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Editorial 
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Engenharia, Direito, Psicologia e Ciências Contábeis.  
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Conselho Editorial, composto por Docentes Mestres e Dutores com expertise na área de 
conhecimento.  
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Capítulo I - A Influência da Dança 
na Melhora do Quadro Clinico de 
Pacientes Diagnosticados com 

Paralisia Cerebral: uma perspectiva 
humanizada da fisioterapia e da 

educação física 

 
[Fisioterapia / Educação Física] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A INFLUÊNCIA DA DANÇA NA 
MELHORA DO QUADRO CLINICO 

DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS 
COM PARALISIA CEREBRAL: UMA 
PERSPECTIVA HUMANIZADA DA 
FISIOTERAPIA E DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
 

Crislane Ramos da Silva1 
Thais de Jesus Ferreira2 

 
RESUMO: O presente artigo tem o 
objetivo de investigar a influência da 
dança, associada a técnicas da 
fisioterapia e da educação física, para 
a melhora do quadro clínico de 
pacientes com paralisia cerebral, a 
partir de uma perspectiva de práticas 
humanizadas. Utilizamos abordagem 
qualitativa descritiva, de cunho 
bibliográfico. Foi realizada pesquisa 
em revistas cientificas, das bases de 
dados Scielo, PubMed e Medline, com 
os descritores: dança, encefalopatia, 
fisioterapia e educação física. Foram 
selecionados cinco artigos de estudo 
de caso. Foi utilizado o método de 
análise de conteúdo caracterizado por 
uma junção de técnicas usadas na 
análise de dados qualitativos 
(CAMPOS, 2004). A literatura 
demonstra que, a fisioterapia e a 
educação física, associadas à dança, 
são capazes de possibilitar a pacientes 
com paralisia cerebral uma melhora do 
seu quadro clínico. Dentre as 
principais variáveis descritas, 
observáveis na prática clínica, estão a 
melhora postural e funcional dos 

                                                           
1 Graduando(a) do Semestre 10 do Curso de 
Fisioterapia – Centro Universitário UNIRB - 
Alagoinhas, fisio.ramos@gmail.com. 
2 Doutoranda em Educação (PPGE/UFBA). 
Mestra em Dança (PPGDANÇA/UFBA). 
Docente do Centro Universitário UNIRB – 
Alagoinhas. Orientadora, 
thaisedfisica@hotmail.com. 
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pacientes, e ainda, a melhora da auto-
estima e autonomia.  
Palavras-chave: Encefalopatia. 
Fisioterapia. Educação física. Dança.  
 

ABSTRACT: This article aims to 
investigate the contribution of dance, 
associated with physical therapy and 
physical education techniques, to 
improve the clinical condition of 
patients with cerebral palsy, from a 
humanized practices perspective. We 
used a qualitative descriptive approach 
of bibliographic nature. Research was 
conducted in scientific journals, from 
the Scielo, PubMed and Medline 
databases, with the descriptors: dance, 
encephalopathy, physiotherapy and 
physical education. Five case study 
articles were selected. We used the 
content analysis method characterized 
by a combination of techniques used in 
qualitative data analysis (CAMPOS, 
2004). The literature shows that 
physical therapy and physical 
education, associated with dance, are 
able to enable patients with cerebral 
palsy to improve their clinical condition. 
Among the main variables described, 
observable in clinical practice, are the 
postural and functional improvement of 
patients, as well as the improvement of 
self-esteem and autonomy. 
 

Key-words: Encephalopathy. 
Physiotherapy. Physical Education. 
Dance.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A paralisia cerebral é descrita 

como desordens permanentes no 

desenvolvimento do movimento e 

postura, decorrente de um distúrbio 

não evolutivo do Sistema Nervoso 

Central, que ocorre durante o 

desenvolvimento cerebral do feto ou 

da criança na primeira infância, 

gerando no paciente limitações 

funcionais importantes. A 

desorganização motora pode vir 

acompanhada de distúrbios de 

comunicação, comportamentais, 

sensoriais, cognitivos, perceptivos, 

além do quadro de epilepsia e da 

ocorrência de problemas 

musculoesqueléticos secundários 

(BRASIL, 2013).  

O dano neurológico ocorrido na 

infância acarreta implicações ao 

sistema nervoso, a paralisia cerebral 

(PC) é um dos acometimentos 

neurológicos mais frequente, que 

acontece no período do 

desenvolvimento do encéfalo. A 

paralisia cerebral pertence a um grupo 

de distúrbios não evolutivos 

decorrentes da lesão cerebral no 

período de maturação do cérebro, 

definida como desordens posturais e 

de movimento que influenciam na 

limitação funcional da criança 

favorecendo atraso motor, alterações 

na comunicação, cognição, percepção, 
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comportamento e funções sensoriais 

(DIAS, et al, 2010). 

Segundo Souza (2008) é difícil 

determinar a incidência da paralisia 

cerebral, contudo, em países 

desenvolvidos tem variado de 1,5 a 

5,9/1.000 nativivo. Embora 

identificados avanços na assistência 

sintomatológica, a prevenção é a 

melhor forma de se tratar a paralisia 

cerebral. 

O diagnóstico e a intervenção 

precoce podem trazer benefícios 

significativos ao paciente. Nos 

primeiros meses de vida a criança é 

naturalmente dotada de grande 

plasticidade cerebral, otimizando os 

ganhos estimulados pelas 

intervenções. O diagnóstico de 

paralisia cerebral geralmente é obtido 

por volta dos dois anos de idade, 

principalmente quando sua gravidade 

é leve, pelo fato dos sinais 

neurológicos aparecerem, mas não se 

manterem (BRASIL, 2013). 

A paralisia cerebral pode ser 

classificada, de acordo as 

características clínicas mais 

específicas em espástica, discinética 

ou atáxica (BRASIL, 2013). Existem 

abordagens, como a de Rotta (2002), 

que classificam o quadro a partir da 

localização e da extensão do 

comprometimento, em monoplegia, 

hemiplegia ou tetraplegia.  

As desordens cognitivas, 

perceptivas e sensoriais associadas 

podem afetar a capacidade de 

interpretar as informações cognitivas e 

sensoriais, a visão, a audição, e o tato, 

como consequência de distúrbios 

primários atribuídos à paralisia 

cerebral. Distúrbios secundários, como 

as limitações de exercícios do 

aprendizado e desenvolvimento de 

experiências cognitivas e sensório-

perceptuais (BRASIL, 2013). 

A incapacidade da pessoa com 

paralisia cerebral de utilizar alguns 

músculos, tem como resultado 

dificuldade para andar, realizar tarefas 

motoras, falar, comer. Por esse motivo 

torna-se importante um tratamento 

terapêutico capaz de aprimorar os 

movimentos executados, ampliando 

movimentos funcionais e mais precisos 

(SILVA; CARVALHO; NETO, 2009). 

A melhor forma de tratamento 

da paralisia cerebral é a prevenção. O 

grande avanço na maneira de 

identificar os eventos que levam à 

lesão cerebral de forma precoce e a 
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terapêutica correta para cada caso, 

irão resultar da exploração precoce 

das janelas terapêuticas, que 

favorecerão maior efeito em relação à 

plasticidade cerebral. É importante 

entender que a abordagem adquirida 

precocemente no sentido de proteger 

ou estimular o sistema nervoso central, 

trará melhor prognóstico (ROTTA, 

2002). 

Rossi e Munster (2013) 

defendem que a dança é uma 

ferramenta importante na melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com 

deficiência física, associando sua 

prática ao entendimento do corpo em 

uma perspectiva integrativa, tornando 

possível a melhora postural e 

funcional. Para os autores, ao 

desenvolver a consciência global de 

um indivíduo, um programa de dança 

pode torna-se eficiente enquanto 

intervenção, pois centraliza a emoção, 

amplia possibilidades de movimentos e 

de autoconhecimento corporal. Através 

da interação social é possível observar 

e analisar o movimento humano, 

considerar a singularidade de cada 

corpo a partir de cada experiência 

(ROSSI; MUNSTER, 2013). Deste 

modo, acreditamos nas possibilidades 

de evolução no quadro clínico de 

pacientes diagnosticados com paralisia 

cerebral submetidos à terapias que 

tenham como foco a dança. 

Entendemos a relevância de práticas 

humanizadas para atingir tal objetivo. 

Giraldi e Souza (2011) nos 

apresentam a ideia de que existem 

inúmeras formas de expressar os 

sentimentos enquanto se dança, 

transmitir mensagens e sentimentos 

profundos a partir dos movimentos que 

outrora não seja possível expressar 

verbalmente. A possibilidade da 

intervenção com dança, a partir de 

práticas lúdicas e terapêuticas, pode 

propiciar uma relação de empatia e 

confiança entre paciente e profissional. 

A sensibilidade e humanização do 

fisioterapeuta e/ou professor de 

educação física nas intervenções, são 

fatores fundamentais na melhora do 

quadro clínico de pacientes com 

paralisia cerebral. Reconhecer o 

potencial e restrições de cada 

paciente, pode ser o princípio de uma 

intervenção com dança humanizada e 

comprometida.  

A discussão sobre a 

humanização no campo da saúde 

iniciou-se em um cenário onde a 
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humanização era secundarizada ou 

banalizada pela maior parte dos 

gestores e colaboradores. Em busca 

de uma atenção com acolhida 

resolutiva e empenhando-se por 

trabalho com melhores condições. O 

conceito de humanizar se expressava 

em ações segmentada, frágil e incerto, 

fazendo ligação ao voluntarismo, 

assistencialismo, paternalismo e ao 

tecnicismo sustentado por um 

gerenciamento voltado a racionalidade 

administrativa e na qualidade total 

(SILVA; SILVEIRA, 2011). 

Coadunamos com as autoras, 

ao afirmar que humanizar refere-se às 

possibilidades de uma transformação 

na cultura da gestão e do 

desenvolvimento de práticas nas 

instituições de saúde, adotando 

condutas éticas de respeito ao outro, 

acolhimento do desconhecido, respeito 

ao usuário, fazendo com que o 

paciente passe a ser percebido como 

um cidadão e não apenas como um 

usuário dos serviços da saúde (SILVA; 

SILVEIRA, 2011).  

Neste sentido, Machado et al. 

(2009) afirmam que a integralidade no 

cuidado de pessoas e coletividades, é 

definido através do entender o 

paciente como sujeito histórico, social 

e político, estruturado ao seu âmbito 

familiar, meio ambiente e à sociedade 

ao qual está inserido, em razão o 

saber coletivo que define a sua 

autonomia e emancipação. 

De acordo com Rocha e 

Centurião (2007) a atenção integral 

implica em mudanças nas relações de 

poder entre os profissionais de saúde 

(para que efetivamente constituam 

uma equipe multiprofissional), assim 

como entre profissionais de saúde e 

usuários (para que se amplie 

efetivamente sua autonomia). 

Feuerwerker (2003) aponta a 

compreensão dos limites do trabalho 

uni profissional em saúde como fator 

de grande importância para a 

concretização da atenção integral, ou 

seja, cada profissional de saúde deve 

buscar a ampliação do seu repertório 

de compreensão e ação para dar 

conta das necessidades de saúde de 

indivíduos e populações. 

Em relação à atuação do 

fisioterapeuta, não é possível pensar 

sua práxis sem envolvimento, 

diálogos, trocas de conhecimento, 

formação de vínculo. Há necessidade 

de um olhar mais sistêmico e não 
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apenas reducionista, uma fisioterapia 

que tem o seu conhecimento 

centralizado na doença não promove 

saúde e, se apenas direcionada ao 

campo físico, perde sua essência 

(SILVA; SILVEIRA, 2011). 

O fisioterapeuta em sua 

formação deve ir além de ser 

preparado tecnicamente e focar 

especialmente no ser humano, sua 

atenção deverá estar voltada à 

atenção do ponto de vista físico, 

social, ético e humano, tendo suas 

mãos como principal instrumento. 

Através do toque curam, reabilitam, 

confortam e cuidam, suas mãos 

manuseiam equipamentos modernos, 

mas também tem o poder de tocar e 

massagear os pacientes. A utilização 

das mãos no contato direto entre 

profissional e paciente contribui para a 

humanização no atendimento e 

valorização do toque (SILVA; 

SILVEIRA, 2011). 

Do mesmo modo, o professor 

de educação física que atua no campo 

da saúde se propõe a desconstruir a 

lógica hegemônica da prevenção às 

patologias, buscando “centrar-se na 

restauração ou expansão da vida do 

ser humano, visto como um todo 

indivisível, considerado parte e 

expressão [...] do meio ambiente 

natural, social, psíquico emocional e 

espiritual.” (LUZ, 2007, p.11). 

Reconhecemos que, 

 
[...] a Educação Física tem a seu favor 
o domínio da cultura corporal que 
tende a ser multifatorial, possibilitando 
uma ação em diferentes campos. Sua 
multifatoriedade permite pensar o ser 
humano de forma integral e seu corpo 
numa relação intrínseca com o 
ambiente que o cerca. Este corpo 
passa a ser simbólico, e subjetivo, cuja 
padronização é um equívoco. 
(COLLIER et. al, 2013, p.12) 

 

Neste sentido, sugerimos que a 

atuação do profissional de fisioterapia 

e/ou de educação física, numa 

perspectiva de rede, poderá 

apresentar resultados mais 

significativos na melhora do quadro 

clínico de pacientes com paralisia 

cerebral, onde as diferentes áreas de 

conhecimento se entrelaçam para 

juntas promover qualidade de vida dos 

pacientes. A dança, entendida como 

terapia e/ou prática corporal, pode 

possibilitar o diálogo entre as 

diferentes áreas e, a efetivação de 

uma prática humanizada, sensível e 

potente na reabilitação e evolução no 

tratamento de paralisia cerebral, que 
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terá como fundamento a arte e suas 

possibilidades criativas.  

Este artigo aborda um assunto 

pouco debatido na literatura, por 

profissionais da fisioterapia e 

educação física, devido seu recorte 

relacionado à dança e humanização. A 

dança, nesta perspectiva, é uma 

terapia/prática corporal que de uma 

forma geral potencializa a melhora do 

quadro clínico de pacientes com 

paralisia cerebral, podendo ser 

proposta de forma global, com 

intenção lúdica ou de reabilitação, 

desde os primeiros anos de vida do 

paciente até sua idade mais avançada, 

trazendo múltiplos benefícios. 

O presente artigo tem o objetivo 

de investigar a influência da dança, 

associada à técnicas da fisioterapia e 

educação física, na melhora do quadro 

clínico de pacientes com paralisia 

cerebral, à partir de uma perspectiva 

de práticas humanizadas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Utilizamos uma abordagem 

qualitativa descritiva, de cunho 

bibliográfico, pois parte de uma busca 

em enlaçar os desígnios sociais e as 

bases de eleições subjetivas e 

objetivas (CAMPOS, 2004). 

Foram realizadas pesquisas em 

revistas cientificas, nas bases de 

dados Scielo, PubMed e Medline, com 

os seguintes descritores: dança, 

encefalopatia, fisioterapia e educação 

física. Foram encontrados 13 artigos e, 

deste total, selecionamos cinco artigos 

de estudo de caso para análise. Como 

critério de inclusão, foram 

selecionados artigos produzidos por 

profissionais da fisioterapia e 

educação física, publicados entre 2005 

e 2017, na língua portuguesa e inglês.  

Após a leitura dos artigos, foi 

realizado o fichamento de cada 

referência e, elegemos as categorias 

de análise. As categorias foram 

definidas a partir dos recortes teóricos 

e dados coletados em campo - 

relacionados aos objetivos, 

metodologia e resultados, expressos 

em cada um dos artigos. 

Para análise dos resultados, foi 

utilizado o método de análise de 

conteúdo, caracterizado por uma 

junção de técnicas usadas na análise 

de dados qualitativos (CAMPOS, 

2004). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para realizar a análise dos 

artigos e apresentar os resultados 

desta pesquisa, partimos do 

pressuposto de que as práticas 

corporais e terapêuticas em dança, 

associadas a fisioterapia e educação 

física, são cunhadas na perspectiva 

humanizada.  

Acreditamos que, os 

profissionais que se propõem a 

trabalhar a dança com pacientes 

diagnosticados com paralisia cerebral, 

geram repercussões sobre a 

sensibilidade e as habilidades sócio-

afetivas, que potencializam e 

humanizam suas intervenções. 

Ressaltamos que, a humanização não 

é categoria de análise dos artigos 

eleitos para esta discussão, porém, 

nos estudos de caso analisados, há 

evidências do caráter humanizado das 

intervenções. 

As informações abaixo, 

apresentam os cinco artigos eleitos 

para esta discussão, publicados entre 

os anos de 2005 a 2017. Dos artigos, 

quatro foram publicados em língua 

portuguesa e, um em inglês. Em 

relação à área de atuação dos artigos, 

quatro trabalhos contemplam 

intervenções fisioterapêuticas 

associadas à dança e um contempla 

intervenção da educação física 

associada à dança. 

A partir da análise dos objetivos 

dos artigos, identificamos que os 

autores Hollatz e Sarro (2005); 

Stribling e Christy (2017) e Tessaroet 

al.(2009) apresentam o controle 

postural e equilíbrio como mote de 

suas pesquisas, ao passo que Santos 

e Braga (2010) e Silva, Carvalho e 

Neto (2009) elencaram como variáveis 

a serem analisadas a qualidade de 

vida e a melhora nos aspectos 

afetivos, sociais e terapêuticos dos 

pacientes.  

Em relação à metodologia dos 

artigos, Hollatz e Sarro (2005) 

realizaram o estudo com uma única 

criança, de quatro anos de idade, do 

sexo feminino, que não possuía 

comprometimento cognitivo. Os 

autores Stribling e Christy (2017) 

realizaram o estudo com uma criança, 

de onze anos, com paralisia cerebral 

triplégica espástica, focaram na 

avaliação somatossensorial, utilizando 

avaliação do controle postural através 

da posturografia dinâmica. Silva, 
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Carvalho e Neto (2009) realizaram 

pesquisa de cunho etnográfico, no 

qual, investigaram uma única paciente, 

do sexo feminino, com nove anos de 

idade, usuária de cadeira de rodas, 

diagnosticada com paralisia cerebral. 

Os estudos citados, utilizaram como 

critério de seleção um único paciente 

de diferente idade, para analisar os 

benefícios da dança associada às 

intervenções fisioterapêuticas. Porém, 

identificamos que os procedimentos 

metodológicos eleitos para cada 

estudo, apresentam discrepâncias 

significativas.  

Santos e Braga (2010) 

selecionaram vinte crianças e 

adolescentes, com idades entre cinco 

e dezenove anos, o grupo foi dividido 

entre experimental e controle. Alguns 

pacientes realizaram aula de dança 

associada a fisioterapia e, outros 

pacientes, apenas as sessões de 

fisioterapia. A avaliação foi realizada a 

partir do Cild Healith Questionare. 

Tessaro et al (2009) utilizaram um 

grupo controle, o critério de inclusão 

para o estudo foram pacientes com 

paralisia cerebral diparética espástica 

a partir de dez anos de idade, que 

gostassem de dançar. Os artigos que 

utilizaram grupos de pacientes 

apresentaram dinâmicas diferentes 

nos procedimentos metodológicos, 

sendo que apenas um fez estudo 

comparativo. 

Ao refletir sobre o artigo 

Dançaterapia em Pacientes Diparético 

Espástico (TESSARO, et al, 2009), 

percebeu-se que o relatório alcançado 

pelo programa ofereceu respostas 

sobre o centro de gravidade da 

criança, adquirindo diferença no plano 

frontal na pré intervenção, de 76,1% 

(6,7cm) e pós intervenção, 30,4% 

(2,2cm); no plano  sagital, no pré 

tratamento, de 148% (13,8cm) e pós 

tratamento, de 130,5% (9,3cm). 

Ressalta-se que, antes da intervenção 

do protocolo de dança, a criança 

apresentava anteriorização do tronco e 

assimetria inadequada, resultando em 

alteração postural.  

O protocolo incluindo práticas 

de dança apresentou-se eficiente na 

reabilitação da paciente com sequelas 

de paralisia cerebral do tipo diparética 

espástica, sendo capaz de agir como 

coadjuvante na reabilitação motora, 

com respostas a curto prazo 

representadas pelo aumento de 

propensões motoras grossas e melhor 
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controle postural (TESSARO et al. 

2009). 

Neste sentido, para Stribling e 

Christy (2017), os resultados da 

pesquisa evidenciam que, após a 

intervenção, a retificação do controle 

de gravidade do estudante de dança 

criativa, foi mais sólida e mais adjunta 

a linha média do que o período da pré-

intervenção para todas as condições.  

O controle de gravidade, no 

momento inicial da condição 3 (teste 

de organização sensorial) teve mais 

evolução e tornou-se mais próximo da 

linha média, na pré-intervenção 0,75° 

à esquerda e 1,35° anterior; pós-

intervenção 0,53° à esquerda e 0,37° 

posteriores. A pontuação pré-

julgamento diminuiu 0,9° para a 

esquerda e direita e 2,3° para anterior 

e posterior, entretanto a pontuação na 

pós-avaliação diminuiu entre 0,7° e 

0,4° mutuamente. A pontuação do 

estudante de dança criativa, foi 

aprimorado de 39 para 42 após a 

intervenção com dança (STRIBLING; 

CHRISTY, 2017). 

Segundo Stribling; Christy 

(2017), imagens motoras e práticas de 

repetições físicas promoveram 

melhora na recuperação do equilíbrio 

em aspectos do teste de organização 

sensorial, teste de adaptação e teste 

de controle motor.  

O artigo ‘O uso da dança como 

aspecto lúdico no tratamento 

fisioterapêutico para criança portadora 

de paralisia cerebral’ (HOLLATZ; 

SARRO, 2005), evidenciou que, a 

dança como aspecto lúdico, 

proporcionou evolução em relação a 

melhora do equilíbrio dos pacientes. 

Assim, possibilitou a criança se colocar 

em ortostase que consequentemente 

influenciou na marcha. Evidenciou 

ainda, controle cervical, ganho de 

força muscular, expressões de vigor, 

energia e resposta aos comandos 

verbais. 

Segundo Hollatz; Sarro (2005), 

a terapia lúdica através da dança, 

permitiu que a criança vivenciasse 

experiências antes desconhecidas por 

ela, consentiu que ela pudesse 

interagir com outras crianças, sendo 

inclusa na sociedade. Os resultados 

são satisfatórios e permitem que a 

paciente tenha o desejo de estar 

presente na terapia, sendo 

colaborativa e participativa. Assim, foi 

possível observar benefícios 

psíquicos, físicos, que indicam a 
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importância do lúdico na evolução de 

crianças com distúrbios neurológicos 

sem comprometimento cognitivo. 

 Entendemos nuances entre os 

resultados dos artigos acima citados, 

pois ambos apresentam que, a dança 

associada a fisioterapia possibilita 

melhoria no controle postural dos 

pacientes com paralisia cerebral. A 

dança criativa assim como a terapia 

lúdica presentes nos artigos, 

proporcionam a experimentação e 

criação de possibilidades de mover-se, 

em uma lógica que envolve brincadeira 

e diversão, de descoberta e 

construção de movimentos na dança. 

O artigo intitulado ‘Dança e 

Fisioterapia em Crianças e 

Adolescentes com Paralisia Cerebral 

(SANTOS; BRAGA, 2010), apresenta 

que não houve diferença significativa 

na comparação dos resultados em 

relação aos grupos experimental e 

grupo controle atribuído a saúde 

global, limitação emocional, algia 

corporal, comportamento, percepção 

de saúde, alteração na saúde, impacto 

emocional em relação aos pais, 

atividades com familiares e coesão 

familiar, mas foi possível observar 

resultados favoráveis para o grupo 

experimental no quesito aspectos 

emocionais, social e familiar. 

Entendemos que, o corpo 

humano tem em si seu próprio 

significado, o corpo dançante tem sua 

filosofia ideologicamente construída, 

assim também como o corpo com 

deficiência cria seus próprios signos e 

sentidos com/na dança. Segundo 

Giralde e Souza (2011), ao infringir a 

conformação terapêutica, a dança 

proporciona como principal função, 

direcionar um caminho em direção a 

reabilitação, através de uma terapia 

não convencional. 

Neste sentido Silva, Carvalho e 

Neto (2009) nos apresentam que a 

partir da experiência realizada com a 

menina Laura, foi possível afirmar que 

a auto aceitação é imprescindível para 

a inserção da dança na vida de 

pessoas com necessidades especiais. 

Conforme o artigo, a pessoa com 

deficiência deve aceitar-se de maneira 

que crie autonomia e poder de 

decisão. Desta maneira, os projetos da 

menina Laura, de ser uma bailarina, 

influenciam positivamente no sucesso 

de suas aulas de dança e, como 

consequência, repercutem em outras 
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áreas de sua vida, dando sentido e 

significado a sua existência. 

Para Silva, Carvalho e Neto 

(2009), a dança com cadeira de rodas 

é vista como um recurso que auxilia no 

desenvolvimento afetivo, social, 

psicomotor, cognitivo e terapêutico da 

criança Laura, com paralisia cerebral. 

A dança influenciou no aprimoramento 

da imagem corporal, na melhora da 

interação entre a usuária e sua cadeira 

de rodas, promoveu a auto-estima, 

socialização e melhora na execução 

de suas atividades de vida diária. 

Moraes e Ferreira (2015) afirmam que, 

mesmo sem possuir independência 

para se movimentar com uma cadeira 

de rodas, a presença em si produz 

sentido e significado a sua dança. Os 

sentidos surgem com gestos tênues e 

peculiares, capazes de ressignificar 

seu corpo em movimento. 

Dançar em sinergia, é criar 

afecções que produzem sentido, onde 

um corpo não anula o outro, mas em 

conformação, são capazes de fazer 

nascer movimentos corporais únicos. 

De acordo Santos e Braga 

(2010), a dança para crianças com 

paralisia cerebral mostrou-se uma 

terapia de excelente estímulo em 

relação a experiência sensorial, 

rítmica, equilíbrio, coordenação, 

desenvolvimento motor e a 

socialização. Machado e Santana 

(2013), complementam nos mostrando 

que a dança como forma de terapia, 

influencia no desenvolvimento do 

cognitivo, na elaboração do movimento 

por desenvolver estímulos sensoriais 

que promovem a evolução da 

funcionalidade de pessoas com 

deficiência. 

Segundo Santos e Braga 

(2010), as crianças com dificuldades 

comportamentais tendem a se adaptar 

com mais dificuldade as atividades de 

vida diárias, sendo possível apresentar 

dificuldades de interação na vida social 

e emocional. A dança influência de 

forma positiva na minimização da 

agressividade, diminuindo a 

dificuldade em se concentrar, maior 

interação com o seu próprio corpo e 

com o meio externo, favorecendo a 

integração social. De acordo Hollatz e 

Sarro, (2005), a partir do cenário lúdico 

gerado através da associação dança e 

fisioterapia, a criança sente-se 

motivada a realizar o tratamento. 

Podendo ser observado benefícios 

psíquicos e físicos, apontando a 
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importância do lúdico nas atividades 

de vida diária e no desenvolvimento de 

crianças com paralisia cerebral que 

não possuem comprometimento 

cognitivo. 

Existem aproximações e 

distanciamentos entre os objetivos, 

metodologia e resultados dos artigos 

supracitados, porém em todos eles 

evidenciamos a melhora do quadro 

clínico dos pacientes com paralisia 

cerebral partindo de uma perspectiva 

humanizada da relação entre a 

fisioterapia, educação física e a dança. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As práticas humanizadas da 

fisioterapia e educação física 

associada à dança trazem 

repercussões positivas sobre o quadro 

clínico de pacientes com paralisia 

cerebral, influenciando o cognitivo, 

equilíbrio, coordenação, fortalecimento 

muscular, posicionamento postural, 

funcionalidade, qualidade de vida e 

socialização. 

Entendemos que cada paciente 

é singular, cada pessoa com paralisia 

cerebral possui sua especificidade, 

dessa forma, para uma intervenção 

efetiva, é necessário sensibilidade 

para conhecer seu paciente e, 

escolher a abordagem mais apropriada 

e a melhor estratégia para associar as 

proposições em dança.  

A dança, de forma lúdica, 

motiva o paciente a estar presente, 

influencia no seu envolvimento com a 

terapia e nas respostas às solicitações 

conforme os estudos apresentados a 

dança. A dança promove benefícios de 

forma global seja eles psicológicos, 

motores ou estéticos. 

Através da associação 

dança/fisioterapia/educação física, a 

biomecânica do corpo é modificada, 

como relatado nos resultados de 

(TESSARO, et al. 2009). Assim, as 

práticas e terapias corporais 

associadas à dança, são capazes de 

transformar um corpo com limitações 

em um corpo dançante, respeitando 

sua singularidade e impulsionando 

suas potencialidades.  

