas possíveis. 
 Nessa mesma perspectiva, Rodrigues (2006, p. 168) 
declara que
 

É consensual a afirmação de que a formação que dis-

põem os professores de hoje no Brasil não contribui 

suficiente para que seus alunos se desenvolvam como 

pessoas, e que tenham sucesso nas aprendizagens es-

colares e, principalmente, participem como cidadãos de-

tentores de direitos e deveres na chamada sociedade do 

conhecimento.

  
 Observamos, no entanto, que existe uma distância en-
tre o que está na lei e o que se faz nas instituições escolares, 
pois, todos os professores que se habilitaram a responderem 
os questionários (100%), afirmaram que não são discutidas es-
tratégias metodológicas para aprimorar as aulas, e são precá-
rios os recursos oferecidos para o desenvolvimento das aulas. 
Somente 40% dos educadores entrevistados têm formação es-
pecial para lecionarem com alunos especiais. 
 O primeiro questionamento feito aos professores foi: 
Dentre os desafios com que os professores do ensino funda-
mental, principalmente os que atuam nos anos iniciais, são 
confrontados em sua prática docente, destaca-se a inclusão de 
alunos com necessidades educacionais especiais. Você se con-
sidera preparado para a inclusão? Vejamos as respostas:

Em partes, em alguns momentos me deparo com situa-

ções que não sei como agir, aí é preciso pesquisar, correr 

atrás da dificuldade estabelecida por mim ou pelos alu-

nos especiais (PROFESSORA 1).

Não me considero preparada, pois acredito que quando 

for matriculado um aluno com necessidades educacio-

nais especiais a escola juntamente com o governo de-

veria oferecer cursos que deem suporte para o professor 

trabalhar com esse aluno de forma qualificada e com o 

auxilio de um professor de apoio (PROFESSORA 2).

Não, pelo fato que vejo no dia a dia, as escolas faltam 

muito a oferecer para as crianças especiais, como estru-

tura nos edifícios, falta de professores qualificados e sa-

las superlotadas (PROFESSORA 3).

 

Não tenho nenhum preparo para estar na sala de aula, 

com alunos especiais, o curso no qual formei (pedago-

gia), não fornece nenhuma base para se trabalhar a in-

clusão (PROFESSORA 4).

 De acordo com as respostas, é válido ressaltar que 
cabe ao professor buscar por conhecimento para suprir as pró-
prias necessidades e também as dos alunos. No entendimento 
de Rodrigues (2006), a chamada “educação inclusiva” decorre 
dessa constatação. Ela veio revelar que a educação no mundo 
todo vem excluindo cada vez mais alunos, ao invés de incluir. 
 Quando questionamos aos educadores que benefício 
a inclusão pode proporcionar para alunos com necessidades 
educacionais especiais, eles responderam:

Que eles se sintam respeitados como cidadãos normais 

que são (PROFESSOR 1).

Uma conquista e eliminação de um preconceito que vem 

percorrendo há muitos anos, uma nova vida que irá mu-

dar pensamentos da sociedade (PROFESSOR 2).

Mostrando que eles são capazes de conviver com outras 

pessoas, oferecendo interação e despertar habilidades 

que eles possuem (PROFESSOR 3).

Os alunos especiais vão se socializar com os demais alu-

nos, podendo desenvolver atividades físicas, se tornan-

do uma criança mais tranqüila 

(PROFESSOR 4).

 É muito importante considerar a individualidade da 
criança, mas o que prevalece é estarem juntos uns com os ou-
tros independentemente de suas diferenças. Não devem haver 
normas e padrões fixos que separem essas crianças especiais, 
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apesar dos problemas e deficiências que trazem consigo, é 
muito importante o contato umas com as outras (SILVA, 2009).
 Questionamos sobre as principais dificuldades enfren-
tadas pelos professores e pela escola no processo de inclusão 
e como superá-las. Obtivemos as seguintes considerações:

Falta de preparo das escolas, falta de material didático 

e pedagógico, para superação seria necessária uma re-

estruturação dos professores juntamente com a escola 

(PROFESSOR 1).