Este trabalho evidenciou os 

múltiplos benefícios da dança como 

mediadora no tratamento de pacientes 

com paralisia cerebral, especialmente 

aquelas cunhadas em uma perspectiva 

humanizada.  
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NÍVEL DE FLEXIBILIDADE EM 
IDOSOS PRATICANTES E 

NÃO PRATICANTES DE EXERCÍCIO 
FÍSICO 

 

Alcina Kaysanna Cabral Cavalcante1 

Dante Wanderley Lima de Oliveira2 

 

RESUMO: A flexibilidade é uma 
capacidade física importante para 
alcançar melhores condições de 
qualidade de vida, saúde e bem-estar. 
Uma boa flexibilidade ajuda na 
independência dos idosos auxiliando-
os na prática das ações diárias. O 
exercício de flexibilidade para idosos 
tem que ser bem realizado e de forma 
diferenciada relacionando com o 
realizado para outros níveis etários, 
reduzindo o princípio de lesões e 
provável desconforto. Objetivo: 
comparar o nível de flexibilidade entre 
idosos da faixa etária de (70 a 81 
anos) praticantes de exercício físico, 
com idosos de uma faixa etária menor 
(60 a 69 anos) não praticantes de 
exercícios físicos. Metodologia: foram 
selecionadas 40 mulheres idosas 
divididos em 02 grupos: G1 composto 
por 20 idosas, com idades entre 60 e 
69 anos, que não praticavam exercício 
físico. G2 composto por 20 idosas com 
idades a partir de 70 até 81 anos, que 
praticam exercícios. Para avaliar os 
níveis de flexibilidade, foi utilizado o 
teste de Sentar e Alcançar. 
Resultados: o nível de flexibilidade de 
idosas mais velhas (70 a 81 anos) 
praticantes de exercício físico é melhor 
do que o de idosas de faixa etária 
inferior (60 a 69 anos) não praticantes 
de exercício físico. Conclusão: 

                                                           
1 Acadêmica do curs de Educação Física da 
Faculdade UNIRB – Alagoas. 
2 Prof. Me. Em Nutrição e desempenho 
fisiológico pela Universidade Federal de 
Alagoas. Prof. da Faculdade Unirb - Alagoas. - 
dante.maceio@unirb.edu.br. 
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verificou-se que o nível de flexibilidade 
foi maior nas idosas da faixa etária 70 
a 81 anos, quando comparado com as 
idosas de uma faixa etária menor (60 a 
69), e que o fato de praticar atividade 
física regular influenciou num melhor 
nível de flexibilidade mesmo sendo 
mais velha. 
 

Palavras-chave: Envelhecimento. 
Flexibilidade. Saúde. 
 

ABSTRACT: Introduction: Flexibility is 
an important physical capacity to 
achieve better conditions of quality of 
life, health and well-being. Good 
flexibility helps the independence of 
the elderly by assisting them in the 
practice of daily actions. The flexibility 
exercise for the elderly has to be done 
well and in a different way, relating it to 
that performed for other age levels, 
reducing the principle of injuries and 
probable discomfort. Objective: to 
compare the level of flexibility between 
elderly people in the age group (70 to 
81 years) who practice physical 
exercise, with elderly people in a 
younger age group (60 to 69 years) 
who do not exercise. Methodology: 40 
elderly women were selected, divided 
into 02 groups: G1 composed of 20 
elderly women, aged between 60 and 
69 years, who did not practice physical 
exercise. G2 composed of 20 elderly 
women aged 70 to 81 years, who 
exercise. To assess the levels of 
flexibility, the Sit and Reach test was 
used. Results: the level of flexibility of 
older elderly women (70 to 81 years 
old) who practice physical exercise is 
better than that of older women (60 to 
69 years old) who do not exercise. 
Conclusion: it was found that the level 
of flexibility was higher in the elderly 
aged 70 to 81 years, when compared 
with the elderly in a younger age group 
(60 to 69), and that the fact of 

practicing regular physical activity 
influenced a better level of flexibility 
even though you are older. 
 
Keywords: Aging. Flexibility. health. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população de 

idosos é um fato constatado em vários 

países, inclusive no Brasil. Com o 

passar do tempo, o Brasil se tornará 

um país com alto número de idosos. 

Nos últimos 40 anos a população 

idosa no Brasil aumentou em 500% e 

passou de 3 milhões na década de 

1960 para 14 milhões em 2002 e 

poderá alcançar 32 milhões em 2020 

(CLOSS e SCHWNAKE, 2012). 

A probabilidade de 

sobrevivência do ser humano, no 

começo do século XX, era pequena, 

chegando em média de 40 a 45 anos. 

Com o avanço da tecnologia, 

progresso social e cultural, a 

expectativa foi ampliada e, essa idade 

chegou aos 74,8 em 2013 (IBGE, 

2014). Em nosso país, há uma 

previsão de que até 2025, venha a ter 

cerca de 34 milhões de pessoas com 

idade superior a 60 anos. E que o 

Brasil será o sexto país com o maior 

número de idosos na sua população 

(FELIX, 2007).  
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Dessa forma, o envelhecimento 

está atrelado a vários fenômenos 

físicos, que apesar de naturais 

expõem o organismo a uma série de 

alterações funcionais e anatômicas 

que comprometem a saúde do 

indivíduo e consequentemente levam a 

redução da capacidade funcional e 

orgânica, facilitando o aumento nas 

morbidades. 

Durante o processo de 

envelhecimento, ocorrem algumas 

alterações corporais que fragilizam 

ainda mais a pessoa idosa. Segundo 

Cruz et al. (2010) o sistema nervoso 

diminui sua capacidade de 

organização sensorial e acarreta 

instabilidade postural, perda de 

coordenação e consequentemente 

aumento no risco para quedas. 

Também sofrem redução os ossos, 

que diminuem seu grau de 

mineralização, e os músculos 

esqueléticos através da hipotonia e 

sarcopenia influenciando de forma 

direta nos níveis de força muscular e 

flexibilidade articular (PIERINE et al., 

2009). Tanto a força muscular quanto 

a flexibilidade articular são qualidades 

físicas muito importantes para a 

realização de atividades realizadas 

durante o dia a dia pelo idoso.   

Para minimizar os efeitos 

deletérios do envelhecimento, a 

atividade física surge como uma 

importante alternativa. A prática 

regular de atividade física parece 

contribuir com a redução do peso 

corporal, redução no declínio da 

massa muscular e da massa óssea 

(SPIRDUSO, 2005). No entanto, ainda 

é baixo o número de idosos ativos, 

principalmente levando-se em 

consideração que os programas de 

atividades físicas oferecidos pelos 

governos federal, estadual e municipal 

ainda são em pequena quantidade, 

abrangem uma pequena parcela da 

população, e consequentemente 

influenciam no nível de idosos 

sedentários.  

Com o sedentarismo, as perdas 

funcionais ocorrem com mais 

frequência, colaborando para a 

aceleração do envelhecer natural. 

Segundo (SILVA, et al. 2010) a 

manutenção de um estilo de vida 

sedentário pode estar relacionado ao 

desenvolvimento de doenças crônicas.  

A flexibilidade, segundo 

(FIDELIS et al. 2013) é a “máxima 

amplitude fisiológica passiva de 

determinado movimento articular”. É 

uma variável da aptidão física 

relacionada à saúde fundamental para 

a população idosa na realização de 
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tarefas do cotidiano, pois amplia o 

nível de mobilidade (VAREJÃO et al., 

2006). A redução de flexibilidade nas 

articulações do nosso corpo limita os 

movimentos realizados nas principais 

articulações e consegue aumentar os 

riscos de danos, além de ampliar, nos 

idosos o risco de quedas. 

Desta forma a flexibilidade é 

importante para alcançar melhores 

condições de qualidade de vida, saúde 

e bem-estar. Bons níveis de 

flexibilidade ajudam na independência 

dos idosos auxiliando-os na prática 

das ações diárias. O profissional de 

Educação Física tem que ter a 

capacidade de definir as ações 

desenvolvidas que deverão ser 

prazerosas, assim, o exercício de 

flexibilidade deve ser apropriado para 

o praticante, principalmente se voltado 

a idosos para não ser desfavorável ao 

processo de envelhecimento. 

Desta forma, o objetivo deste 

estudo foi comparar o nível de 

flexibilidade entre idosos da faixa 

etária de (70 a 81 anos) praticantes de 

exercício físico, com idosos de uma 

faixa etária menor (60 a 69 anos) não 

praticantes de exercícios físicos. 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Tipo de estudo:  

 

A pesquisa realizada 

caracterizou-se como sendo um 

estudo de campo, descritiva e de 

caráter transversal. A Pesquisa 

Descritiva tem por objetivo descrever 

as características de determinadas 

populações ou fenômenos. Uma de 

suas peculiaridades está na utilização 

de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como o questionário e a 

observação sistemática (GIL, 2008). Já 

a pesquisa transversal é definida como 

sendo um estudo em que o fator e o 

efeito são observados em um mesmo 

momento (ROUQUAYROL, 1999).  

 

Amostra: 

 

Para compor a amostra foram 

selecionadas 40 mulheres idosas 

divididos em 02 grupos denominados 

como G1 e G2: O G1 foi composto por 

20 idosas, com idades entre 60 e 69 

anos, que não praticavam exercício 

físico. O G2 foi composto por 20 

idosas (Grupo da academia) com 

idades a partir de 70 até 81 anos, que 

praticavam exercícios. Os sujeitos 
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praticantes faziam exercício físico há 

no mínimo 3 meses, com frequência 

semanal de pelo menos 3 vezes e sua 

duração máxima 1 hora e 30 minutos. 

A sessão de exercício praticada pelo 

grupo envolveu exercícios de 

alongamento, aeróbios, de força e 

resistência muscular. 

Como critérios de inclusão 

para participação no estudo, foram 

adotadas as seguintes medidas: i) 

idade superior ou igual a 60 anos; ii) 

ser fisicamente capaz de realizar o 

teste proposto. Como critérios de 

exclusão tivemos: i) ter problemas 

ortopédicos, ou alguma patologia que 

impossibilite a participação no teste. 

 

Procedimentos: 

 

Os procedimentos que foram 

adotados nesta pesquisa, obedeceram 

aos critérios da Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos conforme 

Resolução nº 466/12 de dezembro de 

2012, o qual todos os participantes 

antes do início dos testes assinaram o 

TCLE (Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido). Foram avaliadas as 

medidas de massa corporal e a 

estatura de todos os participantes da 

amostra. A estatura foi aferida com 

auxílio de estadiômetro portátil da 

marca Seca (Baystate Scale & 

Systems, USA) e a massa corporal, 

medida com balança digital portátil da 

marca Tanita (American Medical do 

Brasil, Brasil). Todas estas variáveis 

foram mensuradas seguindo o 

protocolo de avaliação de medidas 

antropométricas de Lohman (1992).  

Para coletar os dados e avaliar 

os níveis de flexibilidade, foi utilizado o 

banco de “Wells” que auxiliou na 

realização do teste de Sentar e 

Alcançar (Seat and Reach Test) de 

Johnson e Nelson (1979). Esse teste é 

útil pela praticidade da sua realização, 

visto que, o material utilizado é de 

baixo custo, mais simples de ser 

aplicado e é seguro. O objetivo foi 

medir a flexibilidade do quadril, dorso e 

músculos posteriores dos membros 

inferiores. O banco de “Wells” é 

constituído por uma caixa de madeira, 

medindo 30,5 por 30,5 cm, e sua 

superfície de 56,5 centímetros de 

comprimento. Na superfície é 

posicionada a fita métrica, coincidindo 

o valor 23 com a posição dos pés do 

avaliador contra a caixa; a escala tem 

o limite de 50 cm, com valores de 0,50 

cm entre elas (ACHOUR, 1996). 

Previamente cada idoso foi 

orientado, para que não houvesse 

falhas constantes ou qualquer forma 
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de desconforto. A avaliadora explicou 

o modo adequado, de maneira clara e 

tranquila para que os idosos 

soubessem da melhor forma como 

proceder. O avaliado sentou-se no 

chão, esticando as pernas, seus pés 

juntos e encostados na plataforma da 

caixa (descalço), os braços estendidos 

para frente, com uma mão sob a outra, 

e os dedos médios unidos. A 

avaliadora apoiou a mão nos joelhos 

do avaliado, para evitar uma possível 

flexão das pernas na fase de aplicação 

do teste. O avaliado foi orientado a ir 

flexionando o tronco e aos poucos ir 

para frente, sem movimentos muito 

bruscos, escorregando as mãos sobre 

a plataforma graduada procurando 

alcançar a maior distância possível. 

Foram permitidas três tentativas para 

cada avaliado, fazendo-se a média 

aritmética entre elas para definir o 

score final. Cada tentativa teve a 

distância registrada em centímetros. 

 

Análise dos dados: 

 

A amostra foi caracterizada 

através da estatística descritiva: a 

média aritmética (X) como medida de 

tendência central, o desvio padrão (S) 

como principal medida de dispersão. A 

amplitude foi verificada através dos 

maiores e menores valores. Os dados 

foram analisados com o auxílio pacote 

estatístico Statistical Package for the 

Social Science, versão SPSS® 20.0. 

 

3. RESULTADOS 

 

Os resultados encontrados no 

presente estudo serão discutidos a 

seguir. Nas tabelas 1 e 2 são 

apresentadas as características 

antropométricas do grupo de idosos 

praticantes de exercício físico (Tabela 

1) e não praticantes de exercícios 

(Tabela 2). 

 
Tabela 1 – Características 

Antropométricas do grupo de idosos  

Praticantes de atividade física. 

 N= 21   

Variável     
Média±DP 

V. 
máximo 

V. 
Mínimo 

Idade 

(anos) 

73,95±2,92 81,00 70,00 

Massa 

Corporal 

(Kg) 

62,25±5,93 73,00 55,00 

Estatura (m) 1,62±0,04 1,70 1,56 

IMC (Kg/m2) 23,59±1,80 26,95 19,96 

Flexibilidade 

(cm) 

20,92±6,77 34,33 13,00 

Fonte: Elabrad pelos Autores, 2020. 
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Tabela 2 – Características 
Antropométricas do grupo de idosos 
Não-praticantes de atividade física. 
 

 N= 20   

Variável     
Média±DP 

V. 
máxim
o 

V. 
Mínim
o 

Idade 

(anos) 

64,55±3,0

6 

69,00 60,00 

Massa 

Corporal 

(Kg) 

63,95±5,4

2 

76,00 58,00 

Estatura 

(m) 

1,57±0,06 1,68 1,45 

IMC 

(Kg/m2) 

25,85±1,9

1 

32,34 24,00 

Flexibilidad

e (cm) 

10,31±2,2

5 

14,67 7,33 

Fonte: Elabrad pelos Autores, 2020. 

 

Os idosos que compõem o 

grupo G1 apresentaram massa 

corporal menor que os sujeitos do 

grupo G2, apesar da faixa etária maior. 

Em relação ao IMC o G1 apresentou 

valores menores que o G2 (23,59 

Kg/m2 vs. 25,85 Kg/m2, 

respectivamente). No entanto, ambos 

os grupos apresentam valores de IMC 

dentro dos padrões normais quando 

comparados com a proposta de 

Lipschitz (1994). 

 A flexibilidade foi a principal 

variável investigada neste estudo, e 

pôde-se verificar que o nível desta 

variável foi maior no G1 quando 

comparada com o G2. Os valores 

foram comparados com as normas da 

CSTF (1998) para cada faixa etária e 

observou-se que o G1 apesar de 

pertencer a uma faixa etária maior (70 

a 81 anos) apresentou valores médios 

de 20,92 (±6,77) centímetros, 

enquanto que o G2, que foi composto 

por idosos de 60 a 69 anos apresentou 

valores de flexibilidade menor 

(10,31±2,25 cm).  

O gráfico 1, logo abaixo, 

apresenta a comparação destas duas 

variáveis entre os grupos G1 e G2.   

 
 

Gráfico 1: Comparação do IMC e 
flexibilidade entre os dois grupos 

 

Fonte: Elabrad pelos Autores, 2020. 

 
4. DISCUSSÃO 

 

A flexibilidade é uma qualidade 

física importante para manutenção dos 

níveis mínimos de qualidade de vida, e 

faz parte dos componentes da aptidão 

física relacionada a saúde (AFRS). A 
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manutenção dos níveis de 

independência funcional depende 

diretamente do nível flexibilidade 

articular, como também de outros 

componentes. Como outras variáveis, 

a flexibilidade diminui com o aumento 

da idade do sujeito, tornando-o cada 

vez mais limitado em relação aos 

movimentos articulares. 

No presente estudo verificou-se 

que o nível de flexibilidade de idosas 

mais velhas (70 a 81 anos) praticantes 

de exercício físico é melhor do que o 

de idosas de faixa etária inferior (60 a 

69 anos) não praticantes de exercício 

físico.  

O Canadian Standardized Test 

of Fitness (CSTF) preconiza valores 

médios de flexibilidade para idosos na 

faixa etária de 60 a 69 anos entre 20 e 

24 centímetros para o sexo masculino 

e 27 a 30 centímetros para o sexo 

feminino. Já para idosos da faixa etária 

de 70 a 81 anos, Ribeiro et al. (2010) 

preconizam valores de 10 a 15 

centímetros para o sexo masculino e 

20 a 24 centímetros para o sexo 

feminino. Desta forma, mesmo tendo 

uma idade maior, os idosos do G2 têm 

a flexibilidade em níveis maiores e 

considerado dentro da média 

normativa (RIBEIRO et al., 2010). 

Este resultado corrobora com os 

encontrados por Fidelis et al. (2013) 

que avaliaram 74 idosos praticantes e 

não-praticantes de atividade física, e 

verificaram que os idosos não 

praticantes de atividade física tinham 

nível de flexibilidade classificado como 

abaixo da média, além de ter uma 

flexibilidade menor que os sujeitos do 

grupo de praticantes. 

Outro estudo (RUZENE e 

NAVEGA, 2014) comparou a 

flexibilidade de indivíduos praticantes 

de treinamento resistido e sedentários, 

e também verificou que os idosos 

sedentários tinham um nível de 

flexibilidade menor. Da mesma forma, 

o presente estudo também comparou 

praticantes de treinamento resistido e 

sedentários, e encontrou resultados 

semelhantes. No estudo de Ruzene e 

Navega (2014) citado anteriormente, 

os idosos ativos e sedentários tinham 

a mesma faixa etária (70 anos). No 

presente estudo, as idosas ativas 

tinham uma faixa etária maior que as 

sedentárias (70-81 vs. 60-69, 

respectivamente) o que evidencia 

resultados mais expressivos.  

A flexibilidade tende a diminuir 

com o envelhecimento, e idosos mais 

velhos tendem a ter um nível de 

flexibilidade menor. O envelhecimento 
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acarreta a diminuição da mobilidade 

articular e da elasticidade muscular 

que são refletidas consequentemente 

na flexibilidade das articulações de 

todo o corpo. Entretanto, percebeu-se 

que mesmo apresentando uma idade 

maior, as idosas praticantes de 

treinamento resistido tinham melhores 

níveis de flexibilidade. 

O sedentarismo é um dos 

fatores que comprometem o 

envelhecimento saudável e 

potencializam os efeitos deletérios do 

passar da idade nos aspectos físicos. 

Um estudo realizado por Silva e 

Juvêncio (2004) avaliou a flexibilidade 

articular de 18 mulheres sedentárias e 

verificou que quase 73% delas 

apresentaram níveis de flexibilidade 

considerados ruins ou abaixo da 

média. Neste sentido, Dias et al. 

(2008) também verificou nível baixo de 

flexibilidade em mulheres sedentárias. 

O envolvimento do idoso num 

programa de atividade física pode 

preservar ou aumentar a amplitude 

articular o que consequentemente 

aumentará a facilidade para a 

realização das tarefas do dia-a-dia. De 

acordo com Geis (2003) a falta de 

atividade física pode acelerar o 

processo de envelhecimento, o corpo 

humano é como uma máquina, que 

quando não utilizada, com o passar do 

tempo, é danificada, enferruja e se 

torna mais difícil  fazer voltar a 

funcionar bem. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste estudo pôde-se 

perceber que o nível de flexibilidade foi 

maior nas idosas da faixa etária 70 a 

81 anos, quando comparado com as 

idosas de uma faixa etária menor (60 a 

69). Também foi possível perceber que 

o fato de praticar atividade física 

regular influenciou num melhor nível 

de flexibilidade mesmo sendo mais 

velha.  

Quando se compara os idosos 

de estratos etários diferentes, existe 

uma correlação entre avanço da idade 

e perda funcional, sendo comum 

perceber maiores dificuldades nos 

idosos mais velhos.  

No entanto, é possível confirmar 

que qualquer tipo de atividade física, 

contribui na melhoria da flexibilidade 

das pessoas, e especialmente nos 

idosos, deixando claro que o exercício 

físico aumenta a perspectiva de vida, e 

auxilia nos efeitos degenerativos do 

envelhecimento.  

Com base no que foi visto, 

sugere-se novas pesquisas sejam 
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feitas com novas e maiores 

abordagens com intuito de obter dados 

mais precisos e conclusivos sobre o 

assunto.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ACHOUR JUNIOR, A. Bases para 
Exercícios de Alongamento: 
Relacionado com a Saúde e no 
Desempenho Atlético. Londrina: 
Midiograf, p. 17-82, 1996. 
 
CANADIAN STANDARDIZED TEST 
OF FITNESS (CSTF) Operations 
manual, 3rd ed. Fitness and 
Amateur Sport, Ottawa: Minister of 
State; 1986. 
 
CLOSS, E.; SCHWNAKE, C. H. A. A 
evolução do índice de envelhecimento 
no Brasil, nas suas regiões e unidades 
federativas no período de 1970 a 
2010. Rev. bras. geriatr. gerontol 
2012; 15(3):443-458. 
 
CRUZ, A.; OLIVEIRA, E. M.; MELO, S. 
I. L. Análise Biomecânica do 
Equilíbrio. Acta Ortop Bras; 18 (2): 
96-99, 2010. 

 
DIAS, D. F.; et al. Comparação da 
aptidão física relacionada à saúde de 
adultos de diferentes faixas etárias. 
Rev Bras Cineantropom 
Desempenho Hum 10(2):123-8, 2008. 
 
FELIX, J. Economia da longevidade: 
uma revisão da bibliografia 
brasileira sobre o envelhecimento 
populacional. Dissertação - PUC. São 
Paulo, 2007. 
 
FIDELIS, L. T.; PATRIZZI, L. J.;  WALSH, 

I. A. P. Influência da prática de 

exercícios físicos sobre a flexibilidade, 
força muscular manual e mobilidade 
funcional em idosos. Rev. bras. 
geriatr. gerontol. [online]. vol.16, n.1, 
pp.109-116, 2013.  
 
GEIS, P. P. Atividade Física e Saúde 
na Terceira Idade: Teoria e prática. 
5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de 
pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2008. 
 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística. Projeções da 
população: Brasil e Unidades da 
Federação. Rio de Janeiro: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística; 
2014. 
 
JONHSON, B.; NELSON, J. Practical 
Measurement for Evaluation in 
Physical Education. Edina: Burges, 
1979. 
 
LIPSCHITZ, D. A. Screening for 
nutritional status in elderly. Primare 
care. (21)1: 55-67, 1994.  
 
LOHMAN, T. G.; Advances in Body 
Composition Assessment. Current 
Issues in Exercise Science. 
Champaing, Illinois: Editora Human 
Kinetics Publishers, 1992. 
 
PIERINE, D. T.; NICOLA, M.; 
OLIVEIRA, E. P. Sarcopenia: 
alterações metabólicas e 
consequências no 
envelhecimento. Rev Bras Ci e Mov. 
17 (3): 96-103, 2009. 
 
RIBEIRO, C. C. A.; et al. Nível de 
flexibilidade obtida pelo teste de sentar 
e alcançar a partir de estudo realizado 
na Grande São Paulo. Rev Bras 
Cineantropom Desempenho Hum, 
12(6):415-421, 2010. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FIDELIS,+LUIZA+TEIXEIRA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PATRIZZI,+LISLEI+JORGE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=WALSH,+ISABEL+APARECIDA+PORCATTI+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=WALSH,+ISABEL+APARECIDA+PORCATTI+DE


Revista Científica da UNIRB – Ano V – Maio / 2020 Tema: Multidisciplinar 

 

 
34 

 

 
ROUQUAYROL, M. Z.; FILHO, N. A. 
Epidemiologia e saúde. 5 ed. Rio de 
Janeiro: MEDSI, 1999. 
 
RUZENE, J. R. S., NAVEGA, M. T., 
Avaliação do equilíbrio, mobilidade e 
flexibilidade em idosas ativas e 
sedentárias. Revista Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia, 2014. 
 
SILVA CD, JUVÊNCIO, JF. 
Diagnóstico da aptidão física 
relacionada à saúde em trabalhadores 
de escritório da Universidade Federal 
de Viçosa. Rev Bras Cineantropom 
Desempenho Hum. 6 (1): 63-71, 
2004. 
 
SILVA, R. S. et al. Atividade física e 
qualidade de vida. Ciência e Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 
115-120, jan., 2010. 
 
SPIRDUSO, W. Dimensões físicas 
do envelhecimento. Barueri: Manole, 
2005. 
 
VAREJÃO, R. V.; DANTAS, E, H. 
Índice estabelecido de um padrão 
de normalidade GDLAM da 
avaliação da flexibilidade em 
idosos. Motricidade. 2 (4): 251-259, 
2006.



Revista Científica da UNIRB – Ano V – Maio / 2020 Tema: Multidisciplinar 

 

 
35 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III - Alterações na 
Composição Corporal em 

Praticantes de Cross Training 
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ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO 
CORPORAL EM PRATICANTES  

DE CROSS TRAINING 
 

Rayara Beltrão Silva1 
Roberta Carine Silva Cabral2 

Dante Wanderley Lima de Oliveira3 

 

RESUMO: A composição corporal está 
relacionada com um conjunto de 
variáveis que constituem a massa 
corporal, e que são mensuradas com o 
intuito de determinar os principais 
componentes do organismo, 
permitindo compreender as suas 
modificações ao decorrer da vida. Uma 
das estratégias utilizadas para 
combater as doenças provocadas pelo 
aumento da gordura corporal é a 
prática de exercícios físicos de forma 
regular. Atualmente o Cross training 
vem atraindo muitos praticantes devido 
não só a praticidade, como também 
pela eficiência na perda da massa 
corporal gorda e ganho da massa 
magra. Objetivo: verificar as 
alterações na composição corporal 
proporcionada pela prática do Cross 
training. Metodologia: A amostra foi 
composta por 25 indivíduos de ambos 
os sexos, iniciantes na prática da 
modalidade Cross training, de um 
centro de treinamento localizado na 
cidade de Maceió/AL. Para avaliar a 
composição corporal, foi utilizado o 
método de dobras cutâneas, através 
do protocolo de Jackson e Pollock 
(1978).  Resultados: não houve 
diferença estatística significativa para 
o peso corporal e o IMC tanto no grupo 
masculino quanto no feminino. No 

                                                           
1. Acadêmica do curso de Educação Física da 
Faculdade UNIRB – Alagoas.   
2 Acadêmica do curso de Educação Física da 
Faculdade UNIRB – Alagoas.  
3 Prof. Me. Em Nutrição e desempenho 
fisiológico pela Universidade Federal de 
Alagoas. Prof. da Unirb Maceió. - 
dante.maceio@unirb.edu.br.  



Revista Científica da UNIRB – Ano V – Maio / 2020 Tema: Multidisciplinar 

 

 
36 

 

entanto, o percentual de gordura 
apresentou diferença estatisticamente 
significativa para ambos os sexos. 
Conclusão: 06 semanas de 
treinamento de Cross training 
promoveram redução significativa no 
percentual de gordura dos 
componentes da amostra, entretanto 
não houve alteração significativa no 
IMC e no peso corporal. 

 

Palavras-chave: Exercício Físico. 
Composição Corporal. Saúde. 

 
ABSTRACT: Introduction: The body 
composition is related to a set of 
variables that constitute the body 
mass, and are measured in order to 
determine the main components of the 
organism, allowing to understand their 
changes over the course of life. One of 
the strategies used to combat the 
diseases caused by the increase of 
body fat is the practice of physical 
exercises on a regular basis. Currently, 
Cross training has been attracting 
many practitioners because of its 
practicality and efficiency in losing fat 
mass and gaining lean mass. 
Objective: To verify the changes in 
body composition provided by Cross 
training practice. Methodology: The 
sample consisted of 25 individuals of 
both sexes, beginning in the practice of 
the Cross training modality, of a 
training center located in the city of 
Maceió / AL. To evaluate body 
composition, the skinfold method was 
used, using the protocol of Jackson 
and Pollock (1978). Results: there was 
no significant statistical difference for 
body weight and BMI in both the male 
and female groups. However, the 
percentage of fat presented a 
statistically significant difference for 
both sexes. Conclusion: 06 weeks of 
Cross training was able to promote 

significant reduction in fat percentage 
of the sample components, however, 
there was no significant change in BMI 
and body weight. 
 

Keywords: Physical Exercise. Body 
composition. Health. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A composição corporal tem 

grande relevância na saúde dos 

indivíduos, pois diz respeito ao 

conjunto de elementos que formam a 

massa corporal do ser humano, 

possibilitando assim compreender as 

alterações causadas nos indivíduos a 

partir da prática da atividade física 

(SARDINHA, 2012). Dessa forma, é 

indispensável observar regularmente 

essas alterações para avaliar a 

condição de saúde no organismo dos 

indivíduos (CASAZZA et al., 2013). 

A avaliação da composição 

corporal tem o objetivo de identificar 

não só a quantidade de gordura 

corporal, como também oferecer 

acompanhamento adequado através 

dos programas de treinamento 

(SARDINHA, 2012), possibilitando 

reduzir o índice de adiposidade nos 

indivíduos, permitindo aos mesmos a 

realização dos exercícios físicos com 

mais eficácia e desenvolver suas 
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atividades da vida diária com mais 

segurança em prol da saúde (MOYER, 

2012). 

Diante disto, a composição 

corporal está relacionada com um 

conjunto de variáveis que constituem a 

massa corporal, e que são 

mensuradas com o intuito de 

determinar os principais componentes 

do organismo, permitindo 

compreender as suas modificações ao 

decorrer da vida (HEYWARD e 

STOLARCZYK, 2000). Assim, a sua 

análise detalhada permite a 

quantificação do componente corporal 

de gordura e permite determinar a 

quantidade total e regional da gordura 

corporal (FRAGOSO e VIEIRA, 2000). 

Em estudo clássico, Martine e 

Drinkwater (1991) observam que 

existem várias técnicas para avaliar a 

composição corporal, e estas são 

categorizadas em métodos direto, 

indireto e duplamente indiretos que 

vão determinar as medidas e sua 

validade para o sujeito que será 

avaliado. 

No método direto, a principal 

técnica é a dissecação de cadáveres, 

que é feita através da separação dos 

variados elementos estruturais do 

corpo com o intuito de pesá-los e 

relacioná-los com o peso total do 

corpo humano. Assim, este método 

apresenta dificuldades e poucos 

estudos utilizam essa metodologia, 

visto que existem métodos mais fáceis 

e baratos. 

 No método indireto, as técnicas 

não fazem a separação dos 

elementos, e sim a utilização de 

princípios físicos e químicos visando 

ultrapassar a quantidade de gordura e 

de massa magra. Entre estes, se 

destaca a pesagem hidrostática e 

principalmente o DEXA, que tem sido 

considerado padrão ouro para 

validação dos métodos duplamente 

indiretos. Porém, como é necessário o 

uso de equipamentos laboratoriais 

sofisticados e profissionais altamente 

capacitados pouco se utiliza esse 

método (BAUMGARTNER e 

JACKSON, 1995). 

Já os métodos duplamente 

indiretos, conhecidos como testes de 

campo, são os mais utilizados, pois 

apresentam baixo custo e oferecem 

facilidade na sua utilização, sendo 

possível acompanhar as alterações 

das medidas corporais decorrentes da 

prática de exercícios físicos.  

Na avaliação da composição 

corporal, as medidas antropométricas 

mais utilizadas são as de dobras 

cutâneas, que através dos valores 
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obtidos, podem-se observar as 

alterações das medidas considerando 

o valor absoluto por meio de equações 

que são capazes de avaliar a 

quantidade dos variados componentes 

corporais (GUEDES e GUEDES, 

1998). Desse modo, vale ressaltar a 

importância de se monitorar as 

alterações na composição corporal e 

como este fator pode contribuir para 

evitar que determinadas doenças 

oportunistas apareçam. 

 Uma das estratégias utilizadas 

para combater as doenças provocadas 

pelo aumento da gordura corporal é a 

prática de exercícios físicos de forma 

regular. O exercício físico é uma 

prática física planejada, estruturada, 

que tem o objetivo de melhorar os 

diferentes graus de aptidão física dos 

praticantes, na busca de atender as 

necessidades por meio de exercícios 

individualizados trabalhando as suas 

diversas capacidades físicas 

(CASPERSEN, et al., 1985).  

 Assim, o interesse da população 

em se engajar em programas de 

atividade física é crescente, e diante 

das variadas modalidades de 

treinamento físico, destaca-se o Cross 

training, que é na atualidade um das 

atividades que mais ganha praticantes. 

O Cross training é uma modalidade 

que se diferencia de outras, por 

trabalhar várias capacidades físicas do 

indivíduo ao mesmo tempo 

(GLASSMAN, 2010). 

 Atualmente, O Cross Training é 

visto como uma modalidade que se 

popularizou a partir de uma franquia 

chamada CrossFit criada por Greg 

Glassman, treinador norte americano 

que inicialmente tinha experiência em 

ginástica, atletismo e levantamento de 

peso olímpico. Com a evolução, essa 

nova modalidade que trata dos 

movimentos e exercícios livres e 

também com a contribuição de 

aparelhos, trouxe uma nova roupagem 

ao Cross Training e ao exercício 

calistênico iniciado nos tempos antigos 

(GREG GLASSMAN BIOGRAPHY, 

S/D, 2014). 

 Por se originar de um 

treinamento intervalado de alta 

intensidade que além de trabalhar com 

pessoas de todas as faixas etárias, 

utiliza de forma integral e equilibrada 

muitas variáveis da aptidão física 

relacionada à saúde. Dentre elas 

estão: resistência cardiovascular, 

resistência muscular, força, 

flexibilidade, potência, velocidade, 

coordenação, agilidade, equilíbrio e 

precisão. Além disso, esse tipo de 

treinamento possui capacidade de 
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promover melhorias psicológicas e 

emocionais quando proporciona ao 

seu praticante uma constante busca 

de superar seus limites (CROSSFIT 

FORGING ELITE FITNESS 

FOUNDATIONS, S/D, 2014). 

 Assim, mesmo o Cross training 

sendo um tipo de treinamento recente, 

vem atraindo muitos praticantes devido 

não só a praticidade no desempenho e 

no resultado, como também na busca 

pela perda da massa corporal gorda e 

ganho da massa magra e definição 

muscular. 

Neste sentido, o objetivo deste 

estudo, foi verificar as alterações na 

composição corporal proporcionada 

pela prática do Cross training.  

 

2. METODOLODIA 

  

Tipo de estudo: 

 

 Este estudo caracteriza-se por 

ser descritivo e de natureza 

quantitativa. Segundo Rodrigues 

(2007) na pesquisa descritiva os fatos 

são observados, registrados, 

analisados, classificados e 

interpretados, sem interferência do 

pesquisador, no uso de técnicas de 

coleta de dados. Já a pesquisa 

quantitativa traduz em números as 

opiniões e informações para serem 

classificadas e analisadas, utilizando-

se técnicas estatísticas. 

 

Amostra:  

 

 A amostra foi composta por 25 

indivíduos de ambos os sexos e idade 

entre 20 e 38 anos, iniciantes na 

prática da modalidade Cross training, 

de um centro de treinamento 

localizado na cidade de Maceió/AL. 

  

Procedimentos: 

 

 A coleta de dados ocorreu em 

dois momentos: O pré teste foi 

realizado no início do programa de 

treinamento, e o pós teste foi realizado 

após 6 semanas de prática continuada 

do treinamento. Foram coletados a 

massa corporal e estatura, e para 

avaliar a composição corporal, foi 

utilizado o método de dobras 

cutâneas, através do protocolo de 

Jackson e Pollock (1978) que utiliza as 

seguintes dobras cutâneas: tríceps, 

supra-ilíaca e coxa para o sexo 

feminino; e peitoral, abdômen e coxa 

para o sexo masculino. Para realizar o 

procedimento, foi utilizado como 

instrumento um plicômetro da marca 

Cescorf, uma trena antropométrica e 
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uma balança digital de marca Camry. 

Todas as medidas foram feitas de 

acordo com as recomendações de 

Lohman et al. (1992). 

 

Análise dos dados: 

 

 A amostra foi caracterizada 

através da estatística descritiva: a 

média aritmética (X) como medida de 

tendência central, o desvio padrão (S) 

como principal medida de dispersão. A 

amplitude foi verificada através dos 

maiores e menores valores. A 

normalidade da distribuição dos dados 

foi verificada através do teste de 

Shapiro Wilk. A comparação das 

médias foi realizada através do teste t 

dependente para amostras pareadas. 

Os dados foram analisados com o 

auxílio pacote estatístico Statistical 

Package for the Social Science, versão 

SPSS® 20.0. Para todos os testes 

estatísticos, foram considerados níveis 

de significância de p<0,05. 

 

3. RESULTADOS 

 

Os resultados encontrados no 

presente estudo serão apresentados 

logo abaixo. Na Tabela 1 é 

apresentada a caracterização da 

amostra.  

  Nas tabelas 2 e 3 são descritos 

os valores para todas as variáveis 

antropométricas e da composição 

corporal do pré e pós teste para 

ambos os sexos. 

De acordo com o observado na 

Tabela 2, percebe-se que em relação 

ao IMC para o sexo masculino, que a 

média tanto do pré-teste quanto do 

pós-teste excede os valores 

considerados normais para a 

população adulta, quando comparada 

com a norma da OMS. É considerado 

normal valores entre 18,9 a 24,9 

Kg/m2. Já para o sexo feminino a 

média tanto do pré-teste quanto do 

pós-teste está dentro dos valores 

considerados normais para a 

população adulta (TABELA 3).             

 Quando as médias do pré e 

pós-teste foram comparadas (TABELA 

4), verificou-se que não houve 

diferença estatística significativa para 

a variável massa corporal e IMC tanto 

no grupo masculino quanto no 

feminino. No entanto, o percentual de 

gordura, que foi a principal variável 

observada no estudo, apresentou 

diferença estatisticamente significativa 

para ambos os sexos. Desta forma, 

podemos dizer que a prática regular de 

cross training por 06 semanas foi 
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suficiente para diminuir o percentual 

de gordura na amostra utilizada. 

 

4. DISCUSSÃO 

  

Diante dos resultados 

apresentados, foram observadas 

mudanças significativas através do 

treinamento, confirmando a hipótese 

de que a prática do Cross training em 

seis semanas foi satisfatória para a 

diminuição do percentual de gordura 

de toda a amostra. Entretanto o IMC e 

a massa corporal não sofreram 

alterações estatisticamente 

significativas. 

Estes resultados corroboram 

com os encontrados pelo estudo de 

Murawska-cialowicz et al. (2015) 

realizado com 12 sujeitos (7 homens e 

5 mulheres) que verificou que 12 

semanas de prática continuada de 

crossfit com frequência semanal de 2 

dias, não foi suficiente para alterar de 

forma significativa o IMC e o peso 

corporal. No entanto, os autores 

observaram alterações significativas 

no percentual de gordura, mas apenas 

na amostra feminina (p= 0,008).  

Outro estudo, realizado com 15 

estudantes coreanos (CHOI et al., 

2017) que praticaram crossfit com 

frequência semanal de 2 dias durante 

14 semanas, também observou 

alterações no percentual de gordura. 

De forma semelhante ao presente 

estudo, os autores também não 

verificaram alterações no IMC e no 

peso corporal. 

Possivelmente o fato do IMC e 

da massa corporal não sofrerem 

alterações no presente estudo e nos 

estudos citados, se dá pelo aumento 

da massa muscular magra 

proporcionado pelo trabalho muscular 

de alta intensidade que é feita no cross 

training. Apesar do presente estudo 

não monitorar a massa magra, os 

estudos citados anteriormente 

observaram que a massa magra 

sofreu alterações estatisticamente 

significativas com a prática do cross 

training. 

Smith et al. (2013) investigaram 

os efeitos de 10 semanas de prática 

do crossfit na composição corporal e 

na aptidão aeróbica. Os resultados 

mostraram que houve um aumento no 

Vo2máx e diminuição no percentual de 

gordura. Adicionalmente os autores 

ainda observaram um aumento na 

massa muscular magra, corroborando 

com os estudos supracitados. 

É importante salientar que 

apesar deste estudo se concentrar na 

investigação das alterações que o 
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cross training pode proporcionar na 

composição corporal, outras variáveis 

da aptidão física relacionada a saúde 

também pode sofrer melhorias através 

da pratica desta modalidade. Eather et 

al. (2015), apontam que a prática do 

Crossfit pode proporcionar melhoria de 

algumas variáveis da aptidão física 

relacionada com a saúde, como por 

exemplo a flexibilidade articular, a 

força muscular e no consumo máximo 

de oxigênio. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com os resultados 

encontrados no presente estudo, foi 

possível concluir que 06 semanas de 

treinamento de Cross training foi capaz 

de promover redução significativa no 

percentual de gordura dos 

componentes da amostra, entretanto 

não houve alteração significativa no 

IMC e na massa corporal. 

É importante ressaltar que 

apesar do cross training ser uma das 

modalidades mais praticadas em todo 

mundo, no Brasil ainda há poucos 

trabalhos publicados sobre essa 

modalidade.  

Levando-se em consideração as 

limitações deste estudo, sugerimos 

que novos estudos sejam feitos 

considerando uma amostra maior, um 

tempo de observação maior, além de 

monitorar outras variáveis da aptidão 

física relacionada à saúde.  
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Tabela 1 – Caracterização da amostra para o sexo masculino e Feminino  
 
Variá
vel 

Masculino N=13 

Pré-teste Pós-teste 

 Média±DP Maior 
Valor 

Menor 
Valor 

Média±DP Maior 
Valor 

Menor 
Valor 

Idade 28,76±5,74 37,00 22,00 28,76±5,74 37,00 22,00 

Mcor

p. 

86,64±14,79 114,70 69,50 85,97±13,17 111,70 70,50 

Estat

ura 

1,73±0,08 1,85 1,60 1,73±0,08 1,85 1,60 

   Feminino N=12 

Pré-teste Pós-teste 

 Média±DP Maior 
Valor 

Menor 
Valor 

Média±DP Maior 
Valor 

Menor 
Valor 

Idad

e 

29,91±6,68 38,00 20,00 29,91±6,68 38,00 20,00 

Mcor

p. 

64,55±7,87 77,50 49,50 63,78±6,85 74,80 52,40 

Estat

ura 

1,62±0,08 1,81 1,47 1,62±0,08 1,81 1,47 

Legenda: Mcorp.: Massa corporal      

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2020. 

 

Tabela 2 – Características antropométricas da amostra para o sexo masculino  
 
Variáveis    

N=13 

Pré-teste Média±DP Maior Valor Menor Valor 

IMC 28,73±4,91 38,32 23,29 

DCPeito 15,30±8,09 27,00 6,00 

DCAbdomen 21,30±8,05 37,00 12,00 

DCCoxa 19,76±5,54 29,00 12,00 

%Gordura 16,58±6,08 26,70 8,50 

                      Pós-teste 

IMC 28,52±4,47 37,32 23,83 

DCPeito 10,61±5,20 22,00 5,00 

DCAbdomen 16,76±6,67 31,00 7,00 

DCCoxa 15,30±5,49 25,00 7,00 

%Gordura 12,65±4,98 21,50 5,10 

Legenda: DCPeito: Dobra cutânea de peito;  
DCAbdomen: Dobra cutânea de abdomem;  
DCCoxa: Dobra cutânea de coxa; %Gordura: Percentual de gordura 

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2020. 
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Tabela 3 – Características antropométricas da amostra para o sexo feminino 
 

Variáveis    

N=12 

Pré-teste Média±DP Maior Valor Menor Valor 

IMC 24,68±3,26 30,66 20,35 

DCTriceps 20,08±3,26 23,00 11,00 

DCSupIliaca 15,20±4,47 23,00 7,00 

DCCoxa 20,50±5,69 28,00 13,00 

%Gordura 22,63±4,20 27,60 13,80 

                     Pós-teste 

IMC 24,39±2,93 29,59 20,75 

DCTriceps 13,58±4,07 19,00 6,00 

DCSupIliaca 11,33±3,72 17,00 4,00 

DCCoxa 16,75±4,07 24,00 11,00 

%Gordura 17,37±4,06 22,60 9,90 

Legenda: DCTriceps: Dobra cutânea de tríceps;  
DCSuIlíaca: Dobra cutânea da supra-ilíaca; 
DCCoxa: Dobra cutânea de coxa;  
%Gordura: Percentual de gordura 

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2020. 

 

Tabela 4 – Comparação entre o pré e o pós teste para as variáveis da composição 

corporal para cada gênero 

MASCULINO N= 13 

Variável Pré teste Pós teste Valor de p 

Mcorp. 86,64±14,79 85,97±13,17 ,268 

IMC 28,73±4,91 28,52±4,47 ,294 

% Gordura 16,58±6,08 12,65±4,98 ,000* 

FEMININO N= 12 

Mcorp. 64,55±7,87 63,78±6,85 ,122 

IMC 24,68±3,26 24,39±2,93 ,153 

% Gordura 22,63±4,20 17,37±4,06 ,000* 

       *Significativo para p˂0,05 

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2020. 
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da EAD 
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD): 
UMA ANÁLISE DO CRESCIMENTO 
DA MODALIDADE NOS CURSOS 

SUPERIORES A PARTIR DE 
INDICADORES E DE 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
 

Armando Araújo Silvestre1 

 

RESUMO: A educação superior 
brasileira teve um crescimento no 
número de matrículas em cursos na 
modalidade a distância (EAD) que 
supera ao de matrículas em cursos 
presenciais. Partindo de análise da 
trajetória recente da modalidade EAD, 
esta pesquisa documental e 
bibliográfica analisa os indicadores do 
crescimento dessa modalidade em 
cursos superiores e os instrumentos 
normativos do Ministério da Educação 
que favoreceram e permitiram tal 
expansão a oferta de cursos na 
modalidade a distância. O objetivo 
deste artigo é analisar a trajetória 
recente da EAD, indicadores de seu 
crescimento e seus instrumentos 
normativos, como a Portaria 
2.117/2019, para compreender as 
novas oportunidades que se abrem 
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com a possibilidade de 40% de EAD 
no ensino presencial.  
 
Palavras-chave: Educação a 
distância. Indicadores de 
crescimento da EAD. 
Instrumentos normativos. 
Legislação. 
 

ABSTRACT: Brazilian higher 
education has seen an increase 
in the number of enrollments in 
distance learning (EAD) courses, 
surpassing enrollments in face-to-
face courses. Based on an 
analysis of the recent trajectory of 
distance learning, this 
documentary and bibliographic 
research analyzes indicators of 
the growth of this modality in 
higher education courses and the 
normative instruments of the 
Ministry of Education that favored 
and allowed such expansion the 
offer of distance learning courses. 
The purpose of this article is to 
analyze the recent trajectory of 
distance learning, indicators of its 
growth and normative 
instruments, such as Ordinance 
2,117 / 2019 to understand the 
new opportunities that open up 
with the possibility of 40% of 
distance learning in face-to-face 
education. 
 

Keywords: Distance education. EAD 
growth indicators. Normative 
instruments. Legislation. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil a educação a 

distância (EAD) foi implantada, 

expandida e democratizada em sua 

oferta. A partir de ações 

governamentais e também da iniciativa 

privada, passou por significativas 

mudanças, avanços e algumas 

contradições e iniciativas relevantes 

atingindo um crescimento significativo, 

até mesmo superando (desde 2018), 

em número de matrículas, aos cursos 

superiores na modalidade presencial. 

Como debate nos últimos anos e a 

partir de cada publicação de portarias 

do Ministério da Educação (MEC), a 

EAD tem feito mudar paradigmas e 

repensar a modalidade, principalmente 

para se aperceber da 

“presencialidade” a adotar nos cursos 

EAD, com a estratégia de não mais 

manter polos de apoio presencial 

(além da sede), com foco numa oferta 

mista que agregue metodologias e 

propicie a aprendizagem de fato 

(FURUNO, 2019): sim, a EAD tem 

provocado uma revolução que vai 

além dos números impressionantes de 

captação de matrículas em cursos 

superiores no país.  

O objetivo desta pesquisa é 

analisar a conjuntura das políticas 

públicas que viabilizaram tal 

“revolução” com a expansão do ensino 

superior, focalizando o crescimento da 

oferta da EAD como um dos principais 

desafios de enfrentamento no âmbito 
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das políticas de educação superior. 

Para atingir seu objetivo, essa 

pesquisa bibliográfica e documental 

utiliza como principal referência 

empírica indicadores de crescimento 

do número de matrículas em cursos 

superiores ofertados em IES privadas. 

Neste sentido, trata-se de uma 

pesquisa quali-quantitativa que, como 

critério para a análise comparativa do 

crescimento de matrículas na 

modalidade EAD, analisa os 

instrumentos normativos da legislação 

educacional para a modalidade. 

Considerando-se que as IES privadas 

são detentoras da quase totalidade de 

matrículas EAD, forçosamente se 

aplica tal análise de crescimento de 

matrículas aos cursos a distância 

ofertados majoritariamente por IES 

privadas.  

Este artigo, organizado em duas 

partes, primeiramente faz uma breve 

apresentação conceitual da trajetória 

recente do ensino a distância - um 

sucinto estudo histórico da expansão 

do ensino superior no Brasil, a partir 

do governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1995- 2002), da 

edição da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB, BRASIL, 1996) até o 

ano de 2019 (Portaria 2.117). Na 

segunda parte, traz a análise da 

legislação e dos instrumentos 

normativos que favoreceram e 

permitiram a expansão da oferta de 

cursos na modalidade a distância, 

traçando uma análise primária do 

desempenho comparativo dos cursos 

ofertados nas modalidades EAD e 

presencial a partir da análise de dados 

recentes.  

 

2. A CRESCENTE TRAJETÓRIA DA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

A EAD tem se consolidado nas 

últimas décadas e obtido seus marcos 

regulatórios e instrumentos normativos 

por parte do MEC, chegando à sua 

atual configuração a partir de alguns 

elementos históricos analisados 

sucintamente nesta pesquisa: desde a 

LDB 9394/1996 e do Decreto 

5.622/2005 (alterado em 2017 pelo 

Decreto 9.057/2017) e chegando às 

Portarias Normativas 1.428/2018 e 

2.117/2019 que normatizam a oferta 

de até 40% em EAD nos cursos 

presenciais. Foram utilizados dados de 

pesquisa de Cruz e Lima (2019) sobre 

a legislação vigente, instrumentos 

normativos publicados, revogados ou 

substituídos pela nova legislação e 

ainda estudos de autores referenciais 

nesta área. A análise cronológica 
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auxilia muito na compreensão do papel 

das regulamentações mais atuais de 

ações de EAD e de seus efeitos como 

aspectos inerentes à modalidade a 

distância praticada atualmente no país, 

uma vez que essa análise de seus 

aspectos históricos e de sua evolução 

aponta sua forte influência nos moldes 

como a EAD é ofertada atualmente. 

Com um número crescente de 

estudantes em todo o país, as 

matrículas no ensino superior 

continuaram em sua tendência de 

crescimento e com destaque para a 

EAD que evoluiu em número de 

matrículas mais que os cursos 

presenciais (SCUDELER, FLORES e 

PIRES, 2020). Inicialmente, tais 

matrículas podem ser analisadas no 

Quadro 01.  

O quadro 01 mostra o 

crescimento das matrículas nas IES 

públicas e nas IES privadas e aponta 

para uma estagnação no crescimento 

do processo expansionista (2015 e 

2016), com uma mínima oscilação 

positiva no número de matrículas, 

gerando um acréscimo de 

aproximadamente 20 mil: subiu de 

8,03 milhões para 8,05 milhões. Em 

2017, se pôde identificar uma leve 

retomada do processo de crescimento, 

com um salto de mais de 250 mil 

matrículas, atingindo o marco de 8,29 

milhões; o mesmo ocorreu em 2018, 

com um leve crescimento, atingindo 

8,44 milhões de matrículas. Um dos 

fatores que certamente motivaram 

essa desaceleração foi a interrupção 

da oferta do FIES em larga escala, 

tendo sido este um dos principais 

fomentos para o crescimento do 

número de matrículas no ensino 

superior entre os anos de 2012 a 

2014, como se pode verificar no 

Quadro 02. 

No segundo quadro, a leitura 

dos dados permite observar que a 

oferta de cursos na modalidade EAD, 

com preços e condições mais 

atraentes, promoveu um forte 

crescimento da modalidade de ensino, 

em detrimento de um proporcional 

encolhimento das matrículas nos 

cursos presenciais. Desse modo, o 

número de matrículas no ensino 

presencial recuou de 6,64 milhões (em 

2015) para 6,56 milhões (em 2016) e, 

mais uma vez, encolheu para 6,53 

milhões (em 2017). Neste mesmo 

período, as matrículas na EAD 

cresceram de 1,39 milhão (em 2015) 

para 1,49 milhão (em 2016) e 1,75 

milhão (em 2017). Em 2018, o 

crescimento das matrículas nos cursos 

na modalidade EAD atingiu 2,05 
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milhões, contra 6,39 milhões das 

matrículas no ensino presencial – isso 

demonstra que, pelo terceiro ano 

consecutivo, houve um recuo nas 

matrículas na modalidade presencial 

em contraposição ao crescimento do 

número de matrículas em EAD. Assim, 

a leve retomada no crescimento das 

matrículas nos anos de 2017 e 2018 

(quadro 1), foi fomentada em boa 

medida pelo crescimento do número 

de matrículas dos cursos na 

modalidade EAD, conforme demonstra 

o Quadro 03.  

A trajetória de expansão da 

EAD, de 1995 a 2019, se deveu a 

vários fatores e seu marco inicial se 

deu durante o governo Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002), devido 

à promoção da estabilidade econômica 

e a adoção de políticas públicas que 

permitiram o início dessa expansão. 

As IES cresceram 110.8% no período 

de oito anos, evoluindo de 894 (em 

1995), para 1.637 IES (em 2002). Este 

foi o período em que se 

institucionalizou o mercado de ensino 

superior e houve a emergência das 

chamadas “universidades mercantis”. 

A expansão do número de matrículas 

no ensino médio, também a partir da 

segunda metade década de noventa, 

foi outro fator que contribuiu para o 

crescimento do número de matrículas 

no ensino superior. Desse modo, o 

salto quantitativo do número de jovens 

matriculados no ensino médio 

(especialmente nas classes C, D, E) 

foi determinante para a redução na 

desigualdade de oportunidades 

educacionais em relação às classes A 

e B (SCUDELER; FLORES; PIRES, 

2020). Em termos absolutos, havia 

23.600 jovens de 19 anos (das classes 

D e E) com ensino médio concluído 

em 1995. E esse número saltou para 

471.600 (em 2015): um crescimento 

de quase 2.000%. Para a classe C, o 

crescimento do contingente de jovens 

diplomados no ensino médio foi de 

quase 1.000% no mesmo período: de 

62.400 se elevou para 647.900 

concluintes.  

Na gestão de Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003-2010) se destacaram 

três fatores: 1) a interiorização dos 

campi universitários de IES federais 

permitiu, em apenas oito anos, que 

fosse dobrada a presença de seus 

campi em municípios do país, ou seja, 

de 114 municípios com campus 

universitário, em 2003, se elevou para 

237, em 2011; 2) no setor privado, 

houve a criação do PROUNI (2005) 

que franqueou o acesso de um maior 

percentual de alunos, notadamente 
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aqueles com perfil socioeconômico de 

classe baixa (C, D, E), mediante 

política de renúncia fiscal por meio de 

isenção de impostos variados pelas 

IES privadas aderentes (PIRES; 

ROMÃO; VAROLLO, 2019). 3) a 

reformulação do FIES – Portaria n° 1, 

de 22/01/2010 (BRASIL, MEC, 2010), 

ampliando a concessão de 

“financiamento a estudantes 

regularmente matriculados em cursos 

superiores não gratuitos e com 

avaliação positiva nos processos” 

conduzidos pelo MEC, foi a 

continuidade do processo de 

aceleração do crescimento do ensino 

superior no Brasil, com efeitos práticos 

sentidos principalmente no governo 

seguinte (Dilma Rousseff). Nas duas 

primeiras décadas deste século 21, 

houve a visível expansão do ensino 

superior e há nisso um aspecto 

positivo: a ampliação do acesso às 

mais variadas camadas econômicas 

da população brasileira. Outro 

destaque: o viés mercadológico na 

abertura de cursos. Com isso, os 

cursos de Direito, Administração e 

Pedagogia foram os responsáveis por 

29,4% dos alunos matriculados nos 

cursos presenciais de IES no ano de 

2018 (BRASIL, INEP, 2019). Isso 

implicou em baixo investimento na 

criação e manutenção, ganho de 

espaço excessivo nessa lógica 

expansionista, privatista, quantitativista 

e concentrada em determinadas áreas 

do conhecimento do ensino superior 

brasileiro. Também ocorreu o 

surgimento e o fortalecimento de 

grupos econômicos empresariais que 

organizam o setor como negócio: 

ocasião em que houve o crescimento 

da oferta de cursos superiores mais 

baratos, de menos qualidade e 

ampliando a utilização da modalidade 

a distância.  

Em larga escala, o principal 

fomento para o crescimento do 

número de matrículas no ensino 

superior sofreu interrupção na oferta 

de financiamento estudantil público - o 

FIES para cursos presenciais e, na 

ocasião, cresceu a oferta de cursos na 

modalidade EAD, com preços e 

condições mais atraentes, como 

“modalidade de ensino para 

aceleração rápida da expansão de 

vagas no ensino superior” (ALONSO, 

2010, p. 1320). No ano 2000 ainda era 

inexpressivo o número de matrículas 

em cursos EAD: 1.682 matrículas 

apenas, todas em IES públicas, 

segundo os primeiros dados oficiais 

sobre essas matrículas de alunos no 

ensino superior na modalidade EAD, 
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com considerável boom em 2017: o 

número de matrículas saltou para 

quase 1,76 milhão de alunos 

(SEMESP, 2019, p. 15). Ocorreu no 

setor privado, mas também constou 

com iniciativas do Poder Público, como 

a criação do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), em 2006. Isso 

foi claramente mostrado no Censo do 

INEP, em setembro de 2019 (BRASIL, 

INEP, 2019): o admirável crescimento, 

em apenas dez anos, da oferta de 

cursos em EAD. Enquanto em 2008 

existiam 647 cursos de graduação, em 

2017 se chegou a 2.108 cursos em 

EAD e, em 2018, houve um salto 

substancial de mais de 50% em 

relação ao ano anterior, atingindo 

3.177 cursos, conforme o Quadro 04. 