Salas superlotadas falta de estrutura no edifício escolar, 

falta de formação, para superar deveriam começar tudo 

do zero só assim aconteceria a inclusão verdadeira (PRO-

FESSOR 2).

A falta de formação específica para esta área, falta de 

professor de apoio, acredito que se o professor tiver es-

ses dois requisitos consegue superar as outras dificulda-

des (PROFESSOR 3).

O preconceito. Devemos trabalhar mais com a socieda-

de, mostrando para todos que apesar das diferenças 

elas são pessoas iguais as outras. Isso poderia ser reali-

zada com palestras, distribuição de panfletos, falar mais 

na televisão a realidade dessas pessoas (PROFESSOR 4).

 Com relação à inclusão nas salas de aula, Mantoan 
(2003) afirma que há um movimento de pais de alunos sem 
deficiência, que não admitem a inclusão, por acharem que as 
escolas vão baixar ou piorar ainda mais a qualidade de ensino 
se tiverem de receber esses novos alunos, essas são uma das 
diversas dificuldades entre tantas outras vivenciadas por alu-
nos especiais nas escolas. Por isso, devemos nos conscientizar 
que a inclusão é um trabalho em conjunto, que sozinhos os 
professores não vão conseguir realizar a verdadeira inclusão. 
Essa é uma missão importante para a escola, e não possuir 
qualificação adequada é uma das maiores dificuldades dos 
educadores, principalmente em se tratando de questões que 
envolvam a inclusão. 
 De acordo com Silva (2009, p. 205)

Para fazermos a inclusão, não basta boa vontade. Há 

necessidade de adaptações concretas na escola, mesmo 

na educação infantil. Nesse caso, a redução de alunos 

de alunos na sala, além de um trabalho mais próximo de 

orientação e apoio ao docente, e imprescindível.

 Solicitamos aos professores que listassem algumas 
dificuldades e facilidades que já enfrentaram ou enfrentam 
durante o processo de interação como o aluno portador de 
necessidades educacionais especiais na sala de aula. Eles en-
fatizaram que:

As dificuldades são falta de recursos, preparo de todos 

ligados a educação, falta de auxilio dentro da sala e su-

perlotação. Não existe para mim até hoje nenhuma faci-

lidade na educação inclusiva (PROFESSOR 1).

Salas lotadas, falta de materiais pedagógicos e didáti-

cos, sem monitoras para o auxilio do professor, formação 

especifica, preconceito, desinteresse dos educadores. 

Não há facilidades, mas existe uma grande satisfação, 

alunos especiais são pessoas maravilhosas e verdadeiras 

(PROFESSOR 2).

Ensinar conteúdos que estão sendo trabalhados em sala 

de aula, promover a interação com os demais alunos, 

mantê-los calmo. As facilidades é contar histórias mos-

trar imagens, trabalhar com desenhos, pinturas e massi-

nhas (PROFESSOR 3).

Preconceito, salas não adequadas, falta de material, 

professores não preparados, alunos que são agressivos, 

rejeição vivenciadas por pais e alunos. Não existem faci-

lidades (PROFESSOR 4).

 Estes argumentos evidenciam a relevância de capacitar 
os professores para trabalharem com a inclusão nas escolas, 
assim como ter maior participação dos pais e familiares, tam-
bém ensinando seus filhos com naturalidade, respeito e princi-
palmente, de maneira responsável. 
 Relata Silva (2009, p. 207-208) que