Esse considerável crescimento 

se verificou em pouco mais de 20 

anos, período em que a EAD foi 

implementada e consolidada. Em 

2018, o número de vagas em EAD foi 

maior do que o número de vagas dos 

cursos presenciais. A EAD ganhou 

efetiva força com a publicação do 

Decreto n.º 5.622, de 19 de dezembro 

de 2005, regulamentando o artigo 80 

da LDB, pois, passou a obrigar que os 

cursos formatados em EAD fossem 

projetados com o mesmo período do 

curso equivalente na modalidade 

presencial. Autorizou a modalidade na 

educação básica, ainda que apenas 

como elemento complementar à 

formação. Também normatizou o 

processo de credenciamento de todos 

os níveis da educação: especial, 

profissional, técnica, tecnológica e 

educação superior (graduação, 

especialização, mestrado e 

doutorado). O Decreto definiu as 

regras de certificação e os critérios 

obrigatórios: avaliações de estudantes, 

exames presenciais, estágios, defesa 

de trabalhos de conclusão de curso e 

atividades relacionadas a laboratórios 

de ensino. Dentre outros aspectos, 

estabeleceu que os cursos fossem 

válidos em todo o território nacional, 

que os diplomas fossem emitidos 

conforme a legislação educacional 

vigente e ministrados com corpo 

docente, pessoal técnico e 

administrativo capacitado para lidar 

com EAD, além da necessidade de 

infraestrutura e de suporte (BRASIL, 

2005).  

O decreto 5.622/2005 

possibilitou um crescimento 

significativo da EAD, pois, pela 

primeira vez, a modalidade passou a 

ocupar lugar de destaque em políticas 

educacionais, tornando-se, inclusive, 

política de Estado. Além disso, ela 
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passou a ser instrumento de interesse 

de instituições privadas, devido à 

possibilidade de atender mais alunos 

nos diferentes ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA) e à necessidade 

de menos investimentos em 

infraestrutura, como salas de aula, 

laboratórios e bibliotecas. Essa 

expansão pode ser confirmada na 

tabela abaixo, que demonstra um 

crescimento exponencial do número 

de alunos matriculados em EAD nessa 

categoria administrativa, ano a ano 

(Quadro 05)  

Entre 2003 e 2006, as 

matrículas nas instituições privadas 

cresceram de maneira exorbitante: de 

cerca de 10 mil, saltaram para mais de 

165 mil. Entre 2006 e 2017, o aumento 

foi mais significativo, saltando de cerca 

de 160 mil para mais de um milhão e 

meio. A EAD nas instituições públicas 

teve aumento considerável entre 2006 

e 2010: as 40 mil matrículas saltaram 

para mais de 180 mil. Além da 

promulgação do Decreto n.º 5.622, a 

expansão da EAD pública está 

relacionada a duas políticas cruciais 

para a EAD brasileira: a Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) na educação 

superior e a Rede e-Tec Brasil na 

educação profissional técnica e 

tecnológica. A UAB é uma política 

pública cuja gestão é feita pela 

Diretoria de Educação a Distância 

(DED/Capes), objetivando a expansão 

da educação superior, no âmbito do 

Plano de Desenvolvimento da 

Educação. Com o resultado positivo da 

expansão e interiorização dos cursos 

da UAB, devido à forte adesão de 

prefeituras e instituições de ensino 

superior (IES), foi criado, em 2007, 

com o Decreto n.º 6.301, o Sistema 

Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec 

Brasil) com propósitos semelhantes, 

porém com outro direcionamento: a 

Educação Profissional Técnica 

(BRASIL, 2007).  

 

3. A LEGISLAÇÃO E O 

CRESCIMENTO DA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA 

 

Os dados e informações aqui 

apresentados são reveladores e 

apontam para um possível diagnóstico 

da EAD no Brasil quando, nas últimas 

quatro décadas, foi impulsionada por 

dois fatores: as tecnologias, como a 

televisão, o computador e a internet, 

que influenciaram sobremaneira o 

acesso de muitas pessoas à 

modalidade, e as políticas, programas 

e ações de incentivo. A combinação 

desses fatores fez com que a 
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modalidade a distância evoluísse e 

alcançasse números relevantes, 

tornando-se uma tendência inegável: 

há números surpreendentes e o 

acesso de muitos estudantes foi 

expandido. A EAD cresceu e se 

desenvolveu expressivamente como 

ferramenta de superação da 

“defasagem educacional por meio do 

uso intensivo de tecnologias em rede, 

da flexibilização dos tempos e espaços 

de aprendizagem, e da gestão 

integrada de modelos presenciais e 

digitais” (MORAN, 2011, p. 45). Por 

outro, a análise histórica também 

aponta que, para incentivar a 

modalidade, além dos investimentos 

público-privados, as legislações foram 

ficando menos rigorosas, permitindo 

um crescimento desordenado da 

modalidade. 

A partir do Decreto n.º 

5.622/2005, e principalmente com a 

promulgação do Decreto n.º 

9.057/2017 (que substituiu o anterior), 

houve flexibilização com impacto 

prejudicial quanto à qualidade, pois as 

condições em que os cursos passaram 

a ser ofertados, no âmbito da 

infraestrutura, da contratação de 

professores e das condições das 

atividades pedagógicas dos alunos, 

muitas vezes pareceram menos 

importantes que o número de 

matrículas. A questão a ser observada 

é que a EAD se tornou uma 

ferramenta de garantia da educação 

como um direito universal inalienável. 

Porém, esse direito compreende não 

apenas o acesso, mas a garantia da 

qualidade da educação que é ofertada, 

independentemente da modalidade, 

deve ser garantida por políticas 

educacionais articuladas, que 

contemplem a modalidade a distância 

na formação inicial e continuada 

(PIMENTEL, 2016). Isso requer 

regulação, acompanhamento, 

monitoramento e avaliação dessas 

políticas, porque a EAD ainda possui 

uma regulamentação frágil, com a falta 

de critérios de qualidade e a 

insuficiência de mecanismos de 

regulação e controle estatais dificulta a 

sua institucionalização.  

O Decreto n. 9.057 (BRASIL, 

2017), em seu art. 1°, prescreve que a 

EAD  

 

[...] modalidade educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem 
ocorra com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e 
comunicação”, desenvolvendo 
atividades educativas “[...] por 
estudantes e profissionais da 
educação que estejam em lugares e 
tempos diversos.  
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Na EAD há interface tecnológica 

entre educador e educando, que se 

inserem em ambientes distintos e, em 

alguns casos, em tempos 

descoincidentes (diacrônicos), 

implicando em uma nova estrutura de 

trabalho pedagógico. Como marco 

regulatório básico para qualquer 

estudo de políticas públicas 

educacionais, a LDB 9394 (BRASIL, 

1996), em seu artigo 80 prevê que o 

Poder Público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em 

todos os níveis e modalidades de 

ensino, e de educação continuada.  

A partir da LDB, a primeira 

regulamentação específica da EAD foi 

o Decreto n° 2.494, de 10/02/1998 

(BRASIL, 1998), editado pelo 

Presidente Fernando H. Cardoso 

(1995-2002) que, posteriormente, já no 

governo do Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003-2010), foi 

expressamente revogado pelo Decreto 

n° 5.622, de 19/12/2005 (BRASIL, 

2005), juntamente com a Portaria 

Normativa n° 40, de 12/12/2007 

(BRASIL, MEC, 2010). Em 2016, foi 

editada a Portaria Normativa n° 18, de 

15/08/2016 (BRASIL, MEC, 2016), 

regulamentando os polos de apoio 

presencial no exterior. O artigo 80 da 

LDB de 1996 sofreu nova 

regulamentação específica durante o 

governo do Presidente Temer 

(08/2016-2018), com a edição do 

Decreto n° 9.057 (BRASIL, 2017) que, 

em seu art. 24, inciso I, revogou o 

Decreto n. 5.622 e o MEC editou a 

Portaria Normativa n° 11 (BRASIL, 

MEC, 2017), que revogou a Portaria 

Normativa n° 18. Assim, 

cronologicamente tem-se um conjunto 

de normatizações, conforme o quadro 

6: 

Da análise dos instrumentos 

normativos se permite inferir a 

existência de três momentos ou fases 

de implantação e desenvolvimento da 

EAD.  

1) A fase de implantação e 

definição conceitual da EAD no 

ensino superior brasileiro. 

Desde a da LDB 9394 (BRASIL, 

1996) e com a edição do 

Decreto n° 2.494 (BRASIL, 

1998) como a primeira 

autorização normativa para a 

oferta desta modalidade de 

ensino. A EAD como 

modalidade de ensino que 

permite a “autoaprendizagem, 

com mediação de recursos 

didáticos”. O Decreto n° 5.622 

(BRASIL, 2005) definiu a EAD 
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como modalidade educacional 

em que ocorre “mediação 

didático-pedagógica nos 

processos de ensino e 

aprendizagem” com utilização 

de “meios e tecnologias de 

informação e comunicação” – 

com sensível evolução 

conceitual, pois a EAD passa a 

ser tratada como instrumento de 

mediação entre aluno e 

professor, enquanto o decreto 

anterior tratava a EAD como 

modalidade de ensino que 

viabilizada a 

“autoaprendizagem”, excluindo 

a intervenção do professor no 

processo de ensino. E 

estabeleceu que os cursos e 

programas a distância devem 

ter a mesma duração definida 

para os respectivos cursos na 

modalidade presencial (§1°, art. 

3º).  

2) A fase de expansão controlada 

da EAD. Marco normativo desse 

processo de implantação e 

desenvolvimento, a Portaria 

Normativa n° 40 iniciou com a 

organização dos processos pela 

instituição do e-Mec. 

Republicada em 29/10/2010, a 

PN 40 (BRASIL, MEC, 2010) 

regulamenta todo o sistema 

eletrônico de fluxo de trabalho e 

gerenciamento de informações 

dos processos de regulação, 

avaliação e supervisão do 

ensino superior, pelo e-Mec.2 

Seu capítulo VI é próprio para a 

EaD, organizado em seis 

seções em que estabelece as 

regras para o pedido de 

credenciamento para oferta da 

EAD por IES já credenciada, 

regulamentado, também, a 

figura do polo de apoio 

presencial. Por mais de 10 anos 

(BRASIL, 2007) esse marco 

regulador permitiu a expansão 

da oferta de cursos em EAD, de 

maneira controlada. Foi 

revogada pela Portaria MEC n° 

315, de 04/04/2018.  

3) A fase marcada pela introdução 

de regras que permitiram a 

aceleração do processo 

expansionista. Na atual fase do 

                                                           
2 O e-MEC é um sistema eletrônico de 

acompanhamento dos processos que regulam 
a educação superior no Brasil, criado para 
realizar a tramitação eletrônica dos processos 
regulatórios do ensino superior, incluindo o 
credenciamento e recredenciamento de IES, 
bem como a autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos. pois 
foi revogada pela Portaria Normativa n° 11, 
editada para regulamentar o Decreto n° 9.057, 
que trouxe um novo marco regulatório para o 
setor. 
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processo de implantação e 

desenvolvimento da EAD 

identifica-se um quase-mercado 

em que “a lógica do mercado 

está invadindo amplamente o 

campo educacional”, 

enxergando o setor educacional 

“como um generoso campo de 

lucros e rendas” (DIAS 

SOBRINHO, 2002, p. 13). 

Iniciou-se no governo do 

Presidente Michel Temer, com a 

edição da Portaria Normativa n° 

18, que regulamentou pela 

primeira vez o processo 

administrativo de autorização 

para o funcionamento de polos 

de apoio no exterior. Vigeu por 

um curto período de pouco 

menos de um ano.  

 

Entre as importantes mudanças 

legislativas no setor, o Decreto n° 

9.057 primeiramente permite o 

credenciamento de IES 

exclusivamente para a oferta de 

cursos de graduação e especialização 

da modalidade EAD; em segundo 

lugar, não prevê mais a avaliação in 

loco dos polos de apoio, definindo que 

a avaliação in loco nos processos de 

credenciamento e recredenciamento 

institucional, bem como os processos 

de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de 

cursos na modalidade EAD, ocorrerá 

na sede da IES; em terceiro lugar, 

autoriza as IES credenciadas para 

oferta da modalidade EAD, com 

prerrogativa de autonomia, ofertando 

cursos na modalidade 

independentemente de autorização, 

devendo, apenas, “informar” a criação 

do curso ao MEC, “para fins de 

supervisão, de avaliação e de posterior 

reconhecimento” e, por fim, condiciona 

a criação de polos de apoio ao 

cumprimento dos parâmetros definidos 

pelo MEC, de acordo com os 

resultados de avaliação institucional”. 

A Portaria MEC n° 315, posterior à 

Portaria n° 11 e ao Decreto n° 9.057, 

não alterou as regras estabelecidas 

para a EAD e apenas traz alterações 

dos procedimentos de supervisão e 

monitoramento de instituições de 

ensino e cursos de graduação e 

especialização, nas modalidades 

presencial e EAD, que eram 

estabelecidos na Portaria n° 40. Toda 

essa regulamentação permite a 

abertura em larga escala de polos de 

cursos na modalidade EAD e facilitará 

a expansão dessa modalidade de 

ensino. Esse forte processo de 

expansão com mínima intervenção 
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estatal se assemelha a um “quase-

mercado” neste setor educacional 

(DIAS SOBRINHO, 2002), fomentado 

por meio de edição de normativas que 

facilitaram a abertura de polos de 

apoio e, portanto, o aumento 

exponencial da oferta, privilegiando 

grandes grupos empresariais.  

De fato, esse debate sobre 

avanços e contradições da oferta da 

EAD - em cursos no ensino superior - 

vem sendo acirrada desde a 

publicação da Portaria Normativa n° 

1.428/2018, quando se tratou das IES 

credenciadas pelo MEC, cujo limite de 

20%, até então ofertado, passou a ser 

de até 40%. A nova PN n° 2.117, de 

dezembro de 2019, trata de todas as 

instituições que compõem o Sistema 

Federal de Ensino, públicas ou 

privadas. Essa última portaria foi 

bastante elogiada pelas mantenedoras 

de instituições privadas de ensino, 

uma vez que as IES privadas são as 

detentoras de 90,6% das matrículas na 

modalidade a distância (EAD). Vale 

lembrar que, em 2018, 75,3% das 

matrículas no ensino superior se 

deram em instituições privadas. Uma 

das diferenças entre as PN 1.428 e 

2.117 é: na PN 1.428 o limite era de 

oferta de 20%, sendo ampliado para 

até 40% de oferta da EAD - apenas 

para as IES que obtiveram Conceito 

Institucional (CI) quatro. Inovando, a 

nova Portaria 2.117, passou a 

autorizar a ampliação em até 40% nos 

cursos presenciais, sem a 

necessidade de CI 4 ou de CC 4, 

liberando para todos os cursos 

presenciais, inclusive para os que 

serão autorizados. Excetuando-se os 

cursos de Medicina, as áreas de 

Saúde e de Engenharia também 

podem ampliar tal oferta de EAD em 

seus cursos presenciais (PUJOL, 

2019). O que ocorreu foi um ajuste, a 

partir da PN 2117/19, no texto que já 

permitia a oferta de até 40% de carga 

horária em EAD (PN 1.428/18). Com 

isso, se puderam desburocratizar os 

processos e não mais exigir o 

atendimento ao requisito de Conceito 

quatro (CI 4) exigido na PN anterior. 

Mas, ainda persistem as diferenças 

entre a as cargas horárias dos cursos 

na modalidade presencial e aqueles 

ofertados na modalidade a distância 

(BISOL, 2019). 

O debate versa sobre avanços 

ou contradições, com base na 

legislação nacional, uma vez que a 

diferença entre a carga horária em 

EAD, em cursos de graduação 

presenciais, não passa por mudanças 

profundas. O universo da EAD traz 
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dados que exigem postura mais 

segura, pois, o número de vagas 

ofertadas especificamente pelo ensino 

superior a distância (EAD) superou, em 

2018, o número de oportunidades em 

cursos presenciais: 7.170.567 vagas 

remotas (EAD) contra 6.358.534 vagas 

locais (presenciais), conformes ao Censo 

do Ensino Superior, divulgado em 

setembro de 2018 pelo MEC e pelo INEP.  

A PN 1.428, de 2018, já 

publicara o aumento do limite das 

aulas a distância de 20% para 40% em 

cursos presenciais em instituições de 

ensino credenciadas pelo MEC, o que 

inclui as faculdades privadas, mas não 

liberava a modalidade a distância para 

os cursos da área de saúde e de 

engenharia. A PN 2.117, de dezembro 

de 2019, se refere especificamente às 

instituições do sistema federal de 

ensino e o novo texto permite que 

essas graduações possam ofertar 

parte das disciplinas nesse modelo. 

Outra diferença entre as duas portarias 

é que não há uma lista de exigências 

para a oferta de EAD. Para as 

universidades federais, resta a 

preocupação e o receio de que tais 

mudanças se prestem para forçar uma 

redução de custos nestas instituições. 

Da parte do setor privado restaram as 

críticas, pois há a necessidade de 

maior flexibilização desta modalidade 

EAD, uma vez que não desobriga do 

cumprimento dos 200 dias letivos, o 

que é contraditório, para a 

Associação Brasileira de 

Mantenedoras do Ensino Superior 

(ABMES).3 

Essa flexibilização da oferta de 

até 40% a distância não está mais 

condicionada ao credenciamento 

prévio da IES para oferta EAD e ao 

Conceito Institucional (CI) 4, descrito 

no artigo 3º da revogada PN 1.248/18, 

nem vigora também a necessidade de 

existência do curso de graduação a 

distância com Conceito de Curso (CC) 

4, de mesma denominação e grau de 

um curso presencial já reconhecido e 

ofertado pela IES. Essas eram as 

condições que anteriormente 

implicavam em grande limitação para a 

oferta anunciada, inclusive quando se 

                                                           
3 Enquanto a primeira regulamentação (PN 
1.428/2018) dizia que as universidades 
credenciadas teriam uma "permissão básica" 
para oferecer até 20% da carga horária a 
distância. O porcentual pode chegar a 40% se 
a instituição atender a quatro requisitos, como 
boas notas nas avaliações do MEC. Na nova 
portaria (2.117/2019), específica para as 
federais, não há um limite inicial de 20%. O 
MEC informou que a portaria apenas "ajusta o 
texto" anterior que já permitia a oferta em até 
40% de carga horária a distância nos cursos 
presenciais. "Foram feitas alterações para dar 
clareza à redação quanto a oferta das 
atividades extracurriculares e ao limite de 
percentual EAD permitido para cursos 
presenciais, auxiliando na desburocratização 
de processos" (ABMES, 12/12/2019). 



Revista Científica da UNIRB – Ano V – Maio / 2020 Tema: Multidisciplinar 

 

 
61 

 

optava pela oferta de 20% e que exigia 

a existência do curso reconhecido. 

Além disso, é relevante a excludente 

de oferta apenas para os cursos de 

Medicina, não mais para os cursos de 

saúde e de engenharia, tendo tal 

debate muitas opiniões contraditórias e 

ainda poucas evidências a apresentar. 

Neste sentido, longe de ser uma 

revolução na EAD, Magalhães (2019), 

afirma ser a PN 2.117/19 mais uma 

das costumeiras novidades 

regulatórias do MEC que obrigam os 

gestores educacionais e 

coordenadores de cursos a refletirem 

sobre o mercado educacional, com 

essa possibilidade de, nos cursos 

presenciais, chegar-se a 40% da carga 

horária em atividades mediadas por 

tecnologia (EAD). Mesmo que 

esperada pelo mercado educacional, 

essa novidade fará com que a 

educação superior não seja mais a 

mesma após esta portaria, pois, o 

aumento da carga horária de 

atividades mediadas por tecnologia 

não transformarão os cursos 

presenciais em EAD, mas abrirão 

possibilidades de inovações 

metodológicas, redução de custos, 

preocupações com a qualidade e 

preços acessíveis. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto aos cursos ainda em 

processo de autorização, resta a 

possibilidade de implementação da 

proposta que resulte em economia e 

celeridade processual. Também a PN 

2.117/19 aponta para a 

obrigatoriedade no cômputo das 

atividades extracurriculares que 

utilizem de metodologias EAD. Isso se 

refere ao caput do artigo 2º, com sua 

previsão de oferta na “organização 

pedagógica” e “curricular” dos cursos 

de graduação. No entanto, deixa uma 

lacuna sobre quais atividades de 

iniciativa de cada IES serão 

computadas, pois, via de regra, 

usualmente são aquelas atividades e 

experiências práticas que não 

integram o currículo: trabalhos 

voluntários e sociais, atividades 

esportivas e culturais, projetos de 

iniciação científica, participação em 

empresa júnior, grêmios estudantis, 

intercâmbios ou outros - pela 

normativa, ainda a se avaliar, sendo 

pela via da EAD, serão consideradas 

no cômputo dos 40%. 

Portanto, a “introdução opcional 

de carga horária na modalidade de 

EAD, não desobriga a IES do 

cumprimento do disposto do art. 47 da 

https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/tag/saude/
https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/tag/engenharia/
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lei 9.394”. Isso diz respeito ao 

cumprimento do ano letivo regular, 

com no mínimo 200 dias de trabalho 

acadêmico efetivo (só excluindo o 

tempo reservado para os exames 

finais). Sem qualquer flexibilidade em 

relação a este requisito, a previsão é 

mantida por força de lei (LDB 9.394): 

refere-se ao ano letivo regular e é a 

que se utiliza para definir o calendário 

escolar com 200 dias letivos de 

trabalho acadêmico efetivo. Não 

implica em redução do tempo de curso 

e nem no encurtamento do período de 

aulas, mas na reorganização do 

formato de oferta dos cursos 

presenciais com mais ou menos dias 

de aula na semana, mas no período 

anual compreendido. 

Os cursos que podem aderir à 

PN 2.117, sendo presenciais, serão 

todos, exceto Medicina. Este fato levou 

à reação imediata de entidade de 

classe e conselhos, que ainda não 

perceberam a oportunidade de 

inovação, atualização e melhoria de 

qualidade que os cursos de graduação 

podem ganhar, dependendo sempre 

de seus projetos de cursos 

(MAGALHÃES, 2019). Em relação aos 

projetos de cursos, e demais 

documentos institucionais, como o 

Projeto de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), os mesmos devem 

detalhar como vai ser realizada a 

oferta, e de que forma a carga horária 

será integralizada e deve ser pensado 

no preenchimento dos planos de 

ensino. E atividades curriculares como 

Estágio, Trabalho de Conclusão de 

Cursos e Atividade Acadêmicas 

Complementares, contabilizam nos 

40% a serem ofertados por EaD? 

Magalhães (2019) entende que não, já 

que o Estágio é, por princípio, 

presencial, e o TCC e as Atividades 

Acadêmicas Complementares exigem 

muito mais uma ação do próprio aluno, 

sob supervisão do corpo docente e 

coordenação de curso. 

Além disso, com a nova portaria 

2.117/19 continua o mesmo fluxo de 

autorização e reconhecimento, 

conformes à rotina vigente, de 

autorização, reconhecimento e 

permanente renovação de 

reconhecimento – por parte do INEP – 

e isso aponta que a mudança de oferta 

(até 40%) não ensejará antecipação 

de vigência de ato regulatório. 

Continuará a ser avaliado durante o 

ciclo regular do próprio curso, 

conforme entendimento do parágrafo 

único do artigo 5º da nova portaria. 

Considerando que a portaria 2.117/19 

revela mecanismos de autonomia, é 
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pertinente que voltemos no tempo dos 

indicadores “imprescindíveis” de 

conceito satisfatório para assegurar o 

mínimo de qualidade da modalidade, 

sem que isso signifique ingerência. 

Segundo Furuno apud Lincoln Macena 

(2019): 

 

Particularmente, tais 
questionamentos aquecem minhas 
reflexões sobre esse movimento. Até 
um tempo atrás discutíamos a 
possibilidade e percentual de EAD 
nos cursos presenciais. Depois, 
passamos a discutir o que de 
presencialidade podemos adotar nos 
cursos EAD, e sua estratégia de 
oferta ou não em polos de apoio 
presencial que não seja a sede. 
Enfim, a oferta mista, agregando 
metodologias que propiciem a 
aprendizagem de fato é o tema do 
momento. 
 

Desde a PN n° 20/2017 

(alterada pela Portaria Normativa nº 

741, de 02 de agosto de 2018) – 

conforme já prevista em seu “padrão 

decisório”, cabe ao órgão regulador, 

explicitar a regra no fluxo avaliativo. E, 

quanto aos cursos que tiveram seus 

indicadores avaliados com conceitos 

inferiores a três (3), estes devem estar 

atentos ao padrão decisório que deve 

vir a ser publicado (ou republicado) na 

constância da nova normativa. Ainda 

devem considerar tal medida como 

requisito mínimo de qualidade ao 

ofertarem cursos presenciais com 

conteúdos EAD. 

A análise da trajetória da EAD, 

bem como dos instrumentos 

normativos e das legislações que 

contribuíram para isso apontam que a 

conjuntura das políticas públicas 

viabilizou tal revolução com a 

expansão do ensino superior, 

focalizando o crescimento da oferta da 

EAD como um dos principais desafios 

de enfrentamento no âmbito das 

políticas. Como as IES privadas detêm 

quase a totalidade de matrículas EAD, 

a análise foi sobre cursos EAD 

ofertados nessas IES, para entender o 

crescimento da EAD, os indicadores 

desse crescimento e os instrumentos 

normativos que a favoreceram, no 

intuito de compreender as novas 

oportunidades que se abrem com a 

possibilidade de 40% de EAD no 

ensino presencial. De fato, o que está 

em jogo é a “Digitalização do Ensino 

Superior” para que as IES encontrem o 

seu foco de sintonia com a sociedade. 

Com isso, estudar a distância deixa de 

ser "modalidade" para virar uma 

característica do comportamento de 

aprendizagem das novas gerações.  
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Quadro 1. Crescimento das matrículas no Ensino Superior – em milhões – por 
categoria Administrativa 

 

 

Fonte: SEMESP (2019, p. 11). 

 

 

Quadro 2. Número de contratos novos do FIES firmados com alunos do ensino 
superior brasileiro por ano (2010-2018) 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

n° de 

contratos 76.000 154.000 377.000 560.000 733.000 287.000 204.000 168.000 182.000 

Fonte: SEMESP (2019, p. 36).  
 

Quadro 3. Número de matrículas em EAD no ensino superior brasileiro, por ano 
(2010-2018). 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N° de 

matrículas 
930.920 993.062 1.113.958 1.153.640 1.341.876 1.393.780 1.494.427 1.759.250 2.056.511 

Fonte: SEMESP (2019, p. 15)  

 

 

 

Quadro 4. Número de cursos EAD, por ano (2008-2018). 
ANO 

CURSOS 

2008  

647 

2009  

844 

2010  

930 

2011  

1044 

2012  

1148 

2013  

1258 

2014  

1365 

2015  

1473 

2016  

1662 

2017  

2108 

2018  

3177 

Fonte: BRASIL (INEP, 2019). 

 

Quadro 5. Matrículas em EAD, por categoria administrativa. 
ANO Total de matrículas  

REDE PÚBLICA 

Total de matrículas  

REDE PRIVADA 

2003 39.804 10.107 

2006 42.061 165.145 

2007 94.209 275.557 

2010 181.602 745.577 
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2012 181.624 932.226 

2013 154.553 999.019 

2015 128.393 1.265.359 

2016 122.601 1.371.817 

2017 165.511 1.577.589 

 
Fonte: Censo da Educação Superior (INEP, 2017). 

 

Quadro 6. Instrumentos Legais sobre a modalidade EaD, por data e assunto tratado. 
 

INSTRUMENTOS LEGAIS SOBRE A MODALIDADE EAD 

 Lei n° 9.394 - Presidência da República - 20/12/1996 - Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Reconhece a modalidade de EAD (Art.80).  

 Decreto n° 2.494 - Presidência da República - 10/02/1998 - Regulamenta o art. 80 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras providências.  

 Decreto n° 5.622 - Presidência da República - 19/12/2005 - Regulamenta o art. 80 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. 

 Portaria Normativa n° 40 MEC - 12/12/2007 - Institui o e-MEC, sistema eletrônico de 
fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação 
da educação superior no sistema federal de educação. / Republicada em 29/12/2010 - 
Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de 
informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação 
superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos 
Superiores e consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de 
avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e 
outras disposições.  

 Portaria Normativa n° 18 MEC - 15/08/2016 - Dispõe sobre a regulação de polos de 
apoio presencial no exterior e dá outras providências. 

 Decreto n° 9057 - Presidência da República - 25/05/2017 - Regulamenta o art. 80 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. 

 Portaria Normativa n° 11 - MEC - 20/06/2017 - Estabelece normas para o 
credenciamento de instituições e a oferta de cursos superiores a distância, em 
conformidade com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. 

 Portaria n° 315 - MEC - 04/04/2018 - Dispõe sobre os procedimentos de supervisão e 
monitoramento de instituições de educação superior integrantes do sistema federal de 
ensino e de cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas 
modalidades presencial e a distância. 

 Portaria n° 1.428 - MEC - 28/12/2018 – Dispõe sobre a oferta, por Instituições de 
Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de 
graduação presencial. 

 Portaria n° 2.117 - MEC – 06/12/2019 – Dispõe sobre a oferta de carga horária na 
modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais ofertados 
por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020. 
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Capítulo V - Perfil Nutricional de 
Pacientes Oncológicos: um 

panorama de hospitais 
especializados no brasil 
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PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES 
ONCOLÓGICOS: UM PANORAMA DE 

HOSPITAIS ESPECIALIZADOS NO BRASIL 
 

Cleidisson Araújo Santana1 
Luciana Labidel dos Santos2 

 Rafael Bastos Jesus3 
 

RESUMO: câncer é definido pelo 
crescimento desordenado de células 
que podem invadir os tecidos e 
órgãos, formando tumores que podem 
se instalar nos variados locais do 
organismo humano. Uma das 
complicações é a desnutrição e os 
sintomas acometidos pela própria 
doença e pelo tratamento, reduzindo 
assim a qualidade de vida do 
indivíduo. Desta forma o presente 
estudo tem por objetivo descrever o 
perfil nutricional de pacientes 
oncológicos que foram atendidos em 
hospitais. A metodologia utilizada foi a 
revisão integrativa de literatura, com 
abordagem qualitativa, realizada em 
outubro de 2019 a fevereiro de 2020, 
através de busca em bases de dados 
eletrônicos. Foram adotados como 
critério de inclusão artigos disponíveis 
na íntegra publicados no período de 
2010 a 2020 que respondessem aos 
objetivos da pesquisa. Constatou-se 
que o sexo masculino é o gênero mais 
propenso a desenvolver neoplasias, a 
população infanto-juvenil é mais 
acometida pelos carcinomas 
hematológicos, enquanto homens e 
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mulheres por câncer de próstata e 
mama respectivamente. 80% dos 
pacientes com câncer são desnutridos, 
e esta condição pode ser ocasionada 
pelos sintomas do tratamento ou 
outros fatores. A denutrição não foi 
possível ser detectada pelo IMC de 
forma isolada, tendo que ser 
associado a outros parâmetros, sendo 
a ASGPPP o adequado para avaliação 
do estado nutricional. Conclui-se que a 
assistência nutricional de pacientes 
oncológicos é indispensável para 
manutenção e recuperação do estado 
nutricional que será um dos preditores 
para aumento da expectativa de vida. 
 

Palavras-chave: Câncer. Desnutrição. 
Estado nutricional. 
 
ABSTRACT: Cancer is defined by the 
disordered growth of cells that can 
invade tissues and organs, forming 
tumors that can settle in different 
places in the human body, one of the 
complications is malnutrition and the 
symptoms affected by the disease 
itself and the treatment, thereby 
reducing the quality of life of this 
individual, so this study aims to 
describe the nutritional profile of 
cancer patients who were treated in 
hospitals. The methodology used was 
the integrative literature review, with a 
qualitative approach, carried out from 
October 2019 to February 2020, 
through search in electronic 
databases, the inclusion criteria were 
articles available in full published 
between 2010 and 2020 that 
responded to the research objectives. 
It was found that the male gender is 
the most prone to developing 
neoplasms, the infant-juvenile 
population is more affected by 
hematological carcinomas, while men 
and women by prostate and breast 
cancer respectively. 80% of cancer 

patients are malnourished, and this 
condition can be caused by symptoms 
of treatment or other factors, 
malnutrition could not be detected by 
IMC in isolation, having to be 
associated with other parameters, with 
ASGPPP being suitable for 
assessment of nutritional status. It is 
concluded that the nutritional 
assistance of cancer patients is 
essential for maintaining and 
recovering the nutritional status that 
will be one of the predictors for 
increasing life expectancy. 
 
Keywords: Cancer. Malnutrition. 
Nutritional status. 
 

1. INTRODUÇÃO 

De acordo com o Instituto 

Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva, câncer é definido pelo 

crescimento desordenado de células 

que podem invadir os tecidos e 

órgãos, caracterizando-se pela falta de 

controle e agressividade destes 

elementos, com capacidade de rápida 

divisão, desta forma formando os 

tumores que podem se instalar nos 

variados locais do organismo humano, 

podendo ser classificado quanto ao 

seu tipo de carcinoma.  

A neoplasia maligna, 

popularmente chamada como câncer, 

é caracterizada pelo conjunto de 

patologias clínicas que têm como 

similaridades o crescimento 

desordenado, incontrolado e rápido 
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das células com a capacidade de 

invadir outros órgãos e tecidos, 

podendo levar o indivíduo a 

metástase. A fisiopatologia da doença 

se caracteriza pelo desencadeamento 

de grandes alterações metabólicas 

que pode comprometer ainda mais a 

saúde do paciente oncológico 

(PALMIERI et al., 2013). 

A gênese do carcinoma é 

consequente dos eventos que ocorrem 

em várias etapas, a partir de 

alterações que acometem os genes. A 

primeira etapa é caracterizada por 

modificações permanentes e 

irreversíveis no material genético da 

célula a partir dos agentes 

cancerígenos; na segunda etapa a 

célula iniciada se transforma em célula 

maligna, ocorrendo expansão clonal; já 

na terceira e última etapa ocorre um 

aumento na taxa de proliferação, com 

caráter invasivo e células alteradas 

bioquimicamente (COZZOLINO, 2016). 

Os principais agentes 

carcinogênicos, com maior potencial 

de efeito para origem do câncer são: a 

dieta, em que algumas substâncias 

presentes podem induzir a mutação do 

DNA, estes compostos visam 

aumentar a produção, conservação, 

acondicionamento e melhorar as 

propriedades dos alimentos; As drogas 

com potencial para estresse oxidativo 

do DNA como fumo, tabaco, excesso 

de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, 

drogas psicoativas e medicamentos; E 

os fatores ambientais como exposição 

excessiva aos raios solares, gases 

produzidos pelos motores dos 

veículos, resíduos industriais e 

agrotóxicos; além de outros fatores 

como infecções virais e genéticos 

(DUSMAN, 2012). 

O tratamento é realizado 

mediante aos exames 

complementares relacionado ao tumor, 

ao perfil gênico e ao hospedeiro. 

Preconiza-se no tratamento do câncer 

a cirurgia com retirada do tumor a 

partir de operações, ou quimioterapia e 

em alguns casos podendo-se valer de 

radioterapia, nas últimas décadas 

surgem novas técnicas de 

intervenções como a hormonioterapia 

e a imunoterapia. Em todas as 

terapêuticas, o tipo e a forma que será 

realizada dependerá da classificação 

do tumor e do seu estágio clinico 

(MINEO et al., 2013).   

Uma das complicações mais 

frequentes nos pacientes com câncer 

é a desnutrição e os sintomas 

acometidos pela própria doença e pelo 

tratamento, com isso reduzindo a 

qualidade de vida deste indivíduo. 
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Deste modo, a nutrição tem um papel 

importante para o controle de tais 

problemas, garantindo bem estar e 

diminuição do risco nutricional 

(FERREIRA; GUIMARAES; 

MARCADENTI, 2013). 

A identificação do risco 

nutricional inicialmente se faz pela 

triagem nutricional, dentre os 

protocolos utilizados para o paciente 

oncológico, destaca-se a avaliação 

subjetiva global produzida pelo próprio 

paciente. Existem vários métodos para 

se fazer a avaliação nutricional, porém 

todos eles apresentam suas 

limitações. Entretanto é de suma 

importância a coleta de dados 

relacionados com a história clinica e 

dietética, exames laboratoriais, exame 

físico e medidas antropométricas 

(BIANGULO; FORTES, 2013). 

A Avaliação subjetiva global é 

um método amplamente utilizada, 

tendo em vista que os métodos 

objetivos (antropométrico, químico e 

imunológico) não são tão eficientes, 

pois não são alterados apenas pelos 

fatores nutricionais. Porém este 

método não é quantitativo, o que 

impossibilita o acompanhamento em 

curto prazo, por isso, foi desenvolvido 

um parâmetro a partir da avaliação 

subjetiva global, denominado 

avaliação subjetiva global produzida 

pelo próprio paciente, que inclui 

questões sobre sintomatologia de 

impacto nutricional, permitindo 

também gerar um escore numérico do 

estado nutricional atual (GONZALEZ et 

al., 2010). 

O objetivo da terapia nutricional 

consiste em preservar a integridade do 

trato gastrintestinal, melhorar 

capacidade funcional, prevenir e tratar 

a desnutrição e o catabolismo proteico, 

garantindo oferta adequada de 

nutrientes. Isso mantem um bom 

estado imunológico, reduz o estresse 

oxidativo com componentes bioativos 

como também o número de 

complicações, mantendo melhor 

eficácia do tratamento e da qualidade 

de vida (PALMIERI et al., 2013). 

O acompanhamento nutricional 

pode ser realizado pelas unidades de 

média e alta complexidade com 

variadas opções de especialidades, 

garantindo serviços para população 

além do atendimento realizado dentro 

das unidades básicas de saúde, com 

maiores recursos e tecnologia 

(SOUZA; MACHADO; NORONHA, 

2015).  

No campo da nutrição, o 

cuidado humanizado e paliativo se faz 

a partir do levantamento das queixas 
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do paciente, e deste modo usar a 

alimentação para intervir em tais 

sintomas, de forma a amenizar o 

sofrimento. Oferecer o alimento ao 

paciente é inseri-lo em uma 

representatividade social e emocional, 

a alimentação surge como fonte de 

vida e a sua restrição pode significar 

uma piora no quadro de saúde 

(BENARROZ; FAILLACE; BARBOSA, 

2009). 

 Diante do exposto questiona-se 

qual é o perfil e estado nutricional de 

pacientes oncológicos que realizaram 

atendimento nutricional em hospitais 

especializados? Compreende-se que 

um bom estado nutricional de 

pacientes com neoplasias pode 

garantir uma qualidade de vida durante 

e após o período da doença, fazendo 

necessário um acompanhamento 

nutricional efetivo com propagação de 

informações corretas. Assim, estes 

pacientes procuram os hospitais em 

busca de cuidado especializado, 

portanto, o estudo sobre o 

acompanhamento nutricional desta 

população é relevante, tendo em vista 

que a realidade de paciente com 

carcinoma poder ter precariedade e 

dificuldades, ocorrendo interferência 

direta na sua saúde. 

 Desta forma o objetivo do 

estudo foi descrever o perfil nutricional 

de pacientes oncológicos que foram 

atendidos em hospitais especializados 

no Brasil. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo caracteriza-

se por ser uma revisão integrativa de 

literatura, que segundo Severino 

(2013), é aquela que se realiza com 

documentos já disponíveis, utilizando 

dados trabalhados por outros 

pesquisadores. 

 A abordagem utilizada foi 

qualitativa em que é definida por 

Prodanov e Freitas (2013) como sendo 

o modelo que não utiliza dados 

estatísticos, preconizando a 

compreensão e explicação das coisas. 

O tipo da pesquisa é descritivo 

caracterizado por Gil (2008), como 

aquele que explica as características 

dos fenômenos das variáveis do 

estudo. 

O levantamento bibliográfico foi 

realizado em outubro de 2019 a 

fevereiro de 2020, através das bases 

de dados como: Lilacs e SciELO com 

artigos da área, utilizando como 

descritores: neoplasias e perfil 

nutricional de pacientes oncológicos.  
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Foram adotados como critério 

de inclusão: os artigos disponíveis na 

íntegra de forma gratuita e online, 

publicados no período entre 2010 e 

2020. Os critérios de exclusão foram 

artigos não publicados na íntegra, com 

publicações superiores a 10 anos. 

O presente estudo foi realizado 

com base nas regras estabelecidas 

pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, desta forma, as normas 

éticas e científicas foram empregadas 

na elaboração do trabalho de 

conclusão de curso. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da metodologia 

aplicada, foram selecionados cinco 

artigos que correspondiam ao objetivo 

proposto. De acordo com Souza e 

colaboradores (2017), em um estudo 

realizado em um hospital oncológico 

localizado no município de Uberlândia, 

Minas Gerais, Brasil, com amostra 

populacional de 50 participantes, 

constatou que 62% eram do sexo 

masculino e 38% do sexo feminino 

com idade que varia entre 18 e 78 

anos, com relação ao tipo de câncer, a 

leucemia, linfoma, trato gastrintestinal 

e pele foram os mais prevalentes 

respectivamente, pode-se notar que 

46% desta população apresentava-se 

eutrófica segundo o índice de massa 

corporal, porém a desnutrição variou 

entre 48 a 72%, em que as variáveis 

que detectaram esse déficit foram área 

muscular do braço corrigida e 

avaliação subjetiva global. 

 O consumo alimentar dos 

pacientes do estudo de Souza e 

colaboradores (2017) foi positivo com 

relação aos macronutrientes, pois os 

mesmos encontraram-se dentro dos 

parâmetros recomendáveis, porém 

quando avaliou o consumo de 

micronutrientes, houve inadequação 

para cálcio (98%); zinco (78%) e 

vitamina C (70%), esta deficiência 

justifica-se pelo aumento das 

necessidades e das perdas, além dos 

sintomas gastrintestinais provenientes 

do tratamento oncológico.  

 Cerca de 80% dos pacientes 

oncológicos apresentam desnutrição, 

que geralmente ocorre pelo 

desequilíbrio entre a ingestão e a 

necessidade proteica e calórica, o 

olhar pra esta condição que afeta tais 

pacientes se mostra importante, pois 

ela está associada à diminuição da 

qualidade de vida, redução de 

sobrevida com aumento da 

morbimortalidade. A avaliação do 

estado nutricional deve ser monitorada 



Revista Científica da UNIRB – Ano V – Maio / 2020 Tema: Multidisciplinar 

 

 
76 

 

com o objetivo de diminuir a incidência 

de desnutrição, portanto expressando 

uma melhor resposta ao tratamento 

proposto (SMIDERLE; GALLON, 

2012). 

Segundo o estudo realizado por 

Dallacosta e colaboradores (2017) em 

um ambulatório de oncologia do 

hospital de Santa Terezinha, com uma 

amostra de 70 participantes, observou-

se que 54,3% eram do sexo masculino 

e 45,7% do sexo feminino, com idade 

média de 63,2 anos, no qual 81,4% 

relatou que não faz acompanhamento 

com nutricionista. Ao questionário de 

consumo alimentar 22,9% foram 

classificados com uma má 

alimentação, 68,6% com alimentação 

regular e 8,6% com alimentação 

adequada. O percentual da redução de 

peso encontrou-se elevado com 52,2% 

dos participantes reduzindo mais de 

5% do peso corporal, segundo a 

ASGPPP, 83% desta população 

encontrou-se desnutrida, enquanto 

17% encontravam-se bem nutrida. 

 Por conta da condição 

patológica, tratamento e má 

alimentação do pacientes, Dallacosta e 

colaboradores (2017) ainda aponta 

que a população desnutrida do estudo 

referiu alguns sintomas, em que 21,4% 

tiveram náuseas; 5,7% não sentiram o 

gosto dos alimentos; 5,7% referiram 

boca seca; 5,7% não tinham fome; 

4,3% tiveram episódios diarreicos e 

4,3% tiveram vômitos, a população 

bem nutrida não relatou queixas ou 

sintomas. 

Sabe-se que os efeitos 

colaterais e os sintomas referidos 

podem afetar a qualidade de vida do 

paciente oncológico deixando-o 

debilitado, os estudos evidenciam que 

náuseas e disgeusia são as queixas 

mais relatas entre a população 

portadora de neoplasias. A dor crônica 

foi observada em 30 a 50% dos 

pacientes, notando-se também a 

prevalência de fadiga, cansaço, 

insônia e perda de apetite, algumas 

pesquisas evidenciam que com o 

avançar da tecnologia as queixas 

diminuíram, porém ainda se vê uma 

grande prevalência dos mesmos 

(MIRANDA et al., 2013). 

De acordo com o estudo 

desenvolvido por Pelissaro et al. 

(2016) em uma pesquisa realizada em 

um hospital filantrópico localizado no 

Rio Grande do Sul, com uma amostra 

de 70 idosos, no qual 57,1% eram do 

sexo masculino e 42,9% eram do sexo 

feminino, com idade média de 72,9 

anos, a localização do câncer mais 

frequente foi no intestino, seguido por 
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próstata, pulmão, pâncreas e mama 

respectivamente. A eutrofia foi 

predominante apresentada nos 

parâmetros índice de massa corpórea 

e circunferência da panturrilha, com 

valores 55,7% e 65,7%, 

respectivamente, enquanto que a mini 

avaliação nutricional reduzida 

identificou 84,4% de desnutrição ou 

risco nutricional. 

Em relação à perda de peso dos 

pacientes do estudo de Pelissaro et al. 

(2016), notou-se que 77,8% haviam 

apresentado perda de peso nos 

últimos seis meses, destes 49,2% 

apresentaram perda significativa de 

peso; 28,5% perda de peso grave e 

22,2% não apresentavam perda de 

peso nos últimos seis meses. Os 

pacientes com câncer de pulmão e 

pâncreas foram os que mais 

apresentaram perda de peso grave, 

enquanto que as idosas com câncer 

de mama não apresentaram perda de 

peso. 

O estudo anterior corrobora com 

o estudo de Santos et al. (2014) que 

em uma pesquisa realizada em um 

centro oncológico no município de 

Ponte Nova, Minas Gerais, com uma 

população de 96 idosos avaliaram o 

estado nutricional, o parâmetro IMC 

identificou 29,2% da amostra com 

baixo peso; 35,4% eutróficos e 35,4% 

com sobrepeso, entretanto quando 

avaliado pela ASGPPP, notou-se 

eutrofia em 56,2% idosos; desnutrição 

moderada em 29,2% e desnutrição 

grave em 14,6%, representando uma 

maior identificação de desnutrição 

através da ASGPPP com 43,8% dos 

idosos quando comparado ao IMC 

com 29,2% casos de déficit nutricional. 

A avaliação do estado 

nutricional do idoso identifica a 

prevalência de desnutrição, desta 

forma o atendimento ao idoso 

oncológico é um desafio para os 

profissionais de saúde, tendo em vista 

que as condições fisiológicas e a 

dificuldade de se alimentar 

consequente da idade podem interferir 

e prejudicar a evolução do tratamento, 

deste modo, o cuidado precisa analisar 

todos os fatores, possibilitando uma 

melhor adesão à intervenção, em que 

o nutricionista deve fazer o manejo nos 

sintomas e modificar a apresentação 

da alimentação, observando o déficit 

funcional do idoso (SANTOS et al., 

2015). 

De acordo com o estudo 

realizado por Barreto e colaboradores 

(2013) no Hospital da Criança de 

Brasília José de Alencar, do Distrito 

Federal, com a análise de 29 
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prontuários de crianças com câncer, 

foi constatado que 56% eram do sexo 

masculino e 44% do sexo feminino, 

com idade média de 6,5 anos, o tipo 

de câncer mais frequente foi Leucemia 

Linfoide Aguda, com 45% dos casos, 

seguido por neuroblastoma 22%, 

Leucemia Mieloide Aguda 14%, re-

tinoblastoma e osteosarcoma com 

12%, e tumor de Wilms com 7%. 

 Aos resultados do estudo de 

Barreto e colaboradores (2013), notou-

se que os sintomas do trato 

gastrointestinal predominantes foram 

hiporexia (82%), seguido de náuseas e 

vômitos (79,31%), constipação 

(65,51%), diarreia (32%) e mucosites 

(10,35%). Em relação ao estado 

nutricional observou-se que 35% dos 

pacientes estavam abaixo do peso 

segundo o IMC/Idade, 44% estavam 

eutróficos, 18% sobrepeso e 12% com 

obesidade, dos 15 prontuários que 

tinham registrado o percentual de 

perda de peso recente, em 14% a 

perda de peso foi <10% e em 7% 

houve perda de peso >10% no período 

de 6 meses. 

O estudo anterior corrobora com 

o estudo de Gregório et al. (2016) que 

ao estudar o perfil nutricional de 

crianças oncológicas contatou que as 

leucemias e os linfomas foram as 

neoplasias mais frequentes, o estado 

nutricional foi avaliado pelo tipo de 

tumor, em que nas hematológicas 

segundo a classificação da World 

Health Organization (WHO), houve 

prevalência de eutrofia em 50% 

seguido por risco de sobrepeso 30%; 

obesidade 15% e magreza 5%, os 

resultados se assemelham quando 

classificados através da CB, no qual 

foi notado que a eutrofia esteve em 

61,1%; desnutrição leve 16,7%; 

obesidade 11,1%; desnutrição 

moderada e sobrepeso com 5,6%. 

As leucemias, seguida por 

linfomas são os tipos de neoplasias 

mais frequentes na pediatria, e a 

incidência desta patologia é maior na 

população masculina, não obtendo 

justificativa científica para tal dado. A 

antropometria é a ferramenta mais 

utilizada para avaliação do estado 

nutricional, sendo que as variáveis 

mais usuais são peso para idade; peso 

para a estatura; estatura para a idade 

e o IMC por idade o. A população 

portadora de tumor hematológico pode 

apresentar retenção hídrica por conta 

do tratamento quimioterápico e uso de 

corticoides, representando um 

aumento do peso corporal e 

superestimando o estado nutricional, 

além de que o corticoide pode 
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aumentar o apetite, levando ao ganho 

de peso (GREGORIO et al., 2016). 

De acordo com o estudo de 

Castione; Garcia e Souza (2010), 

realizado em um hospital da Secretaria 

de Estado de Saúde do Distrito 

Federal, com pacientes oncológicos 

que iriam realizar procedimento 

cirúrgico nas próximas 48 horas, teve 

uma amostra de 15 pacientes, no qual 

73,3% eram do sexo masculino e 

26,7% do sexo feminino, com idade 

média de 52 anos. Em relação ao tipo 

de neoplasia, as mais frequentes 

foram esôfago, estômago, reto, via 

biliares, pâncreas e próstata 

respectivamente. 

  Através dos dados 

antropométricos foi identificado por 

meio do IMC que 46,7% eram 

eutróficos e 53,7% desnutridos, foram 

avaliados outras medidas 

antropométricas no qual prega cutânea 

triciptal, circunferência muscular do 

braço e circunferência do braço 

confirmaram a prevalência de 

desnutrição, a avaliação subjetiva 

global foi aplicada por ser considerada 

um método sensível na detecção do 

déficit nutricional, confirmando 

desnutrição em 73,3% dos pacientes e 

eutrofia em 26,7%, observou-se ainda 

que 66,6% dos pacientes 

apresentaram perda de peso superior 

a 10% nos últimos 6 meses podendo 

evoluir com pior prognóstico pós-

cirúrgico (CASTIONE; GARCIA; 

SOUZA, 2010). 

 Em seu estudo, Castione; 

Garcia e Souza (2010) realizou exame 

físico, contatando que 86,7% dos 

pacientes tiveram perda de gordura 

entre moderada e grave, 80% com 

grau de depleção muscular, 6,7% dos 

pacientes apresentaram edema sacral 

gravemente depletado e 66,7% 

apresentaram edema no tornozelo. O 

estudo ainda manifesta que as drogas 

quimioterápicas ocasionam em 

sintomas gastrintestinais que podem 

induzir a perda de peso, notou-se a 

incidência de náuseas em 86,7%; 

anorexia em 80%; disfagia em 60%; 

vômito em 26,7% e diarréia em 6,7%. 

Tais achados levam a crer que o 

estado nutricional pode ser afetado por 

vários fatores que acometem o 

paciente nesta condição clínica. 

O estado nutricional depletado 

de pacientes hospitalizados ocasiona 

em complicações no período pós-

operatório, com diminuição do sistema 

imune (dificuldade de cicatrização e de 

combate a infecções), e aumento do 

tempo da internação hospitalar, 

portanto, os estudos garantem que 
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identificação do estado nutricional 

através das ferramentas como 

antropometria e avaliação subjetiva 

global produzida pelo próprio paciente, 

com posterior intervenção nutricional 

contribui para diminuição da 

morbimortalidade, período pós-

cirúrgico favorável e boa evolução 

clinica (FERRAZ; CAMPOS, 2012). 

O câncer apresenta variadas 

alterações que comprometem o estado 

nutricional, apenas o fato do paciente 

ter a patologia já o classifica em risco 

nutricional, portanto, uma triagem é 

necessária para identificar o grau de 

risco em que o paciente se encontra. 

Na prática clínica se é utilizado 

métodos como as medidas 

antropométricas, avaliação laboratorial 

e cálculos de índices nutricionais, 

porém estes métodos não demonstram 

a dimensão total de como o paciente 

se encontra, surgindo a alternativa da 

ASGPPP que além de evidenciar 

informações sobre as alterações 

corporais, informa sobre as alterações 

funcionais, possibilitando a 

identificação precoce dos pacientes 

em risco (SANTOS et al., 2012). 

 Não existe uma técnica que seja 

“padrão ouro” para realização da 

triagem, sendo o paciente oncológico, 

um paciente que é crítico, é necessário 

o emprego de parâmetros que juntos 

possibilite a identificação do perfil 

nutricional, desta forma, detectando as 

possíveis complicações para aplicar a 

intervenção nutricional. Dentre os 

diversos tipos de protocolos, a 

literatura destaca a ASGPPP como 

ideal para pacientes com câncer, pelo 

fato de descrever a perda de peso nos 

últimos seis meses e as possíveis 

alterações, presença de sintomas 

gastrintestinais, capacidade funcional, 

demanda metabólica e exame físico 

(BIANGULO; FORTES, 2012). 

 Dentre os exames laboratoriais 

utilizados para rastreamento e 

acompanhamento deste paciente se 

destacam a Albumina, pré-albumina e 

transferrina, que apesar de serem 

parâmetros questionáveis por terem 

sua concentração alterada por 

diversos fatores, ainda são 

marcadores frequentemente utilizados 

para avaliação do estado nutricional. O 

IMC constitui um parâmetro importante 

como preditor de morbidade e 

mortalidade, porém quando aplicado 

sozinho não denota resultado 

fidedigno por não distinguir gordura e 

massa muscular, desta forma as 

dobras cutâneas tornam-se 

imprescindíveis para avaliação 

muscular, que pode ser avaliada 
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também pela espessura do músculo 

adutor do polegar (EMAP) que estima 

a perda de massa muscular, em que a 

desnutrição é detectada a partir da 

diminuição da capacidade funcional, 

resulta na diminuição progressiva da 

espessura do MAP (BIANGULO; 

FORTES, 2012). 

 Os estudos apresentados não 

apontam dados referentes à 

escolaridade dos pacientes, apenas o 

estudo de Souza et al. (2017) observa 

que 64% tinham concluído o ensino 

fundamental; 32% concluído o ensino 

médio e 4% o ensino superior, esta 

pesquisa foi comparada com a de 

Azevedo e Bosco (2011) que ao 

estudar o perfil nutricional e qualidade 

vida de 20 pacientes constatou que 

55% possuíam ensino médio; 25% 

ensino fundamental; 15% ensino 

superior e 5% nenhuma. 

 Avaliar o perfil nutricional e o 

estado nutricional do paciente permite 

identificar os riscos em que ele se 

encontra para possibilitar a melhor 

intervenção possível, visando o melhor 

prognóstico (SILVANO; OLIVEIRA, 

2014). 

 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O paciente oncológico torna-se um 

indivíduo crítico que necessita ter um 

acompanhamento integral, em que seu 

estado nutricional deve ser rastreado 

prevendo um adequado desfecho 

clínico, ao caracterizar esta população 

concluiu-se que se trata de uma 

população em sua maioria masculina 

sem justificativa clínica. 

Os carcinomas acometem todas as 

idades, no qual o câncer mais 

prevalente na população pediátrica 

são os de ordem hematológica, nas 

mulheres adultas é a neoplasia de 

mama e nos homens adultos neoplasia 

de próstata. 

Os sintomas, a capacidade 

funcional e o estresse metabólico das 

neoplasias alteram o perfil nutricional 

dos indivíduos, por este motivo a 

maioria dos pacientes apresentam 

grau de desnutrição e depleção de 

massa muscular. 

O índice de massa corpórea apesar 

de ser um dos parâmetros mais 

utilizados na prática clínica, ele não é 

um indicador fidedigno, pois ao ser 

utilizado ele identificou eutrofia nos 

pacientes oncológicos, porém quando 

este empregado juntamente com 

outras medidas antropométricas e 
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avaliação subjetiva global produzida 

pelo próprio paciente foi observado um 

certo grau de desnutrição. 

Desta forma com o que foi 

observado nos estudos, conclui-se que 

mais de 80% de pacientes oncológicos 

não fazem acompanhamento com 

nutricionista e a assistência nutricional 

destes pacientes inicia-se com a 

determinação do perfil nutricional para 

verificar os déficits e propondo 

intervenção, por consequente, 

esperando uma boa evolução e 

prognóstico deste indivíduo, portanto, 

o trabalho do nutricionista frente a 

oncologia é indispensável para 

manutenção e recuperação do estado 

nutricional que será um dos preditores 

para aumento da expectativa de vida. 
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Capítulo VI - Etiologia, Patogênese e 
Potencial de Transformação Malígna 

do Líquen Plano Bucal: estado da 
arte 

[Odontologia] 
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RESUMO: O Líquen plano é uma 
doença inflamatória crônica 
mucocutânea de etiopatogenia incerta. 
Na boca, a doença é denominada de 
líquen plano bucal. É amplamente 
discutido na literatura se o LPB é, de 
fato, uma condição cancerizável, bem 
como vários aspectos de sua 
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patogênese e etiologia ainda não 
foram totalmente esclarecidos. Neste 
contexto, o objetivo desse trabalho foi 
rever a literatura científica em busca 
de evidências científicas atuais que 
explorassem tais temas. Em última 
análise, torna-se imperativa a 
necessidade de mais estudos 
direcionados a esta temática, uma vez 
que a falta esclarecimento quanto aos 
reais fatores etiológicos associados a 
gênese do líquen plano bucal dificultam 
a instalação de tratamento adequado. 
Ademais, ainda é presente a dúvida do 
cirurgião-dentista quando ao 
acompanhamento da lesão a longo 
prazo, visto que seu potencial de 
transformação maligna ainda é 
questionável. 
 