É preciso pensar no que esse aluno necessita para sua 

vida, no que é realmente importante que ele aprenda 

na escola. Não há porque ensinar algo que será insig-

nificante para esse sujeito; ele, mais do que ninguém, 

necessita aprender coisas significantes.
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 Pedimos aos professores para fazerem uma classifica-
ção de 1 a 7, sendo que o primeiro, é considerado o ponto mais 
relevante: em relação às condições favoráveis para a realização 
de um efetivo processo de inclusão. Ao analisarmos os dados, 
constatamos que dentro das possibilidades oferecidas, tais 
como; atitudes dos professores, avaliação/acompanhamento 
dos alunos, metodologia de ensino, formação específica para 
trabalhar com alunos com NEE’s, materiais e recursos, colabo-
ração entre os professores, técnicos específicos - professores, 
psicólogos, terapeutas, não houve uma regularidade entre as 
respostas obtidas, cada professor pesquisado difere em suas 
colocações, evidenciando que as dificuldades para uns não são 
as mesmas para outros.
 Os professores, ao serem questionados sobre sua po-
sição a respeito dos alunos com necessidades educacionais 
especiais estudarem em salas de aula do ensino regular, inde-
pendentemente da deficiência, e se esses alunos estão aptos a 
isso, eles responderam que: 

É uma ótima ideia, mas que na prática se tornou um fra-

casso, sendo isolados nas salas por professores precon-

ceituosos e preguiçosos, que acham muito difícil tentar 

incluir esses alunos, deixando assim a inclusão se tornar 

exclusão no ensino regular (PROFESSOR 1).

É um passo muito importante e especial para transfor-

mar a sociedade (PROFESSOR 2).

Os alunos especiais devem sim estudar em escolas regu-

lares, pois colocá-los em salas separadas dos alunos dito 

“normais” é um crime sendo uma maneira de excluí-los 

(PROFESSOR 3).

As crianças especiais estão aptas sim, quem não está é o 

educador que deveria ser preparado para ensiná-los de 

forma correta, sendo dada a devida atenção que mere-

çam e precisam receber (PROFESSOR 4).

As crianças especiais não estão aptas a frequentar, pois 

eles teriam que ter um professor preparado para edu-

cá-los, ensinar de forma correta e na educação regular 

nunca terá isso (PROFESSOR 5).

 Analisamos que os professores não declararam aberta-
mente que são contra a presença dos alunos com necessidades 

especiais na escola de ensino regular, porém, desnudaram a 
falta de preparo dos professores para participarem do processo 
inclusivo. Conforme as palavras de Silva (2009), ao declarar 
que a escola não consegue lidar com alunos diferentes do pon-
to padrão que a escola costumava atender, assim, são excluí-
dos ou encaminhados para escolas especiais.
 Se os professores não estão preparados, então qual 
deve ser o perfil do professor inclusivo? Este foi o próximo 
questionamento. Observem as respostas:

Em primeiro lugar ter força de vontade e gostar do que 

faz; devendo ser responsável, flexível e correr atrás de 

seus ideais (PROFESSOR 1).

Responsável, deve ser realmente educador, vestindo a 

camisa da inclusão e fazê-la acontecer (PROFESSOR 2).

Deve ser ágil, calmo, não deve em hipótese alguma 

mostrar preconceito, capaz de promover interação entre 

os alunos e envolver o aluno com necessidade especial 

no processo de aprendizagem (PROFESSOR 3).

Responsável, dinâmico e flexível (PROFESSOR 4).

 Em análise às respostas dadas pelos professores, é 
possível verificarmos que o perfil determinado não é diferente 
daquele requerido para qualquer outro nível ou modalidade 
de ensino. Qual seria então, o perfil dos professores questio-
nados? De acordo com Levy e Facion (2009, p. 147)

Para que verdadeiramente se estabeleça uma educação 

de qualidade para todos, é fundamental a participação 

do professor. O êxito de sua atividade é determinante 

pelas suas condições de trabalho, formação, compe-

tência pedagógica, habilidades e avaliações periódicas 

das estratégias metodológicas utilizadas. Todos esses 

elementos devem ser levados em consideração para o 

sucesso da inclusão

 O próximo questionamento foi: Vygostsky privile-
gia a importância da aprendizagem escolar como promotora 
do desenvolvimento e estabelece o professor como um dos 
principais agentes de mediação no processo de aquisição de 
conhecimento, na formação de conceitos científicos e no de-
senvolvimento cognitivo de seus alunos. De que forma você 
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realiza esse processo de aquisição do conhecimento no aluno 
considerado “especial”? Este processo é diferente do realizado 
nos demais alunos? Vejamos as respostas

Em minha sala não há alunos especiais, mais penso que 

é diferenciado sim, pois alguns apresentam um grau 

maior de dificuldade na aprendizagem, no qual os recur-

sos devem ser modificados (PROFESSOR 1).