Palavras-chaves: Líquen Plano Bucal. 

Etiologia. Patologia. Neoplasias 

(Fonte: DeCS). 

 

ABSTRACT: Lichen planus is a 
chronic inflammatory mucocutaneous 
disease of uncertain etiopathogenesis. 
In the mouth, the disease is called oral 
lichen planus (LPB). It is widely 
discussed in the literature whether LPB 
is, in fact, a cancerable condition, as 
well as several aspects of its 
pathogenesis and etiology have not yet 
been fully elucidated. In this context, 
the objective of this work was to review 
the scientific literature in search of 
current scientific evidence to explore 
such topics. Ultimately, the need for 
more studies directed to this subject 
becomes imperative, since lack of 
clarification as to the real etiological 
factors associated with the genesis of 
oral lichen planus makes it difficult to 
install adequate treatment. In addition, 
the doubts of the dental surgeon are 
still present when monitoring the long-

term lesion, since its potential for 
malignant transformation is still 
questionable. 
 

Keywords: Oral Lichen Planus. 

Etiology. Pathology. Neoplasia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O líquen plano (LP) é uma 

doença inflamatória crônica que 

atinge pele e mucosa. O LP afeta de 

1% a 2% da população, sendo a 

mais frequente doença 

dermatológica que envolve da 

cavidade oral, recebendo o nome de 

líquen plano bucal (LPB) (PAYERAS 

et al., 2013). Apesar de ser uma 

patologia relativamente comum, os 

estudos sobre LPB são 

controversos, principalmente em 

relação ao seu potencial de 

transformação maligna e sua 

etiologia (SOUSA; PARADELLA, 

2009; DANIELLI et al., 2010; 

PAYERAS et al., 2013). 

Atualmente o LPB é 

enquadrado como uma condição 

cancerizável pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), podendo 

tornar-se uma entidade de relativo 

poder de morbidade e mortalidade 

(SOUSA; PARADELLA, 2009). A 
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complicação mais importante do LPB 

é o desenvolvimento do carcinoma 

de células escamosas oral (CCEO), 

mas esta é uma questão muito 

controversa (GANDOLFO et al., 

2004). 

Assim, diante das inumeras 

incertezas que permeiam a 

etiopatogênese do LPB e dos 

debates científicos em torno do seu 

provável potencial de transformação 

malígna, este artigo tem por objetivo 

discutir estes aspéctos através de 

uma breve revisão de literatura. 

 

 

2. ETIPATOGÊNESE DO LÍQUEN 

PLANO ORAL 

 

O papel autoimune na 

patogênese da doença é sustentado 

por muitas características do LPB: 

início em adultos, predileção pelo 

sexo feminino, associação com 

outras doenças autoimunes, 

atividade imunológica deprimida e 

presença de células T citotóxicas 

auto reativas nas lesões de LPB 

(LODI et al., 2005). Associação entre 

LPB e diversas doenças autoimunes 

já foram relatadas na literatura, 

como miastenia grave (MILLER; 

GIBBERD, 1971), síndrome de 

Sjogren (COLLET; DALAC; 

BRICHON, 1989) e doença celíaca 

(SCULLY; PORTER; EVESON, 

1993). 

Os mecanismos não 

específicos são aqueles que incluem 

a degranulação de mastócitos além 

de ativação de metaloproteinases da 

matriz. A combinação dos dois 

eventos é capaz de levar a um 

acúmulo de linfócitos T na lâmina 

própria, a qual está subjacente ao 

epitélio e causa uma degranulação 

na membrana basal (FRAGA et al., 

2011). Evidências atuais sugerem 

que o 

processo imunológico específico 

começa com um antigéno interno ou 

externo que altera as células 

epiteliais basais, tornando-as 

susceptíveis a ação de células 

imunes (DORREGO et al., 2002; LIU 

et al., 2009). 

Diversos estudos elucidam o 

mecanismo de patogênese do LPB 

associado a formação de um intenso 

infiltrado inflamatório de linfócitos T 

ativados. Esse mecanismo inclui a 

apresentação de antígenos por 

queratinócitos da camada basal e 

morte de queratinócitos antígeno-

específicos por linfócitos TCD8 

citotóxicos no infiltrado inflamatório 
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subepitepial, com a liberação de 

citosinas mediadoras do processo de 

apoptose dos ceratinócitos e 

recrutamento e manutenção dos 

linfócitos T na camada basal 

(VALENTE; PAGANO; CARROZZO, 

2001; KARATSAIDES et al., 2003; 

LORO et al., 2005; BASCONES et 

al., 2007; CANTO, et al., 2010; 

FRAGA, et al., 2011). 

A cronicidade da doença pode 

ser explicada, em parte, por uma 

deficiência nos mecanismos de 

imunossupressão, mediada pelo 

fator transformador de crescimento 

beta (GORSKY  et al., 2004). Para 

Sugerman (2002) a cronicidade do 

LPB ocorre devido a deficiência da 

imunossupressão TGF-β1 mediada 

por antígeno específico, a 

degeneração da camada basal 

facilitaria a invasão de células 

inflamatórias no epitélio, 

principalmente da célula T CD8. 

Estas células levariam a apoptose 

dos ceratinócitos, provocando a 

cronicidade da lesão. Embora os 

fatores causais do LPB ainda não 

foram totalmente esclarecidos, 

algumas hipóteses vem sendo 

levantadas para explicar a gênese 

da doença, tais como a 

predisposição genética (PREDA et 

al., 1990; VENTURINI et al., 2006), 

alterações psicológicas e 

neurológicas (SAMPAIO; RIVITTI, 

2001; CRUZ et al., 2008; 

DELAVARIAN et al., 2010), 

tabagismo e alcoolismo (EISEN, 

2002; SOUSA; ROSA, 2008). 

As alterações hepáticas 

crônicas de diferentes causas 

também passaram a ser estudadas 

como possíveis fatores etiológicos 

do LP. Estudos mostram associação 

estatisticamente significante entre 

LP e hepatites virais crônicas, 

embora com resultados ainda 

controversos (ISSA et al.,1999; 

GUERREIRO et al., 2005; 

LAURITANO et al., 2016). Um 

recente trabalho de revisão 

sistemática com meta-análise 

estimou um risco 6 vezes maior de 

Hepatite C em pacientes com LPB 

(ALAIZARI et al., 2016). 

Um estudo foi realizado por 

Zyada e Fikry (2010) para avaliar a 

expressão da p35 e sindecam-1 em 

43 amostras de tecidos embebidos 

em parafina de LPB para investigar a 

possível associação entre essa 

expressão e os tipos clínico-

patológicos de LPB e infecção pelo 

virus causador da Hepatite C (VHC). 

Foi encontrada uma forte correlação 
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estatisticamente significativa entre a 

infecção pelo e tipos clínico-

patológicos de LPB. Sugerido-se 

que a infecção por VHC poderia ser 

considerada, não só como fator 

etiológico no desenvolvimento de 

LPB, mas também como um fator 

importante para sua transformação 

maligna. 

Alguns estudos levantaram a 

hipótese de que o Epstein-Barr vírus, 

em combinação com agentes 

químicos, pode estar envolvido na 

etiologia de LPB (SAHENJAMEE et 

al., 2007). Recetemente, alguns 

trabalhos publicados na literatura 

científica investigam o possível papel 

da infecção por Helicobacter pylori 

na patogênese de doenças 

mucocutâneas, incluindo o LPB. No 

entanto, os resultados ainda são 

controversos e incipientes 

(HULIMAVU et al., 2014; IRANI et 

al., 2014; KAZANOWSKA-

DYGDALA; DUS; RADWAN-

OCZKO, 2016). 

Evidências atuais mostram 

associação estatisticamente 

significante entre LPB e doenças 

crônicas como diabetes, hipertensão 

(LANFRANCHI-TIZEIRA et al., 2003; 

ISMAIL; KUMAR; ZAIN, 2007; 

LAURITANO et al., 2016) e tireodites 

autoimunes (LAURITANO et al., 

2016). 

Alguns autores sugerem que 

os anticorpos ciculantes da tiróide, 

em pacientes afetados por tireoidite 

de Hashimoto, podem contribuir para 

desencadear resposta auto-imune 

específica na pela e/ou mucosa oral, 

provocando a manifestação clínica 

do LPB (LO MUZIO et al., 2013; 

ROBLEDO-SIERRA et al., 2015). 

Fatores alimentares também 

foram associados aos períodos de 

exacerbação do LPB: consumo de 

alimentos condimentados, tomate e 

frutas cítricas (EISEN, 2002).Embora 

a forma reticular da LPB seja 

normalmente crônica, há um 

potencial para a transformação na 

forma erosiva. Estresse psicossocial 

e emocional são possíveis fatores 

que podem precipitar essa 

ocorrência( IVANOVSKI et al., 2005). 

 

2.1 Transformação Malígna do Liquen 

Plano Oral 

 

Há controvérsias sobre o 

potencial de transformação maligna 

do LPB (GANDOLFO et al., 2004). 

Embora a o LP tenha sido 

classificado pela OMS como uma 

condição cancerizável, há inúmeros 
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pontos de concordância e 

discordância na literatura em torno 

dessa problemática (LANFRANCHI-

TIZEIRA et al., 2003; ACAY et al., 

2006).Vários estudos têm mostrado 

diferentes proporções de potencial 

maligno de transformação do LPB, 

em geral, variando entre 0,04% e 

1,74% (LANFRANCHI-TIZEIRA et 

al., 2003). Para Gandolfo e outros 

(2004), a taxa de transformação 

maligna anual é provavelmente 

inferior a 0,5%. 

Sousa e Paradella (2009) 

realizaram uma metanálise de 

estudos epidemiológicos realizados 

nos últimos 20 anos e identificaram 

uma taxa de transformação maligna 

de 0,27% do LPB ao ano, valor 

considerado 27 vezes maior que a 

incidência de câncer oral no Brasil 

segundo o Instituto Nacional de 

Câncer (INCA). As formas atípicas 

(atrófica, erosiva e “em placa”) e as 

lesões localizadas na língua 

apresentaram maiores riscos de 

transformação maligna. Estes 

resultados reforçam a importância do 

correto diagnóstico e do 

acompanhamento em longo prazo 

dos pacientes com LPO (SOUSA; 

ROSA, 2005). 

Segundo Van der Meij e Van 

der Waal (2003), o provavel 

potencial de transformação maligna 

do LPB ainda é uma incognita, 

devido a falta de correlação entre o 

diagnóstico clínico e o 

histopatológico. A documentação 

inadequada também é um fator 

limitante (NEVILLE et al., 

2004).Vários estudos 

epidemiológicos têm demonstrado o 

potencial de transformação maligna 

do LPB, no entanto, não é claro se 

isto é, de fato, devido à natureza 

pré-maligna de LPB ou a presença 

de alguns cofactores de risco em 

pacientes com essa condição 

patológica ( ZYADA; FIKRY, 2010). 

Os cofatores de risco 

relatados que poderiam ser 

envolvidos nesta transformação 

maligna são numerosos. Entre esses 

fatores estão a infecção pelo vírus 

da VHC e os tipos clínico-

patológicos de LPB, onde as formas 

queratósicas e erosivas foram 

classificadas como formas pré-

malígnas de alto risco (VESCOVI et 

al., 2000). Muitos estudos 

correlacionam imunohistoquímica 

com o prognóstico, gradação 

histológica, e o comportamento 

clínico de lesões pré-malignas, 

incluindo LPB e displasia liquenóide 
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(VALENTE; PAGANO; CARROZZO, 

2001; TANIGUCHI et al., 2002). 

Biópsias da mucosa obtidas a 

partir de 44 casos com diagnóstico 

de LPB e 10 espécimes de epitelio 

oral intacto de indivíduos japoneses 

foram submetidas a análise de 

imunihistoquímica com MIB e 

anticorpos p53. O índice de 

marcação de Ki67 (LI) foi 

significativamente maior entre casos 

de LPB do que em controles 

normais. Um número particularmente 

grande de lesões de LPB (64%) 

eram p53 positivo. Nenhuma 

associação foi, entretanto, 

encontrada com expressão da p53 e 

o LI entre casos e controles 

(TANIGUCHI et al., 2002). 

Um estudo foi realizado para 

avaliar a expressão do anticorpo p35 

e sindecam-1 em 43 amostras de 

tecidos embebidos em parafina de 

LPB, para investigar a possível 

associação entre essa expressão e 

os tipos clínico-patológicos de LPB 

bem como alguns co-factores de 

risco, como a infecção pelo virus da 

Hepatite C (VHC) na população 

egípsia. Foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa entre o 

grupo de LPB com transformação 

maligna e LPB com nenhuma 

evidência de malignização. Sugere-

se que há uma forte relação entre 

mudanças displasicas em lesões de 

LPB e, consequentemente, a 

possibilidade de transformação 

malígna, e que as infecções pelo 

virus VHC atuariam na gênese da 

lesão e aumentariam seu potencial 

de malignização (ZYADA; FIKRY, 

2010).  

Para Mattsson, Jontell e 

Holmstrup (2002), não há 

possibilidades de prevenir 

efetivamente a transformação 

maligna do LPB. A eficácia do 

acompanhamento contínuo dos 

pacientes doença é questionável. 

Embora esse acompanhamento 

tenha sido recomendado por vários 

pesquisadores (MIGNOGNA; 

FEDELE; RUSSO, 2006). 

Gandolfo e outros (2004) 

estimaram o risco de transformação 

malígna de LPB em 402 pacientes 

diagnósticados com a doença no 

norte da Itália. Os indivíduos foram 

identificados a partir de janeiro de 

1988 a julho de 1999, e 

acompanhados até o final de 

fevereiro de 2001. Os pacientes com 

LPB apresentaram um risco 

significativamente aumentado de 

desevolvimento de carcinoma de 
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células escamosas, 

independentemente do tipo clínico da 

lesão e da terapêutica empregada, 

sendo o risco superior entre as 

mulheres. 

No entanto, outros autores 

acreditam que as reações 

liquenóides, semelhantes ao LPB, 

normalmente mostram displasia. 

Provavelmente, estas lesões teriam 

um potencial maligno, e não o 

verdadeiro LPB (ACAY et al., 2006; 

NEVILLE et al., 2004). 

Acay e colaboradores (2006) 

realizaram um estudo para avaliar o 

potencial de malignidade das lesões 

diagnosticadas como LPB e como 

lesões liquenóides (LL) sem 

displasia. O método de 

estreptavidina-biotina de imuno-

histoquímica foi utilizado para a 

coloração com p53 e Ki67 em 22 

casos de LPB e 27 casos 

diagnosticados como LL. A 

imunoexpressão do Ki67 não foi 

estatisticamente diferente entre LPB 

e LL, mas a coloração p53 mostrou 

um diferença significativa. Foi 

detectada uma média de coloração 

maior no grupo de LPB. O estudo 

mostrou que, aparentemente, um 

diagnóstico da LPB ou LL não faz 

diferença para o paciente sobre a 

transformação maligna. 

Pode-se argumentar também 

que o LPB e o carcinoma de células 

escamosas não são incomuns, 

alguns indivíduos poderiam, 

portanto, apresentar os dois 

processos simultaneamente sem que 

haja relação causal entre os 

eventos. Por outro lado, há também 

o argumento de que o epitélio 

atrófico do LPB possa ser mais 

susceptível a ação de agentes 

carcinogênicos, resultando em risco 

maior de transformação maligna 

(NEVILLE et al., 2004). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na literatura 

pertinente, pode-se observar que 

existe uma interrelação entre 

diferentes fatores etiológicos e a 

ocorrência do LPB, os últimos 

estudos apontam novos fatores de 

investigação (infecção pelo VHC e 

Epstein-Barr vírus), que podem ser 

importantes linhas de pesquisa em 

estudos a posteriori, embora ainda 

sejam escassas as evidências 

científicas que embasam as 

prováveis relações que permeiam 

os fatores de risco associados ao 

LPB, o que dificulta a elaboração de 
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protocolos clínicos eficazes para 

tratamento da doença e o 

rastreamento por indivíduos 

submetidos a fatores de risco 

através dos dados da anamnese. 

Ainda mais controversa é a 

possibilidade de transformação 

maligna do LPB, sendo presente a 

dúvida do cirurgião-dentista quando 

ao acompanhamento da lesão a 

longo prazo, visto que seu potencial 

de transformação maligna ainda é 

questionável. É evidente que mais 

estudos precisam ser realizados 

globalmente, antes que conclusões 

mais consistentes possam ser 

formuladas, confirmando ou 

refutando os achados iniciais. 
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USO DO GEOPROCESSAMENTO 
PARA ANÁLISE DO 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS – BA 
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RESUMO: O presente trabalho teve 
como objetivo verificar o crescimento 
urbano, bem como, a alterações das 
paisagens naturais e agrícolas do 
município de Alagoinhas-BA. 
Comparando e quantificando a 
dinâmica do crescimento urbano nos 
intervalos dos anos de 1995 a 2018. 
Para coleta de dados dessa pesquisa 
foram utilizadas técnicas de 
sensoriamento remoto, que faz parte 
do conjunto de ferramentas do 
geoprocessamento. Com base nos 
dados obtidos de imagens de satélites 
foram realizadas técnicas para o 
processamento dos dados com o 
intuito de gerar mapas temáticos de 
síntese, expressando o uso e 
ocupação do solo da área de estudo 
assim como os quantitativos das 
classes analisadas envolvidas nesse 
processo como solo exposto, 
urbanização, vegetação nativa e áreas 
agrícolas que traduzem o nível de 
transformação desse fenômeno. A 
partir do uso dessas imagens e da 
aplicação dos tratamentos digitais nas 
mesmas, foi possível concluir que o 
município de Alagoinhas–Ba encontra-
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se em crescimento urbano contínuo 
com o avanço de áreas de 
infraestrutura urbana, além de possuir 
alterações da paisagem em aspectos 
como perdas de vegetação e de áreas 
agrícolas dando espaço a um largo 
processo de expansão urbana.  
 

Palavras-chaves: Urbanização. 
Infraestrutura. Análise temporal. 
 

 

ABSTRACT:The present work had as 
objective to verify the urban growth, as 
well as, the alterations of the natural 
and agricultural landscapes of the 
municipality of Alagoinhas-BA. 
Comparing and quantifying the 
dynamics of urban growth in the years 
1995 to 2018. Remote sensing 
techniques were used to collect data 
from this research, which is part of the 
geoprocessing toolset. Based on the 
data obtained from satellite images, 
techniques were used to process the 
data in order to generate thematic 
maps of synthesis, expressing the use 
and occupation of the soil of the study 
area as well as the quantitative of the 
analyzed classes involved in this 
process as soil exposed, urbanization, 
native vegetation and agricultural 
areas that reflect the level of 
transformation of this phenomenon. 
From the use of these images and the 
application of digital treatments to 
them, it was possible to conclude that 
the municipality of Alagoinhas – Ba is 
in continuous urban growth with the 
advance of urban infrastructure areas, 
in addition to having changes in the 
landscape in aspects such as loss of 
vegetation and agricultural areas giving 
rise to a wide urban expansion 
process. 
 

Keywords: Urbanization. 

Infrastructure. Temporal analysis. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A expansão urbana é a 

movimentação que diz respeito à 

ampliação de uma cidade, do centro 

às suas regiões periféricas, originando 

sua eclosão. Isto pode ser verificado 

através da perspectiva demográfica e 

do crescimento da infraestrutura 

urbana, apresentando-se em maior ou 

menor intensidade (JAPIASSU; LINS, 

2004). 

Neste contexto, a cidade de 

Alagoinhas, localizada no estado da 

Bahia nos últimos anos vem se 

destacando pelo seu desenvolvimento 

acelerado, gerando a viabilidade de 

implantar investimentos de habitação, 

comércio, ensino superior(faculdades) 

e indústria por alguns investidores. 

Tudo isso promove um movimento de 

expansão dos estratos sociais, 

econômicos e de infraestrutura da 

malha urbana e da paisagem natural 

da cidade. 

Porém o padrão de ocupação 

deve ser compreendido como um 

fenômeno crucial para que esse 

crescimento seja estabelecido com 

menor ou maior valor social, refletindo 
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impactos sobre os meios sociais e a 

sustentabilidade ambiental (UNFPA, 

2007). Segundo dados colhidos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), houve um aumento 

populacional no município de 

Alagoinhas, pois com a chegada de 

indústrias de bebidas, polos 

acadêmicos e o crescimento do 

comércio do município. 

Sendo assim, tal crescimento 

urbano pode ser analisado através das 

técnicas dos Sistemas de informações 

Geográficas (SIG). A partir desta 

ferramenta torna-se possível identificar 

como ocorre o uso e ocupação do solo 

da região determinada. Esta 

ferramenta tem se destacado, pois 

além de apresentar dados importantes 

sobre a paisagem urbana, os 

resultados conseguidos são passíveis 

de atualização definitiva. (COPQUE et 

al, 2011). 

O SIG é uma ferramenta do 

geoprocessamento que permite 

acompanhar através do 

monitoramento de imagens orbitais e 

aplicação de modelagens, o processo 

de urbanização, em especial visando à 

gestão do desenvolvimento territorial, 

têm sido utilizadas por autoridades 

municipais de governo, pois facilita o 

processo de análise, interpretação e 

representação do mundo real em 

arquivos digitais (ALMEIDA, 2010). 

Os dados extraídos de sensores 

orbitais permitem ao usuário uma 

espacialização das informações de 

estudo através das técnicas do 

geoprocessamento como o 

sensoriamento remoto e 

processamento digital de imagens. 

Essas ferramentas permitem o 

monitoramento e análise indireta dos 

alvos do estudo (TRENTIN, 2008). 

Dessa forma, neste trabalho tal 

ferramenta foi utilizada com a 

finalidade de analisar a dinâmica e 

ocupação do centro urbano da cidade 

de Alagoinhas, gerando mapas 

temáticos de síntese de modelagem 

urbanística em uma janela temporal 

estabelecida entre os períodos de 

1995 a 2018 ,onde torna-se possível 

analisar a expansão da infraestrutura 

urbana, mostrando o grau de 

transformação da mesma, 

evidenciando o processo de expansão 

urbana da cidade, verificando o 

crescimento na infraestrutura e as 

modificações físicas da paisagem 

ocorridas no decorrer desses anos.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A área de estudo (município de 

Alagoinhas-Ba) está localizado no 

agreste baiano (figura1).  

Figura 1: Localização do município de 
Alagoinhas-BA 

Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 

 

Para o presente trabalho foram 

utilizados softwares e imagens que 

proporcionaram a avaliação dos 

resultados. A aquisição de imagens da 

área de estudo foi realizada através do 

site do Earth Explorer: Foi executado o 

download direto e armazenadas em 

uma pasta de arquivo localizada no 

“DISCO C” do computador, como pré-

requisito para permitir a leitura dos 

dados coletados no software do QGIS. 

Foram encontradas imagens 

para serem usadas neste trabalho da 

plataforma Landsat através do 

plataforma Earth Explorer USGS. É 

importante ressaltar que a região de 

estudo possui grande saturações de 

nuvens trazendo dificuldades na 

procura das imagens nítidas. A seguir 

no Quadro 1 as imagens selecionadas 

a partir dos critérios de pouca nuvem e 

época: 

 

Quadro 1: Imagens coletadas no Earth 
Explorer USGS. 

SATÉLI
TE 

NOME DA IMAGEM DATA 

LANDS
AT 8 

LC08_L1TP_215068_20
181208_20181226_T1 

08/12/2018 

LANDS
AT 5 

LC05_L1TP_215068_20
041201_20161128_01_

T1 
12/01/2004 

LANDS
AT 5 

LC05_L1TP_215068_19
951209_20170105_01_

T1 
12/09/1995 

 
Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 

 

Adiante para obtenção dos 

resultados deste trabalho foram 

realizada aquisição de ortofotografias 

da área de estudo através do 

programa Google Earth Pró. O Google 

Earth é um software que possui 

versões disponibilizadas de forma 

gratuita, podendo ser processada por 

qualquer indivíduo através do site 

oficial do programa: 

http//www.google.com/earth/index.html

, com o objeto de mapear quaisquer 

ponto de interesse terrestre 

(BEZZERA; PONTES; SOUSA,2016). 
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Em seguida foram efetuados os 

processamentos no software do QGIS 

realizando também no mesmo a 

composição de cores nas imagens. 

De acordo com Almeida (2011), 

o projeto que originou o Quantum GIS, 

tinha objetivo de criar um visualizador 

gratuito para a base de dados PostGis, 

que atuasse em sistemas operacionais 

livres. Atualmente, o QGIS é uma 

ferramenta usada com intuito de 

processar e editar imagens para 

estudos de uso e ocupação da 

superfície terrestre. 

 Adiante foi realizada a 

vetorização com a adição de uma 

camada de vetor relativa ao limite 

municipal da Cidade de Alagoinhas, 

disponibilizado e retirado da SEI. Em 

seguida foi verificado no banco de 

dados que a imagem estava com o 

posicionamento de projeção no 

Hemisfério Norte, sendo corrigida, e 

projetada corretamente para o Sistema 

Geodésico Sirgas 2000, com à 

projeção cartográfica UTM, Zona 24, 

Hemisfério Sul.  

Posteriormente foram gerados 

os mapas temáticos executando-se 

uma composição de falsa cor que é a 

técnica aplicada para promover melhor 

visualização dos alvos em estudo. 

Esta técnica consiste em associar as 

bandas do espectro eletromagnético 

em ordem diferente, sendo que os 

arquivos de entrada do programa 

permitem uma nova ordem nas bandas 

espectrais da imagem, com o intuito de 

ressaltar a visualização melhor da 

mancha urbana da região em estudo. 

As imagens Landsat passaram por 

uma composição falsa cor RGB (Red, 

Green e Blue) sendo R (2), G (3) e B 

(4), pois essa combinação mostrou-se 

a mais equivalente segundo Hupp e 

Fortes (2013), para a identificação da 

área urbanizada, assim foi possível 

melhor visualização na hora de 

escolha para o recorte do centro 

urbano.de Alagoinhas.  

Realizou-se uma classificação 

supervisionada Maxver. A classificação 

supervisionada é um procedimento de 

identificação de áreas espectralmente 

semelhantes (amostras de 

treinamento) em uma imagem, na qual 

o usuário reconhece preliminarmente 

regiões de interesse conhecidos na 

superfície terrestre, e cabe ao 

algoritmo escolhido extrapolar essas 

características espectrais escolhidas 

para as outras regiões da imagem, 

realizando assim a classificação 

(Castillejo-González, 2009). O método 

de classificadores como o de Máxima 

Verossimilhança - MaxVer, interpretam 



Revista Científica da UNIRB – Ano V – Maio / 2020 Tema: Multidisciplinar 

 

 
103 

 

tanto a média como a variância do 

conjunto de dados coletados para a 

regra de decisão de classificação 

sendo ela classificação 

supervisionada. (SOUTH, 2004). 

 A partir disto foram gerados os 

mapas temáticos para melhor 

compreensão deste fenômeno. Para 

este trabalho foram utilizados para 

sintetizar a área urbana de acordo com 

as classes: 1 – Nuvens; 2 – Solo 

Exposto; 3 – Urbanização; 4 – 

Vegetação Nativa; 5 – Agricultura. 

Para melhor entendimento dos mapas 

temáticos   foram transformados tais 

informações em dados numéricos e 

posterirormente em gráficos, de modo 

a informatizar as quantificações das 

classes, apresentando cada época de 

acordo com os Mapas temáticos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir das observações das 

imagens de satélite, da cidade em 

análise, nota-se, em uma janela 

temporal, entre os anos de 1995 a 

2018, uma evidente mudança no 

cenário da infraestrutura urbana, que 

apresenta perda de áreas de 

agricultura, as quais passaram a ser 

transformadas, após a ocupação do 

solo pela urbanização. Desse modo, 

foi a partir da análise da dinâmica e 

ocupação do centro urbano da cidade 

de Alagoinhas, que foi possível 

observar através dos processamentos 

no QGis os resultados do estudo 

demonstrando o grau de crescimento e 

a evolução urbanística do município.  

Nas imagens de satélites , estão 

representadas a analise temporal, 

sendo possível observar a evolução 

urbana gradativa da cidade de 

Alagoinhas, que demonstrou um 

desenvolvimento ascendente, no que 

se refere a área construída. Dessa 

forma, pode-se acompanhar as 

diferenças entre as Figuras 02, 03 e 

04, apresentas de modo, a perceber o 

quanto a cidade de Alagoinhas se 

desenvolveu no decorrer de um 

intervalo temporal de 23 anos. A 

Figura 02 expõe a situação da cidade 

de Alagoinhas no ano de 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02: Imagem Landsat 5 1995:Em 
amarelo o centro urbano e azul áreas 

agrícolas 
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Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 

 

Após observado a composição 

colorida de falsa cor acima, constatou-

se que havia nesse período uma 

mancha urbana centralizada, 

demonstrando, dessa maneira, uma 

extensa área agrícola. Após nove anos 

é possível perceber as transformações 

da cidade referida na Figura 03. 