Adaptar as metodologias à necessidade de cada aluno 

e se for preciso mudar cem vezes que mude, mas que 

nunca deixe um aluno sem aprender. Na verdade, todos 

os alunos são diferentes, pois cada um aprende diferen-

te (PROFESSOR 2).

Algumas atividades são iguais, mas o aluno especial 

precisa de mais atenção e mais ajuda que os demais 

alunos e deste modo acaba que o processo usado com 

alunos especiais fica diferenciado dos outros alunos 

(PROFESSOR 3).

Na minha sala não há alunos com necessidades educa-

cionais espaciais, mas sim é diferenciado o ensino sim, 

pois alguns alunos especiais tem o raciocínio mais lento, 

onde temos que ampliar métodos diferentes de aprendi-

zado (PROFESSOR 4).

 Os professores precisam saber que “o princípio funda-
mental da escola ou ensino inclusivo é que todos os alunos, 
sempre que possível, devem aprender juntos – independente-
mente de suas dificuldades ou talentos, deficiências, origens 
socioeconômico ou cultural” (RODRIGUES, 2006, p. 167).
 Informamos aos professores questionados alguns fa-
tores que dificultam a inclusão tais como a formação deficitá-
ria dos docentes, excesso de alunos, preconceitos, Instalações 
inadequadas, ausência de apoio institucional, falta de recur-
sos, e as respostas obtidas não apontaram uma regularidade 
entre eles, os fatores que dificultam a inclusão, em ordem de 
relevância, não são os mesmos para nenhum dos professores.
Mantoan (2003) afirma que “a inclusão é um assunto que deve 
ser refletido e investigado com muita precisão, já que a socie-
dade pode estar criando uma nova modalidade: a de excluída 
dentro da inclusão”.
 Questionamos os professores se em suas aulas ou de 
outros professores, que há algum aluno “especial”, ele já pre-

senciou algum tipo de preconceito ou de exclusão e que rela-
tasse o fato.

Sim, na escola onde já trabalhei uma professora excluía 

um aluno, não realizando tarefas com ele, apenas dando 

desenhos para pintar todos os dias, e quando questio-

nada dizia que não ia perder tempo ensinando quem 

nunca iria aprender (PROFESSORA 1).

Sim, um pai que não queria que seu filho frequentas-

se o mesmo lugar que os alunos especiais estavam, e 

que seu filho não poderia estudar junto com um especial 

(PROFESSORA 2).

Sim, geralmente, vários alunos demonstram preconceito 

e não querem ficar perto de alunos especiais (PROFES-

SORA 3).

Não (PROFESSORA 4).

 É difícil aceitar a posição da professora que afirma que 
nunca presenciou um fato de exclusão, posto que, infelizmen-
te, é um fato tão comum e corriqueiro no cotidiano, quer seja 
no espaço escolar, quer seja em outro espaço qualquer.
 A análise da pesquisa de campo conduz a reflexão de 
que na prática, a inclusão na escola pesquisada não é uma 
realidade, os próprios professores deixam claro o despreparo 
para ensinar os alunos com necessidades educacionais espe-
ciais. Estamos longe de oferecer aos educandos um ensino de 
qualidade.
 Os empecilhos à inclusão são vastos, embora tenha-
mos mencionado o despreparo dos professores, não podemos 
esquecer das políticas públicas ineficientes, até mesmo para a 
educação dos alunos ditos como normais. A falta de estrutura 
física das escolas, a falta de conhecimento dos funcionários 
para receber esses alunos, são problemas reais, por isso é que 
nós educadores devemos nos conscientizar da relevância de 
uma formação inicial crítica e reflexiva, e posterior formação 
continuada, visto que os problemas educacionais são vastos e 
não podemos compactuar com a perpetuação das desigualda-
des sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Todas as mudanças na educação demandam tempo, e 
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com a inclusão não poderia ser diferente. Entre garantir o di-
reito ao acesso do aluno com necessidades especiais e oferecer 
a ele um ensino de qualidade, ainda há um longo caminho a 
percorrer.
 A legislação brasileira referente aos direitos das pesso-
as com necessidades especiais é vasta e suficiente, porém na 
prática ela não se efetiva. Precisamos de investimentos mais 
sérios nas políticas públicas para que a educação, não só aque-
la destinada aos alunos com necessidades especiais, mas a to-
das as pessoas, realmente seja de “qualidade” e “para todos”.
 A educação inclusiva, como foi apresentada no decor-
rer da pesquisa não se resume ao simples fato das pessoas 
com necessidades educacionais estarem presentes no ensino 
regular, é preciso também que elas participem ativamente de 
todas as atividades disponibilizadas pela escola, respeitando 
as especificidades de cada um, e que o resultado final deste 
processo seja a aquisição do conhecimento por parte de todos 
os alunos, independente se apresentam ou não alguma defici-
ência ou dificuldade.
 A formação de qualidade do professor, tanto inicial 
como continuada, é fundamental para o sucesso no processo 
de ensino aprendizagem dos educandos e também para evitar 
o que Carvalho (2007, p. 31) relata