 

Figura 03: Imagem Landsat 5, 2004 
 

Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 
 

 

Em relação a Figura 03 o 

município foi obrigado, ainda que de 

forma dispersa, explorar pontos de 

habitação na vizinhança do centro 

urbano. De tal modo que, é perceptível 

a ocorrência do crescimento do 

desenvolvimento expansivo, 

caracterizando um aumento da 

estrutura física da cidade, e esse 

avanço pode ser observado quando 

observado na Figura (04). 

 

Figura 04: Imagem Landsat8,2018 mancha 
urbana em verde. 

 

 
Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 

 

No que tange a infraestrutura 

urbana do município e o avanço de 

urbanização expansiva, percebe-se 

que esta, inicia-se logo após que o 

comercio da cidade ganhou destaque, 

fenômeno ocorrido na década dos 

anos 90. Não obstante, continuou a se 

desenvolver com maior intensidade, 

após a chegada do Polo de Bebidas 

(Cervejarias), visto que a região 

possuía áreas que proporcionou a 

ampliação do seu centro urbano. 

(ALAGOINHAS, 2019). 
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Observando as imagens 

geradas através dos processamentos 

aplicados, durante o intervalo de 1995 

á 2004 a expansão da cidade de 

Alagoinhas ocorreu nas regiões 

periféricas crescendo assim o seu 

centro urbano, enquanto o intervalo 

entre 2004 a 2018 seu 

desenvolvimento se destacou com 

mais intensidade respeitando os 

limites do centro urbano que existia. 

A partir das Figuras 5 e 6, foram 

gerados mapas através da 

Classificação supervisionada MaxVer. 

Nos mapas temáticos foram 

sintetizados a área urbana da cidade 

de Alagoinhas, mesmo com presença 

de nuvens impactando na paisagem 

das imagens. Sendo possível 

comparar os intervalos de tempo das 

fotos em diferentes datações. 

 Na Figura 05, é possível 

analisar o mapa onde a mancha 

urbana esta colorida na cor vermelha, 

mostrando que nesta época 

Alagoinhas ainda estava pouco 

desenvolvida. 

 

Figura 05: Mapa temático, exibindo o centro 
urbano da cidade de Alagoinhas, no ano de 

1995. 
 

 

Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 
 

Ainda segundo a Figura 06, é 

possível perceber a diferença na 

proporção da mancha urbana, 

ilustrada na cor vermelha, 

expressando o crescimento da 

urbanização, e as suas perdas de 

áreas para uso da agricultura nesta 

região. 

 

Figura 6: Mapa temático, exibindo o centro 
urbano da cidade de Alagoinhas, no ano de 

2018.  
 

 
Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 

 

No estudo comparativo do 

mesmo recorte e mesma posição 
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geográfica, com as mesmas 

coordenadas, pode-se observar que 

nos intervalos de 1995 e 2018 

transcorreu um avanço em expansão 

urbana, ou seja, o seu crescimento na 

direção horizontal foi explorado, 

aumentando as limitações do centro 

urbano da cidade. 

Entretanto, neste intervalo o 

avanço urbano abraçou as 

oportunidades de solos inexplorados, 

aumentando a sua infraestrutura. 

Diante disso, ocorreu um aumento na 

urbanização na cobertura terrestre 

dentro da região de estudo (centro 

urbano de Alagoinhas) revelando 

assim, um crescimento central. O 

Quadro 2 contempla os resultados das 

classes quantificados em valores 

percentuais. 

 

Quadro 2: Dados numéricos, 
informando as áreas equivalentes a 

classificação supervisionada. 
 

CLASSES  UND 
QUANTITATIVOS 

1995 2018 

NUVENS  
ha 4216,41 0,00 

% 38 0 

SOLO EXPOSTO 
ha 541,98 1227,96 

% 5 11 

 URBANIZAÇÃO 
ha 794,16 3925,08 

% 7 35 

VEGETAÇÃO 
NATIVA  

ha 2586,87 3995,55 

% 23 36 

AGRICULTURA  
ha 2952,36 1943,19 

% 27 18 

AREA TOTAL  
ha 11091,78 11091,78 

% 100 100 

Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 
 

De acordo com o Quadro 02, 

houve uma perda de área agricultável 

no intervalo dos anos, sendo assim 

consequentemente, um aumento na 

sua área urbana. Para executar uma 

comparação equivalente ao Quadro 

02, foi processado um gráfico 

apresentando suas diferenças em 

porcentagens, onde está sinaliza a 

situação das distribuições do solo nos 

anos de 1995 e 2018 (Figura 7). 

 

Figura 7: Gráfico da distribuição do 
uso e ocupação do solo entre 1995 e 2018 

 

 

Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 
 

Pode-se verificar no gráfico que 

a urbanização cresceu 495% no 

decorrer entre os anos de 1995 à 

2018. Sendo assim confirma-se que a 

evolução do desenvolvimento urbano 

na região de estudo é ascendente. É 

possível constatar, através dos dados 

apresentados, que ocorreram 

0
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modificações das áreas em estudo e 

que o avanço urbano na região, entre 

o período de 1995 a 2018 evidenciou 

um grande crescimento. Tal 

transformação possui caráter 

expansivo, caracterizado como avanço 

periférico. Contudo, no decorrer do seu 

desenvolvimento passou a ser 

observado que como foram ocupados 

as áreas disponíveis ocorreram 

também um desenvolvimento na área 

central da região.  

 Em um trabalho correlato o uso 

do SIG, através da técnica do 

sensoriamento remoto viabilizou o 

estudo das áreas de urbanização na 

cidade de Foz do Iguaçu, em uma 

janela nos anos de 1985 e 2011, 

quantificando um aumento de 231,37% 

de áreas urbanas em relação às que já 

existiam em 1985 (DONAT, 2011). 

Um outro exemplo está 

presente no trabalho de Oliveira e 

Costa (1998), eles analisaram que no 

município de São José dos Campos – 

São Paulo, através de monitoramento 

remoto, a expansão urbana entre o 

período de 1977 e 1997, perceberam 

que houve um aumento de 134,8% de 

área urbana devido ao intenso 

processo de industrialização ocorrido 

no município entre as datas de estudo.  

Já no trabalho de Copque et al 

(2011) em escala menor no bairro do 

Cabula na cidade de Salvador, o 

mesmo encontrou em observações por 

uso do sensoriamento remoto no 

período de 1959 a 2009 um aumento 

de 69,11 % no ambiente construído e 

70,61% de redução de áreas verdes 

denotando uma relação inversamente 

proporcional de crescimento urbano e 

área verde. 

Em seguida, através do 

software, Google Earth Pro, foi 

possível apresentar imagens 

referentes ao espaço entre os anos de 

2003 a 2018, buscando visualizar as 

informações já obtidas. Desta maneira 

o programa demonstrou com riqueza 

de detalhes imagens referentes aos 

dados trabalhados expondo a atual 

situação da cidade dando ênfase à 

alguns pontos com alto grau de 

urbanização, resultando em um 

crescimento, caracterizado como 

extensivo central. Como por exemplo, 

do evidenciado nas Figuras 08 a 13. 
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Figura 08: Ortofotografia do bairro Jardim 
Petrolar,em Janeiro de 2003. 

 

 

Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 
 

 

 

Figura 09: Ortofotografia do bairro Jardim 
Petrolar, em Março de 2018. 

 

Fonte: Criado pelos Autores, 2019 

 

Após o estudo das 

ortofotografias, acima expostas, 

coletadas através do Google Earth 

Pro, verificou-se em alguns pontos da 

localidade retratada, um crescimento 

adensado proporcionando  grandes 

aglomerações de imóveis por km². 

E ainda nessa  perspectiva é 

possível observar observar nas 

Figuras 10 e 11 em outro ponto da 

cidade, no bairro Catu, o crescimento 

das  áreas de ubanização. 

 

 

Figura 10: Ortofotografia do bairro Catu,em 

Janeiro de 2003. 

 
Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 

 

Figura 11: Ortofotografia bairro Catu, em 

Janeiro de 2020. 

 

 
Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 

 

Ainda analisando as Figuras 10 

e 11 nesta região torna-se possível  

visualizar acentuadamente um 

crescimento urbano, mesmo em meio 

as nuvens, foi possivel identificar as 

áreas urbanas ocupando as áreas de 

agricultura e solo exposto sendo 

ocupadas pela contruções civis. 
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Figura 12: Ortofotografia do bairro do  
Mangalô,em Janeiro de 2003. 

Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 

 

Figura 13: Ortofotografia do bairro do  
Mangalô, em Janeiro de 2020. 

 

Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 

 

Diante o exposto nas Figuras 12 

e 13 também foi diagnsiticado, neste 

bairro  as diferenças entre a janela 

temporal de 17 anos, que a 

urbanização está se 

expandindo,ocupando os espaços de 

agricultura e solo exposto. 

Outra evidência, é o 

crescimento acentuado na área 

habitacional na cidade. 

Consequentemente, durante os 

últimos anos à construção de novas 

moradias obtiveram uma significativa 

ocupação das áreas limítrofes da 

cidade, como elucida a Figura 14. 

 

Figura 14:  Ortofotografia do centro urbano, 

em Março de 2019. 

Fonte: Criado pelos Autores, 2019. 

 

Observa-se o quanto a cidade 

de Alagoinhas está acrescida da 

malha urbana quando comparada de 

17 anos para trás, sendo assim a 

mesma mostrou-se que seu 

crescimento está em ascensão. 

De acordo com Souza (2012), a 

dispersão urbana é constituída de 

vários problemas voltados para a 

administração pública, pois a mesma 

evidencia uma maior mobilidade no 

território, e a necessidade de 

ampliação da infraestrutura e dos 

serviços. A partir das imagens é 

possível identificar e mapear as áreas 

dispersas e conseqüentemente, 

identificar vetores de crescimento, 

auxiliando desta forma o planejamento 

da implantação de infraestrutura. A 

identificação com antecedência de 

fenômenos de conurbação permite que 
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os municípios envolvidos planejem 

ações conjuntas para tratar dos 

problemas comuns, principalmente, os 

de saneamento e transporte público 

entre outros, que advém dessas 

relações limítrofes entre as cidades. 

Percebe-se tambem diante da 

Figura 14 que seu desenvolvimento 

intensivo apresenta com maior 

intensidade na região do centro, e 

expansiva nas regiões perifericas. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após a análise dos dados 

resultante do processamento das 

imagens, no período entre os anos de 

1995 até 2018 concluiu-se que a 

cidade de Alagoinhas vem passando 

por diversas transformações no campo 

da dinâmica e ocupação do 

desenvolvimento urbano. A análise 

temporal das imagens propiciou a 

observação de diferentes tipos de uso 

e ocupação do solo, além da área 

urbana, como áreas agrícolas, 

vegetação demonstrando sua forma de 

ocorrência ao longo dos anos 

Portanto, a cidade de 

Alagoinhas por estar em uma escalada 

de desenvolvimento, necessita de 

controle em seu planejamento 

urbanístico, intuito de evitar a 

conturbação desorganizada, perdas de 

áreas verdes e crescimento urbano 

aleatório. 
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DECORRÊNCIA DO ABANDONO 

AFETIVO E MATERIAL DOS 
GENITORES 

 

Brenda Catarina Santiago Claúdio1 
Camila Kayssa Targino Dutra2 

 

 

RESUMO: O presente artigo tem como 
objetivo discutir acerca do abandono 
dos genitores, abordando sobre as 
consequências desse ato para o 
desenvolvimento social e moral do 
filho. Especialmente, aborda sobre a 
possibilidade de reparação, trazendo o 
afeto como parte do litígio. Trata-se de 
pesquisa de natureza qualitativa, com 
pesquisa bibliográfica em livros e 
artigos e em legislações. Resultados 
indicam que as diversas mudanças 
ocorridas no seio familiar alteraram o 
modelo hierárquico e patriarcal da 
família e com tais desenvolvimentos 
sociais, a afetividade passou a ser 
tratada como um dever de cuidado, 
muito além de um sentimento, 
tornando-se, portanto, um dever 
jurídico da obrigação de cuidar. Assim, 
diante da importância da afetividade, a 
indenização por abandono afetivo tem 
como objetivo a compensação da 
criança ou do adolescente que teve 
prejudicado seu emocional sofrendo 
sequelas quase sempre insuperáveis. 
A reparação tem, também, seu objetivo 
preventivo, para que outros pais 
evitem cometer o mesmo erro.  
 

Palavras-chave: Responsabilidade 
Civil. Família. Danos morais. 
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ABSTRACT: This article aims to 
discuss about the abandonment of 
parents, addressing the consequences 
of this act for the social and moral 
development of the child. In particular, 
it addresses the possibility of 
reparation, bringing affection as part of 
the dispute. It is a qualitative research, 
with bibliographic research in books 
and articles and in legislation. Results 
indicate that the several changes that 
took place in the family changed the 
hierarchical and patriarchal model of 
the family and with such social 
developments, affection began to be 
treated as a duty of care, far beyond a 
feeling, becoming, therefore, a duty 
legal obligation to care. Thus, in view 
of the importance of affectivity, the 
indemnity for emotional abandonment 
aims to compensate the child or 
adolescent who had harmed his 
emotional suffering almost always 
insurmountable sequels. Reparation 
also has its preventive purpose, so that 
other parents avoid making the same 
mistake. 
 

Keywords: Civil Responsibility. Family. 
Moral Damages. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, a formação 

da família sofreu grandes e 

importantes transformações, as quais 

perpassaram desde a mudança do 

papel da mulher na sociedade e que 

reflete na família, até o 

reconhecimento das relações 

homoafetivas como entidades 

familiares pelo STF, em 2011. 

Diante dessas modificações, um 

dos principais questionamentos em 

Direito de Família envolve o cabimento 

de danos morais em favor do filho 

abandonado, sob o qual o Estado deve 

aplicar direitos não antes observados, 

soluções que o legislador ainda não 

havia tratado, havendo esse espaço 

em branco no direito civil. 

 No Código Civil de 2002, o 

artigo 186 apresenta a possibilidade 

de danos morais e traz a “omissão 

voluntária” como parte de seu 

dispositivo, abre, portanto, uma 

importante brecha para discussão da 

lacuna existente no ordenamento 

jurídico brasileiro. A aplicação de 

danos morais no seio familiar pode 

causar espanto e até repulsa na 

sociedade, entretanto, não é motivo 

para que a Responsabilidade Civil 

deixe de desempenhar suas funções. 

 A resolução de conflitos no 

Direto de Família tem importante 

relevância social, pois, mesmo 

considerando que há controvérsias no 

assunto, a ausência dos pais pode 

trazer diversos danos para os filhos. 

Assim, há certa necessidade de 

esclarecimentos quanto à prestação 

mais “justa” em casos de abandono 

parental. Tendo em vista, que não há 

nenhuma ressalva pelo legislador 
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quanto à obrigação de amor e afeto 

dos genitores quanto à procura do filho 

por reparação, “a lei ainda não está 

totalmente apta a garantir a busca do 

filho por este tipo de reparação” 

(SILVA, 2012, p. 01). 

 Portanto, com base no princípio 

básico de paternidade responsável é 

possível perceber a possibilidade de 

reparação parental em favor dos filhos 

em se tratando de abandono e 

material. Conforme o art. 229 da 

Constituição Federal, não há 

obrigação dos pais de amarem seus 

filhos, mas sim de prestar todo e 

qualquer tipo de assistência, 

cumprindo seus devidos papéis de 

pais no desenvolvimento da criança ou 

do adolescente, que vai muito além de 

uma mera pensão alimentícia. 

 Nesse sentido, a pesquisa tem 

por objetivo discutir acerca do 

abandono dos genitores, abordando 

sobre as consequências desse ato 

para o desenvolvimento social e moral 

do filho. Especialmente, aborda sobre 

a possibilidade de reparação, trazendo 

o afeto como parte do litígio. O tema 

em questão reflete sobre a proteção 

do filho enquanto menor e a 

possibilidade de reparação de 

sequelas deixadas durante a menor 

idade, infância. 

2.  RESPONSABILIDADE CIVIL 

  

Para Chaves et al. (2015), a 

definição de responsabilidade ainda é 

tratada como obrigação de reparação 

de danos infringidos por culpa, sendo 

responsável todo aquele sujeito a essa 

obrigação. Transferido o objeto da 

responsabilidade para o cuidado com 

o outro, desprotegido e frágil, será, 

então, possível responsabilizar alguém 

capaz de responder pelos seus 

próprios atos, sendo este sujeito apto 

a seguir regras; entrando, desse 

modo, a ideia de precaução e 

prudência para com o outro. 

Entretanto, a responsabilidade 

mantém o seu objetivo geral de que 

somos responsáveis por nossas 

ações.  

Nesse sentido, o ato ilícito é 

conceituado por Chaves et al. (2015, 

p. 124) como uma conduta do 

comportamento de “natureza ou a 

vontade humana, que pode repercutir 

na órbita jurídica, produzindo 

diferentes feitos”. Ainda sob a visão 

dos autores (Ibid, p. 124), trata-se de 

“fato antijurídico, isto é, aquele 

acontecimento cujos potenciais feitos 

jurídicos são contrários ao 

ordenamento jurídico”. 
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 De forma geral, o ato ilícito 

nasce quando o sujeito ofende a 

esfera jurídica alheia, seja por ação ou 

omissão, sendo essa ofensa de forma 

voluntária e consciente, havendo 

capacidade de compreensão da 

atitude ilícita que se pratica. Segundo 

eles: 

A responsabilidade civil é uma tutela 
nitidamente repressiva. Por tutela 
repressiva, em direito civil, 
entendemos aquela que é posterior ao 
dano. Ela aguarda a ocorrência da 
lesão, para só então agir, objetivando 
a restauração do estado anterior, seja 
pela via da indenização de danos 
patrimoniais ou pela compensação de 
danos morais (Ibid, p. 137). 

 
 A reparação por dano moral é 

uma tutela repressiva, posterior ao 

dano, onde não restaura o estado 

inicial das coisas. Em suma, a omissão 

não gera dever de indenizar, 

entretanto, se o agente possui o dever 

de agir ou de impedir, deverá indenizar 

o lesado. Com base nisso, Filho (2008, 

p. 25) esclarece: […] “só pode ser 

responsabilizado por omissão quem 

tiver o dever jurídico de agir, vale dizer, 

estiver numa situação jurídica que o 

obrigue a impedir a ocorrência do 

resultado”. 

 Em linhas gerais, a culpa está 

relacionada ao mau uso da liberdade 

individual, o que pode ser entendido, 

segundo Chaves et al. (2015, p. 161), 

como “utilização culposa de autonomia 

de vontade”, nasce, então, uma 

justificativa para imposição de uma 

sanção. Passando a culpa a ser 

entendida como uma ausência de 

atenção daquele que poderia prever o 

resultado de suas atitudes, sendo 

elemento da responsabilidade civil. 

Cada ser humano é moralmente 

responsável pelos seus atos, e suas 

consequências em relações sociais, 

sendo estes considerados morais, pois 

expressam a autonomia de vontade do 

indivíduo. Como demonstra os autores 

(Ibid, p. 159): 

 

A responsabilidade resulta, assim, da 
aplicação de critérios racionais sobre o 
que é certo ou o errado em face de 
atos praticados pelos indivíduos. O 
direito civil moderno ordenou-se como 
um prolongamento desse sistema de 
moralidade. As raízes morais da 
responsabilidade civil encontram-se 
sistematizadas em regras jurídicas 
medievais e no pensamento de 
filósofos, como Tomás de Aquino, 
seguida pelos moralistas do século 
XVII. Em todos, determinava-se que 
cada indivíduo tinha a obrigação de 
reparar os danos provocados por atos 

culposos ou dolosos (Ibid, p. 159). 
 

 A culpa é, portanto, entendida 

como uma falta de atenção de quem 

poderia prever o resultado do seu ato, 

o desprezo da observação, em suma, 

o mau uso da liberdade individual. 

Contudo, para o Código Civil, em 

termos de responsabilidade civil, a 

indenização não é medida de acordo 
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com o grau da culpa, mas sim da 

extensão do dano (art. 944 CC). 

 A função sancionatória, não só 

funciona de maneira repressiva, porém 

pode também ser vista de forma de 

desestimulo, para que o autor se torne 

mais atento de seus atos e evite tomar 

atitudes ou omissões que prejudique o 

interesse do próximo, ou seja, mais 

atenção ao que lhe é responsável. 

 No que diz respeito ao dolo, há 

ilícios sob os quais ele surge como 

requisito necessário; em tese, para o 

dolo, deverá ser comprovada a 

consciência do agente, a sua real 

intencionalidade quanto ao ato 

praticado. 

 O dano é o elemento jurídico 

que dá início à responsabilidade civil, 

não havendo responsabilidade civil 

sem o dano, consequentemente não 

haveria a pretensão de reparação. 

Como apontam Chaves et al. (2015): 

 
De fato, no âmbito do direito civil 
constitucional, o ser humano se 
converte em protagonista do 
ordenamento jurídico e a sua especial 
dignidade demanda toda uma rede de 
proteção ao exercício das situações 
jurídicas existenciais e ao livre 
desenvolvimento da personalidade. 
Daí a valorização do dano moral como 
violação de interesses 
extrapatrimoniais em sua múltipla 
acepção de danos à integridade física, 
psíquica e moral (CHAVES et al., 
2015, p. 202). 

 

 Observa-se na letra da lei um 

sentido vago para ‘dano’, como em 

seu artigo 186 do Código Civil: “aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito”; sentido esse que será 

preenchido pela jurisprudência e pela 

doutrina, com base no caso concreto. 

 Portanto, pode-se considerar o 

dano como quebra de expectativa ou, 

até mesmo, estresse emocional, no 

qual deverá ser analisado o 

merecimento em cada conflito em 

particular. Neste entendimento, 

Chaves et al. (2015) afirmam que: 

 

Revela-se uma faceta do dano até 
então desprezada pela doutrina: a de 
funcionar como uma espécie de 
cláusula geral, que permite ao Poder 
Judiciário, em cada caso concreto, 
verificar se o interesse alegadamente 
violado consiste, na égide do 
ordenamento jurídico vigente, em um 
interesse digno de proteção, não 
apenas em abstrato, mas também, e, 
sobretudo, face ao interesse que se 
lhe contrapõe (CHAVES et al., 2015, p. 
207) 
 

 Para uma melhor análise sobre 

dano moral, Filho (2010) conceituou o 

dano como sendo a subtração ou 

diminuição de um bem jurídico, 

qualquer que seja a sua natureza, quer 

se trate de um bem patrimonial, quer 

se trate de um bem integrante da 
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própria personalidade da vítima, como 

a sua honra, a imagem, a liberdade 

etc. Nesse sentido, é importante 

analisar se o lesado é merecedor da 

tutela e se o dano é, de fato, 

ressarcível; deve ser observado, em 

subsequência, se o interesse jurídico 

do lesado deve se sobrepor sobre os 

interesses do lesante, devendo haver 

toda uma ponderação. 

 No que diz respeito à medida do 

dano, vale lembrar que a principal 

função da responsabilidade civil se 

trata da reparação do dano e, 

conforme o artigo 944 do Código Civil, 

“a indenização mede-se pela extensão 

do dano”. Sendo importante, também, 

não ser indiferente quanto ao porte 

financeiro do ofensor, visto que o fato 

de possuir grandes condições 

econômicas é determinante para 

preservar a reparação total, sendo 

aplicada uma lógica razoável. 

 A questão do dano moral é tida 

na responsabilidade civil como o tema 

mais controverso e que mais sofreu 

mudanças jurisprudenciais no decorrer 

da evolução da sociedade. Lastreados 

por esse entendimento, os autores 

(Ibid, p. 258), afirmam: “em relação ao 

dano moral, o STF, até meados dos 

anos 60, dizia, de modo peremptório, 

que ‘não é admissível que os 

sofrimentos morais deem lugar à 

reparação pecuniária, se deles não 

decorre nenhum dano material’”. 

 Uma das maiores objeções 

quanto aos danos morais trata-se da 

equivalência entre a dor e o dinheiro, 

na dificuldade de medir o sofrimento e 

ponderar sua possível indenização. 

Em suma, o dano moral nada tem a 

ver com a dor e o sofrimento da vítima, 

pois cada ser humano recebe a dor de 

forma única. Entretanto, não pode ser 

atrelado o grau de severidade do 

dano, pois seria redundante visto que 

todo dano a uma situação existencial é 

grave, caracterizando o dano moral. 

 No mérito das decisões, os 

juízes e tribunais não devem julgar 

conforme suas emoções e 

sentimentos, portanto, tudo deve ser 

ponderado de acordo com o caso, 

observando os interesses do lesante e 

do lesado para que seja plausível de 

tutela. 

No setor reparatório, acontecem 

de duas possíveis maneiras: 1 - de 

forma compensatória, com o intuito de 

reconstruir as condições anteriores do 

lesado antes da ocorrência do ato; 2 - 

indenizatória, onde o objetivo é reparar 

economicamente o prejuízo sofrido 

pela vítima, a qual acontece quando 
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não é possível a restauração do 

estado anterior à lesão. 

 Contudo, essa aclamada volta 

ao estágio anterior à lesão é 

absolutamente impossível quando se 

trata de danos morais, visto que 

partindo da premissa da 

impossibilidade de se fixar um preço 

para a dignidade. Assim, Chaves et al. 

(2015) nos dizem que: 

 
Em matéria de dano moral, o dinheiro 
cumpre uma função de natureza 
satisfativa para a vítima. Não se trata de 
alcançar uma equivalência mais ou 
menos exata, própria das questões de 
índole patrimonial, mas de compensar o 
lesado, mesmo que de forma imperfeita, 
pois o valor estipulado não apaga o 
prejuízo, nem o faz desaparecer do 
mundo dos fatos, mas satisfaz a uma 
finalidade (CHAVES et al., 2015, p. 
276). 

  

Outrossim, o dano moral não 

pode ser associado a uma consolação 

econômica, a satisfação com prazeres 

nunca servirá de compensação da 

supressão da própria satisfação, tais 

danos, por natureza, não aceitam o 

retorno ao estado anterior. Essa 

compensação trata-se tão somente de 

dar algo em contrapartida do mal 

causado, mas que não apaga o 

ocorrido, sendo esta a maneira que o 

direito encontrou de tentar solucionar 

algo sem solução. 

 Ao fim, é bastante comum que o 

lesado seja malvisto como 

“oportunista” e que a sociedade nem 

se recorde do real motivo pelo qual a 

vítima procurou o Judiciário. Sendo 

importante, então, ser aberto um maior 

número de opções para que a vítima 

seja devidamente indenizada de forma 

satisfatória, como formas não 

patrimoniais, não sendo esta uma 

maneira de substituir a verba 

econômica. 

 Já no que diz respeito ao 

inadimplemento, entende-se como a 

violação de uma obrigação 

preexistente, sendo o seu 

descumprimento uma conduta 

antijurídica cabível de reparação, 

nesse sentido afirmam Chaves et al. 

(2015) “toda prestação é suscetível de 

apreciação econômica e possui 

natureza patrimonial, porém a sua 

utilidade poderá significar interesses 

outros para o credor que em muito 

exorbitam os aspectos puramente 

pecuniários”. 

 Nesses termos, o Enunciado nº 

411 do Conselho de Justiça Federal, 

relata: “O descumprimento de contrato 

pode gerar dano moral quando 

envolver valor fundamental protegido 

pela Constituição Federal de 1988”. 

 O nexo de causalidade é um 

dos requisitos da caracterização de 

responsabilidade civil, sendo, 
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portando, necessária a análise se o 

agente deu causa ao dano para ser 

verificada a culpa. Trata-se do 

elemento mais difícil de ser 

determinado, devendo haver um 

cuidado especial para sua inserção no 

ordenamento jurídico. Conforme 

aponta Mulholland (2010, p. 57), o 

nexo causal trata-se da “ligação 

jurídica realizada entre a conduta ou 

atividade antecedente e o dano, para 

fins de imputação da obrigação 

ressarcitória”. 

 É o vínculo, a ligação ou relação 

de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado. A relação causal estabelece 

o vínculo entre um determinado 

comportamento e um evento, 

permitindo concluir, com base nas leis 

naturais, se a ação ou omissão do 

agente foi ou não causa do dano 

(FILHO, 2010, p. 47). Pode acontecer 

de um só dano ser atribuído a diversas 

causas, bem como, vários danos 

ligados a um só fato. É sabido que na 

responsabilidade civil a mesma só 

ocorrerá se houver uma relação de 

causa com o comportamento do autor 

e o dano. 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA  

 

Para elaboração desse artigo, 

partiu-se de pesquisas bibliográficas, 

com observação na doutrina e 

jurisprudências do ordenamento 

jurídico brasileiro, com uma atenção 

especial ao ramo do Direito Civil, 

especialmente no que diz respeito à 

responsabilidade civil e ao direito de 

família, onde se fez análise crítica 

sobre o afeto. A pesquisa possui 

abordagem de natureza qualitativa. 

 

4.  DISCUSSÃO 

 

4.1 As obrigações Inerentes à 

Responsabilidade dos Genitores 

 

 A princípio, é importante 

ressaltar que, diferentemente de 

outros seres vivos, o ser humano, 

desde sua concepção, é carente, seja 

de sua locomoção até seus alimentos, 

depende totalmente dos pais. Cabe 

aos genitores (ambos, em conjunto) 

sustentar os filhos, concedendo-lhes a 

subsistência moral e material, como 

alimentação, vestuário, educação e 

tudo que seja necessário para seu 

crescimento e sobrevivência. 