Aqueles que rejeitam alunos com deficiência em suas 

turmas defendem-se afirmando que em seus cursos de 

formação não foram suficientemente instrumentados e 

que não dão conta nem dos alunos ditos normais. Sen-

tem-se desmotivados com as condições em que traba-

lham, com seus baixos salários e com a desvalorização 

de sua profissão de magistério.

 O professor alega que não está preparado para tra-
balhar com o diferente, porém, “não há homogeneidade, há 
heterogeneidade entre os que habitam sobre o planeta. Há 
regularidades, mas não igualdades, portanto, quando se fala 
em direitos iguais para todos não se pode entender que isso 
aconteça de forma única” (PADILHA, 2009, p. 7). De qualquer 
forma, lidamos com a heterogeneidade o tempo todo na sala 
de aula e precisamos buscar novas propostas de trabalho que 
atenda às especificidades de cada um. Isto é incluir.
 O professor e demais membros da escola e da comu-
nidade precisam aprender a aceitar as diferenças, porque com 
elas “os alunos aprendem a ser sensíveis, a compreender, a 
respeitar e a crescer confortavelmente com as diferenças e 

as semelhanças individuais entre seus pares” (STAINBACK S.; 
STAINBACK W., 1999, p. 23).
 Todos, dentro e fora da escola precisam agir coletiva-
mente para que a inclusão escolar seja efetivada. O trabalho 
isolado dos profissionais da educação não é suficiente para 
conseguir sucesso nesta empreitada, é preciso que profissio-
nais de outras áreas contribuam.
 Retomando o objetivo da pesquisa, que é verificar 
como ocorre o processo de inclusão das crianças com neces-
sidades educacionais especiais nas instituições de ensino, 
constatamos que na prática, ou seja, na escola pesquisada, a 
inclusão de fato não acontece, os professores não se sentem 
preparados para oferecer às crianças com necessidades edu-
cacionais especiais uma educação de qualidade. Infelizmente, 
o problema não é único. Pletsch e Glat (2007, p. 1) abarcam 
algumas barreiras para a efetivação da proposta de Educação 
Inclusiva nas escolas

[...] o número excessivo de alunos nas salas de aula, 

padrões rígidos e uniformes de avaliação, ausência de 

adaptações curriculares para atender os alunos com ne-

cessidades educacionais especiais, a precária acessibili-

dade física de muitas escolas, inadequação da formação 

de professores, bem como a frequente descontinuidade 

de programas (mesmo quando bem sucedidos), em fun-

ção de mudanças de Governo.

 A inclusão não é tarefa fácil, mas também não é im-
possível. Só precisamos aprender a aceitar e conviver com as 
diferenças e dizer não ao preconceito e a toda forma de dis-
criminação. Precisamos lutar pela educação de qualidade, que 
ensine “tudo” a “todos”.
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