 Os pais têm um dever de 

promover uma vida digna para que o 
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filho consiga sobreviver por si mesmo, 

crescer e desenvolver-se sem a ajuda 

de terceiros. Diferentemente de outros 

animais, os seres humanos 

necessitam de ambos os pais para dar 

início aos primeiros passos da vida. 

Dar concepção a uma vida sem que se 

dê o auxílio necessário, abandonando-

o antes de sua formação ética e moral, 

é incompatível com a responsabilidade 

que é ser um pai. 

 No âmbito jurídico é bastante 

clara a obrigação alimentar, devendo 

os pais promover total sustento, 

guarda e educação ao filho durante a 

menoridade, conforme art. 1.566, IV, 

do CC/2002. Com base no assunto, 

Cahali (2013) aponta que “para 

permitir aos pais o desempenho eficaz 

de suas funções, a lei provê os 

genitores de poder familiar, com 

atribuições que não se justificam 

senão por sua finalidade” (CAHALI, 

2013, p. 331). O rompimento do poder 

familiar não cessa o dever da 

prestação de alimentos, sendo este 

um dever assistencial que independe 

da vida conjugal, conforme afirma a 

autora: 

 

Assim, a obrigação alimentar do art. 
1.696 do CC é proporcional, segundo 
o art. 1.694, § 1º, à capacidade 
econômica de quem os deve e às 
necessidades de quem os reclama. 

Trata-se, pois, de uma obrigação de 
conteúdo variável e contingente, 
enquanto o dever de sustento dos 
filhos menores, imposto aos 
genitores, caracteriza-se como 
sendo absoluto, sem qualquer 
consideração às respectivas fortunas 
(Ibid, p. 334). 

 
 De forma geral, a palavra 

“alimentos” vêm designar todas as 

necessidades que satisfaça a vida, 

prestações para quem não consegue 

prover pro si mesmo, mesmo diante de 

situações de poucas condições 

financeiras, consoante ao que 

conceitua Cahali (2013, p. 16): 

Alimentos são, pois, as prestações 

devidas, feitas para que aquele que as 

recebe possa subsistir, isto é, manter 

sua existência, realizar o direito à vida, 

tanto física (sustento do corpo) como 

intelectual e moral (cultivo e educação 

do espírito, do ser racional). 

Impostos por lei, os alimentos 

passam a ser uma modalidade 

assistencial para ministrar recursos 

necessários para a conservação da 

vida. Podendo ocorrer através de 

pensão alimentícia, sendo esta uma 

prestação necessária, com objetivo de 

assistência e de manter o padrão de 

vida antes vivido pela criança quando 

no fluxo do casamento: 

 

Assim, a intenção de assegurar a 
uma pessoa os meios de 
subsistência poderá ser concretizada 
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sob a forma jurídica de constituição 
de uma renda vitalícia, onerosa ou 
gratuita; de constituição de um 
usufruto, ou de constituição de um 
capital vinculado, que oferecem as 
vantagens de uma segurança maior 
ou liberdade pessoal para as partes 
interessadas (CAHALI, 2013, p. 21). 

 

 O sentido de poder familiar 

sofreu diversas mudanças, em 

especial no que diz respeito à antiga 

“família patriarcal”, na qual a esposa 

tinha dever de ser alimentada por seu 

cônjuge no sistema do Código Civil de 

1916, em que o marido era o chefe da 

sociedade conjugal. Preceitos esse 

que se modificaram e se adaptaram, 

ampliando-se, no atual código, 

também para a mulher a obrigação de 

manter a família ao se estabelecer que 

“os cônjuges são obrigados a 

concorrer, na proporção de seus bens 

e dos rendimentos do trabalho, para o 

sustento da família, qualquer que seja 

o regime patrimonial” (art. 1.568). A 

respeito disso, Cahali (2013) discute: 

 
Afirmado o princípio constitucional da 
igualdade de direitos e deveres que 
resultam do casamento, foi-se 
consolidando o entendimento no 
sentido de desatrelar a obrigação de 
mantença e sustento da família da 
condição do cônjuge. Daí a regra 
inserta no art. 1.568 do atual CC, 
dispondo que os cônjuges são 
obrigados a concorrer, na proporção 
de seus bens e dos rendimentos do 
seu trabalho, para o sustento da 
família e a educação dos filhos, 
“qualquer que seja o regime 
patrimonial” (CAHALI, 2013, p. 149). 

 
 Seria, de fato, ingênuo crer que 

na manutenção a qualquer custo do 

casamento, onde é preferível e mais 

saudável que estejam longe um do 

outro a ocorrer que os filhos venham a 

assistir as constantes desavenças, a 

separação é um mal menor. 

 Sustenta-se que, na 

generalidade dos casos, o marido 

ainda é apresentado como provedor 

da família, acontecendo 

excepcionalmente à hipótese de a 

mulher ir competir com o homem em 

funções fora do lar, além de 

desempenhar funções domésticas e 

cuidados com os filhos.  

 Já a prisão civil trata-se de 

finalidade econômica, a ideia geral não 

é de punição, mas sim para que seja 

forçado a pagar de forma imediata. 

Conforme demonstra Cahali (2013, p. 

736): “Decreta-se a prisão civil não 

como pena, não com o fim de punir o 

executado pelo fato de não ter pagado 

a prestação alimentícia, mas sim com 

o fim, muito diverso, de coagi-lo a 

pagar” 

 Por motivos de ter caráter 

excepcional, não se admite a prisão 

civil por alimentos senão expresso 

legalmente. No Código de Processo 

Civil, em seu artigo 528, exige-se a 
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intimação pessoal do devedor, não 

bastando a intimação de seu 

advogado, a intimação pessoal é 

necessária para que não ocorra 

surpresa para o devedor, vista a 

gravidade da situação, conforme 

explica Gonçalves: 

 

O prazo da prisão civil, quando se trata 
de alimentos definitivos ou provisórios, o 
prazo máximo de duração será de 60 
(sessenta dias), previsto no artigo 19 da 
Lei de Alimentos de rito especial; em 
caso de falta de pagamento de 
alimentos provisionais, o prazo máximo 
é de três meses, previsto no artigo 733, 
§ 1°, do Código de Processo Civil. No 
entanto, tem prevalecido o critério 
unitário de duração máxima de 60 
(sessenta) dias, aplicando-se a todos os 
casos o artigo 19 da Lei de Alimentos, 
por se tratar de lei especial, além de 
conter regra mais favorável ao 
alimentando (GONÇALVES, 2015, 
p.05). 

 
 Os tribunais têm entendido que 

a prisão civil só poderá ocorrer para 

que sejam supridas as necessidades 

atuais do alimentado, sendo 

representadas pelas três últimas 

prestações, sobre o tema, o STJ na 

súmula 309 especifica que “o débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores à citação e 

as que vencerem no curso do 

processo”. 

 Sendo importante verificar se as 

prestações não foram pagas devido à 

má-fé ou a carência do alimentante, 

portanto, havendo má-fé do devedor e 

nada ter sido pago ao alimentando 

desde a sentença, é admissível a 

prisão em relação a toda dívida. 

 

4.2 O Papel da Mulher Enquanto 

Figura Materna e do Pai Enquanto 

Figura Paterna 

  

Um dos maiores preconceitos 

atuais é para/com a mãe que cria seus 

filhos sozinha, embora tratem-se da 

situação da maioria das mães 

atualmente, constituindo 31% da 

população, segundo pesquisa do 

Instituto Data Popular, as dificuldades 

de ser mãe são inúmeras, como 

aponta Perrot (2007): “a maternidade é 

um momento e um estado. Muito além 

do nascimento, pois dura toda a vida 

da mulher. O mesmo acontece, 

embora em menor grau, com os filhos, 

que dela recebem a vida, o alimento, 

uma primeira socialização” (PERROT, 

2007, p. 64). 

 Sejam mulheres que nunca se 

casaram e tiveram seus filhos 

sozinhas, ou as divorciadas e até 

mesmo as casadas que mesmo em 

companhia do marido, cuida as 

crianças completamente sozinha, não 

é fácil ser mulher, e não é de hoje, 

conforme a autora (Ibid, p. 44): 
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Não é simples manter-se na condição 
de jovem solteira, com as restrições do 
corpo e do coração, quase sem 
liberdade de escolha quanto a seu 
futuro, seus projetos amorosos, 
exposta à sedução, à maternidade 
indesejada, impedida de procurar o pai 
da criança pela lei napoleônica, 
relegada à solidão e ao abandono 
(Ibid, p. 44). 
 

 Preconceito esse que vem 

enraizado da ideia patriarcal de que 

uma mulher deva ter um homem para 

cuidar da família, ou que não 

consigam se cuidar. Postura essa que 

se transforma a partir da consciência 

feminista. Sobre isso, Garcia (2011) 

diz que: 

Supõe dar-se conta das mentiras - 
pequenas ou grandes - em que a 
história, a cultura, a economia, os 
grandes projetos, os detalhes do 
cotidiano estão alicerçados. Supõe 
enxergar os micromachismos, as 
pequenas manobras realizadas por 
muitos homens todos os dias para 
manter sob seu poder as mulheres e a 
estafa que supõe manter duplas ou mais 
jornadas de tarefas (GARCIA, 2011, p. 
14). 

 
 É possível perceber que um dos 

maiores desafios das mulheres, 

especialmente mães, é o de conseguir 

um emprego, ou de manter-se e até de 

ganhar igualmente aos homens. A 

respeito, Perrot (2007, p. 105) 

esclarece: 

 

As mulheres sempre trabalharam. Seu 
trabalho era da ordem do doméstico, 
da reprodução, não valorizado, não 
remunerado. As sociedades jamais 

poderiam ter vivido, ter-se reproduzido 
e desenvolvido sem o trabalho 
doméstico das mulheres, que é 
invisível. Nem sempre as mulheres 
exerceram ofícios reconhecidos, que 
trouxessem remuneração. Não 
passavam de ajudantes de seus 
maridos, no artesanato, na feira ou na 
loja (PERROT, 2007, p. 105). 

 
 Bem como, o trabalho 

doméstico sempre fez parte da vida da 

mulher, a qual desde criança tem o 

dever de organizar a casa, sendo um 

trabalho não compartilhado entre 

homens e mulheres, um trabalho físico 

e invisível. Acerca da temática: 

 
O trabalho doméstico é fundamental 
na vida das sociedades, ao 
proporcionar seu funcionamento e 
reprodução, e na vida das mulheres. E 
um peso nos seus ombros, pois é 
responsabilidade delas. E um peso 
também na sua identidade: a dona-de-
casa perfeita é o modelo sonhado da 
boa educação, e torna-se um objeto 
de desejo para os homens e uma 
obsessão para as mulheres (PERROT, 
2007, p. 110). 

 
 O Direito se organiza com a 

ideia central de direitos iguais para 

homens e mulheres, mas a sociedade 

esquece-se de colocar em prática, tais 

preceitos. A respeito disso, o 

desembargador Cahali (2013) 

esclarece: 

 

O constituinte acolheu, como 
cristalização evolutiva da sociedade, 
uma tendência à igualização jurídica 
homem-mulher, mas não a decretou 
em termos categóricos e de universal 
espectro, tarefa que lhe seria 
quixotesca, porque não goza do 
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deístico privilégio de operar 
metamorfoses, diante de realidades 
díspares (CAHALI, 2013, p. 188). 
 

 Com o desenvolvimento social e 

o grande crescimento do feminismo, 

observa-se que a mulher ganhou mais 

autonomia e espaço com relação a 

sua vida e seu corpo, ganhando 

também reconhecimento de direitos e 

oportunidades, entretanto, engravidar 

e ter uma criança, de forma planejada 

ou por acidente, é responsabilidade de 

ambos os genitores. 

 Contudo, a responsabilidade 

geral após o nascimento recai sob a 

mãe, na maioria das vezes, e todo o 

cuidado e amparo acaba sendo da 

mulher que, mesmo com o homem 

presente, se vê sem colaboração e 

divisão nas tarefas por pura cultura 

popular, a chamada dupla jornada, 

como discorre Garcia (2011): 

 

[…] nas sociedades ocidentais 
contemporâneas, as mulheres 
conseguiram o direito à educação e ao 
trabalho remunerado, mas a maioria 
daquelas que trabalham fora de casa, 
tanto as assalariadas quanto as 
autônomas, continua encarregada do 
trabalho doméstico e do cuidado com 
os filhos. É a dupla jornada ou a dupla 
presença (GARCIA, 2011, p. 18). 

 

 É, também, bastante comum o 

abando parental ocorrer quando a 

criança não passa de um feto, antes 

mesmo de ganhar vida. Quando o 

genitor abandona a mãe em seu 

momento mais delicado, carregando 

uma criança em seu colo. 

 As mais diversas situações de 

abandono do genitor são comumente 

encontradas na sociedade. Uma mãe 

abandonar seu filho é algo raro de se 

ver, mesmo assim, quando acontecem 

casos do tipo, estes são disseminados 

em larga escala por meio de matérias 

de jornais, promovendo um alto ibope 

a tão raro episódio. Em contrapartida, 

há o enaltecimento do pai solteiro, que 

nada faz além de sua obrigação como 

pai, mas é tratado pela sociedade 

como o grande herói que cria seus 

filhos sozinho. 

 

4.3 Dano Moral nas Relações 

Familiares 

 

 O pedido de dano moral pode 

ser muito malvisto pela sociedade 

quando diz respeito ao âmbito familiar. 

Na situação em que o pai ausente 

deixa de prestar qualquer tipo de 

assistência por pura má-fé, encontra-

se uma grande brecha para o pedido 

de indenização. Havendo diversas 

maneiras de burlar a lei e não prestar 

alimentos ao filho necessitado, o pai, 

por omissão consciente e má-fé, 
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enquadra-se em todos os requisitos 

necessários da reparação civil. 

 Trazendo o afeto para o âmbito 

jurídico, observa-se um novo 

direcionamento para a 

responsabilidade civil em decorrência 

do abandono afetivo. Para a 

configuração da responsabilidade civil 

é necessário, portanto, constatar a 

tríade da responsabilidade civil, a 

conduta humana, o dano e o nexo de 

causalidade. 

 A ação, no caso do abandono 

afetivo, trata-se de uma omissão 

voluntária praticada por um de seus 

genitores em face dos filhos privando-

os de partilhar de sua convivência e 

deformando assim a personalidade, ou 

até mesmo através da rejeição e/ou do 

desprezo geram condutas de 

desamparo afetivo e moral, conforme 

Jurisprudência: 

 

Responsabilidade Civil. Abandono 
afetivo. Pai e filho que, em apenas 
duas oportunidades, em 13 anos, 
tiveram contato pessoal. Ação julgada 
procedente para condenar o genitor a 
pegar indenização por dano moral 
(R$ 10.000,00) recurso. Ausência de 
relações pessoais e afetivas ou 
familiares em tentativas de 
aproximação por parte de ambos. 
Recurso provido. Ação improcedente. 
(TJ-SP 00050818720158260297 SP 
0005081-87.2015.8.26.0297, Relator: 
Fábio Quadros, Data de Julgamento: 
03/05/2018, 4ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 
08/05/2018). 

 

 Nos art. 229 da Constituição 

Federal e o art. 1.634, I, do Código 

Civil, determinam que os pais têm o 

dever de criar e educar os filhos, 

portanto a não observância desses 

artigos gera ato ilícito, e 

consequentemente reparação. O dano, 

proveniente do abandono, bastante 

comumente causa problemas 

psicológicos no desenvolvimento da 

personalidade, fase em que a criança 

deveria receber mais afeto. Quanto ao 

elemento do nexo causal, há certa 

dificuldade de se estabelecer que um 

determinado transtorno psicológico 

seja decorrente de um fato em 

especial. Como explica Araújo (2015): 

 

Quanto ao elemento anímico, ou 
seja, a culpa, considerando que, nas 
relações familiares, os protagonistas 
(pais e filhos) não estão no exercício 
de qualquer atividade que demande 
risco a outrem, pela própria natureza 
da relação, tem-se que, na imensa 
maioria das situações fáticas trazidas 
ao crivo do Estado-Juiz, a prova da 
“culpa” é conditio sine qua non para 
a responsabilização civil (ARAÚJO, 
2015, p. 116). 

 

 Não resta dúvida que, no 

abandono afetivo, o bem jurídico 

tutelado é a integridade psicológica do 

menor, bem como seu pleno 

desenvolvimento de personalidade 

livre de possíveis traumas. O poder 
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familiar tem o dever de assistência e 

educação dos filhos, é onde as 

pessoas primeiro desenvolvem as 

estruturas físicas e psíquicas para 

preparação para a vida em sociedade. 

Com base no tema o autor explica 

(Ibid, p. 118): 

 

Estudos na área da psiquiatria e da 
psicologia comprovam que a 
“concretização do dano sofrido” pela 
criança e pelo adolescente, vítimas de 
abandono afetivo, proporciona neles 
não só a autoestima baixa 
desencadeadora de diversos sintomas 
depressivos e doenças 
psicossomáticas, mas também 
distúrbios de aprendizagem, de 
relacionamento, fobias e mecanismos 
obsessivo-compulsivo, dentre outros 
(Ibid, p. 118). 
 

 De modo controverso, não cabe 

ao Direito coagir as pessoas a amarem 

umas às outras. Todavia, lidando com 

comportamentos que se adéquem à 

vida social, é importante que se 

estabeleçam condutas afetivas entre 

pais e filhos no dever geral de cuidado. 

Não se trata de uma imposição por 

vias legais de amar, não se pode exigir 

que o pai ou a mãe amem seus filhos, 

mas pode perfeitamente exigir a 

prestação de condutas afetivas, por 

meio da convivência e do ato de 

educar na qual a presença paterna e 

materna são importantes para garantir 

a formação psicossocial dos filhos. 

 A pensão alimentícia não é 

suficiente para reparar uma vítima de 

abandono afetivo, visto que essa 

obrigação se trata do dever de 

sustento sem nenhuma relação com a 

compensação da vítima do dano. É 

possível extrair da decisão que não há 

restrições legais à aplicação das 

regras da responsabilidade civil no 

Direito de Família desde que tratem da 

matéria. Portanto, a reparação civil por 

abandono afetivo é necessária, pois se 

trata de uma compensação de 

natureza pecuniária onde houve um 

dano moral. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Embora raros os casos, 

atualmente ocorrem ações no que diz 

respeito aos danos morais em relação 

ao abandono parental e com 

proporção ainda maior quando se trata 

do pai ausente, com o objetivo de 

proteger e ressarcir o filho dos danos 

causados anteriormente. Para calcular 

a quantia mais “justa” é importante 

ponderação, pois, nesses casos, tudo 

deve ser levado em consideração, em 

especial a ausência de afeto. 

 Como visto, as diversas 

mudanças ocorridas no seio familiar 

alteraram o modelo hierárquico e 
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patriarcal da família, ocasionando 

assim uma nova função para esta, que 

passa a ter seu fundamento em 

desenvolver a personalidade com 

relações mais igualitárias e fundadas 

no afeto. Com tais desenvolvimentos 

sociais, a afetividade passou a ser 

tratada como um dever de cuidado, 

muito além de um sentimento, 

tornando-se, portanto, um dever 

jurídico da obrigação de cuidar. 

 Um evento típico das relações 

de família é o abandono-paterno, o 

qual gera diversos transtornos 

psicológicos às crianças, 

especialmente as que ainda estão em 

sua fase de formação da 

personalidade, sendo este fenômeno 

passível de reparabilidade. O dano 

sofrido pelas crianças e adolescentes 

é uma agressão aos diretos da 

personalidade, pois afeta sua 

dignidade em face do descuidado do 

seu genitor, muitas vezes até por uma 

conduta omissiva. 

 Portanto, a indenização por 

abandono afetivo tem como objetivo a 

compensação da criança ou do 

adolescente que teve prejudicado seu 

emocional sofrendo sequelas quase 

sempre insuperáveis. A reparação tem, 

também, seu objetivo preventivo, para 

que outros pais evitem cometer o 

mesmo erro. 
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Capítulo IX - As Relações 
Homoafetivas Vistas sob o Atual 
Conceito de Entidade Familiar no 
Ordenamento Jurídico Brasileiro 
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AS RELAÇÕES HOMOAFETIVAS 

VISTAS SOB O ATUAL CONCEITO 

DE ENTIDADE FAMILIAR NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

Camila Kayssa Targino Dutra24 

 

RESUMO: As entidades familiares são 

formadas por diversos tipos de 

arranjos familiares. Nesse contexto, as 

uniões homoafetivas representam 

entidade familiar formada por pessoas 

de mesmo sexo. Todavia, tais uniões 

somente foram reconhecidas como 

familiares em 2011 pelo Supremo 

Tribunal Federal. A pesquisa aqui 

proposta teve por objetivo apresentar 

as relações homoafetivas com base 

em princípios jurídicos, partindo do 

paradigma de entidade familiar. Trata-

se de pesquisa de natureza qualitativa 

com pesquisa em livros, documentos e 

artigos. Os resultados demonstram 

que houve crescente o número de 

casamentos civil, todavia, ainda há 

diversas situações abrangidas pelo 

direito das famílias que continuam à 

margem de uma proteção jurídica 

efetiva. 

 

Palavras-chave: Relações 

homoafetivas. Entidade Familiar. 

Direito. 
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ABSTRACT: Family entities are 

formed by different types of family 

arrangements. In this context, 

homoaffective unions represent a 

family entity formed by people of the 

same sex. However, such unions were 

only recognized as family members in 

2011 by the Federal Supreme Court. 

The research proposed here aimed to 

present homoaffective relationships 

based on legal principles, starting from 

the paradigm of a family entity. It is a 

qualitative research with research in 

books, documents and articles. The 

results show that there has been an 

increasing number of civil marriages, 

however, there are still several 

situations covered by family law that 

remain outside effective legal 

protection. 

 

Keywords: Homoaffective 

relationships. Family Entity. Law. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Em junho de 2011 o Supremo 

Tribunal Federal (STF) reconheceu a 

união estável de relações 

homoafetivas, em decorrência do 

julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da 

Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 132 

(STF, 2011). 

 O reconhecimento da entidade 

familiar formada por casais 

homoafetivos, promovida pelo STF 

ratificou a existência de muitas uniões 

homoafetivas que já existiam, mas 

diante do que diz a norma escrita, 

simplesmente não existiam.  

Não obstante, a demora no 

Estado em reconhecer tais uniões 

como entidades familiares houve 

significativo aumento na realização 

pelo casamento civil. Assim, de acordo 

com informações veiculadas pelo G1 

(2013), em 2012 pelo menos 1.277 

casais do mesmo sexo registraram 

suas uniões nos principais cartórios de 

13 capitais segundo levantamento 

preliminar da Associação de Notários e 

Registradores do Brasil - Anoreg-BR. 

 Tal informação demonstra a 

rapidez com a qual a vida em 

sociedade é modificada e (re)sinificada 

a cada instante, sem, todavia, o 

Direito, isto é, as normas jurídicas 

conseguirem alcançá-la e prestar 

assim, a devida eficácia e eficiência. O 

Direito, pois, muda-se mais 

lentamente.  

 Nesse contexto, a pesquisa aqui 

proposta teve por objetivo apresentar 

as relações homoafetivas com base 

em princípios jurídicos, partindo do 

paradigma de entidade familiar, 

conforme reconhecido pelo Supremo 
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Tribunal Federal em 05 de maio de 

2011.  

 

2. A HOMOSSEXUALIDADE – 

RESGASTES HISTÓRICOS 

 

A homossexualidade é 

comportamento presente em toda a 

história da humanidade e como tal, 

suportou ao longo do tempo tanto 

aceitação como repulsa pela 

sociedade e os valores dominantes de 

cada época. Neste sentido, durante o 

decurso do tempo há registros de 

variados termos utilizados por 

estudiosos, médicos, religiosos e afins, 

para designar e evidenciar a 

orientação sexual do indivíduo que 

diferisse da que era normatizada como 

padrão, isto é, “a condição 

heterossexual”. 

De acordo com Bahia (2006, p. 

93), o termo homossexualidade teve 

sua primeira aparição em 1869, 

cunhada pelo médico húngaro Karoly 

Benkert, etimologicamente tem origem 

no idioma grego hómos 

(mesmo/semelhante) e no idioma latim 

sexu (relativo ou pertencente ao sexo), 

demonstrando a preferência de certas 

pessoas se relacionarem com outras 

do mesmo sexo. 

Há ainda alguns termos que são 

utilizados para referir-se aos 

indivíduos, cuja orientação sexual não 

seja a “hétero - normatividade 

compulsória”, ou seja, que não são 

heterossexuais, a depender de qual 

área de estudo que faça parte o 

pesquisador, irão surgir designações 

diversas, considerando na maioria das 

vezes o fator psicológico do indivíduo. 

O termo homossexualismo que 

vigorou durante inúmeras décadas 

está em amplo desuso, porque o 

sufixo ismo indica patologia, algo não 

sadio, doente e implica esclarecer que 

a medicina não encontrou nada 

conclusivo que demonstrasse que a 

homossexualidade seja uma 

enfermidade, por esta razão até bem 

pouco tempo o homossexualismo foi 

encarado pela CID, que é a 

Classificação Internacional de 

Doenças, como sendo uma doença, 

deixando de sê-la há apenas vinte 

anos, em 1995 (DIAS, 2011, p. 45). 

Entre os termos utilizados, 

encontram-se também, o 

homoerostismo cunhado em 1911 por 

E. Harsh-haak, o termo daria uma 

noção mais flexível e descreveria 

melhor a pluralidade das práticas ou 

desejos de determinados sujeitos 

(DIAS, 2011, p. 44). 
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No Brasil está amplamente 

difundida a expressão 

Homoafetividade, como exposto 

alhures, para tratar das relações entre 

pessoas do mesmo sexo, 

evidenciando que é o vínculo da 

afetividade o principal articulador e 

norteador das relações humanas, 

independente de qual sexo forem os 

indivíduos. 

A bissexualidade caracteriza-se 

pelo relacionamento de pessoas com 

ambos os sexos, havendo verdadeira 

atração tanto por indivíduos do mesmo 

sexo, como pelo sexo oposto. Pode-se 

dizer que a bissexualidade é inerente a 

todo indivíduo no começo da vida, mas 

com o passar do tempo ocorre uma 

fixação na homossexualidade ou 

heterossexualidade (CHAVES, 2012, 

p. 51). 

Toni (2008) afirma que 

transgênero é termo abrangente que 

incluiu todas as pessoas cuja 

identidade de gênero (masculino ou 

feminino) não corresponde com as 

características do seu sexo biológico, 

e ainda traz uma classificação, os 

transgêneros podem dividir-se em 

transexuais, travestir e cross-dresser. 

Todavia, tal pensamento 

diverge do que diz Dias (2011) no que 

se refere ao termo transgênero, pois a 

expressão transgênero, que em 

determinado momento visou englobar 

travestis e transexuais, acabou 

abandonada, por revelar uma 

mobilidade de um gênero a outro que 

não corresponde com a realidade. 

A designação travesti é utilizada 

para aquelas pessoas que sentem 

prazer em vestir-se com roupas do 

sexo oposto, não ocorre 

necessariamente nos homossexuais, 

podendo ser observada também em 

indivíduos heterossexuais, trata-se em 

verdade de transtorno de identidade 

(CHAVES, 2012, p. 50). 

O termo cross-dresser, é aquele 

que, embora se identifique com o seu 

gênero desde a infância, às vezes se 

caracteriza com costumes ou 

vestimentas do sexo oposto, neste 

sentido, se assemelha ao termo 

travesti, mas não se deve confundi-lo 

com a pessoa travesti que pratica o 

cross-dressing com o fim de obter 

gratificação pessoal (TONI, 2008, p. 

10). 

A homossexualidade é prática 

que abrange também, por questão 

óbvia, tanto homens quanto mulheres, 

no que diz respeito à mulher, usam-se 

corriqueiramente os termos 

lesbianismo para indicar a orientação 

sexual direcionada ao mesmo sexo; 
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dentre outros menos utilizados como o 

tribadismo e safismo, por exemplo, 

como exposto por Guerra (2019). 

No tópico a seguir, é 

apresentado o conceito de entidade 

familiar a partir da perspectiva histórica 

do Brasil. 

 

3. METODOLOGIA 

  

Trata-se de pesquisa de 

natureza qualitativa, que de acordo 

com Flick (2009), este tipo de pesquisa 

usa o texto como material empírico, 

partindo da noção da construção social 

das realidades em estudo, como 

também, está interessada nas 

perspectivas dos participantes, em 

suas práticas do dia a dia e em seu 

conhecimento cotidiano relativo à 

questão em estudo. Bauer e Gaskell 

(2002) também apontam que a 

pesquisa qualitativa evita números e 

lida com interpretações das realidades 

sociais.  

A pesquisa desenvolvida partiu 

da análise bibliográfica e a 

apresentação  em categorias.  

 

 

 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

4.1Conceito de Família no 

Ordenamento Jurídico Brasileiro  

 

O conceito de família no 

decorrer do tempo experimentou 

variados significados, tanto na área 

jurídica como também no universo de 

estudo de algumas áreas exteriores ao 

direito. O Brasil, desde quando colônia 

de Portugal não detinha liberdade para 

elaborar sua própria legislação. As leis 

de Portugal eram aplicadas 

conhecidas como as Ordenações 

Filipinas, a principal fonte legislativa no 

referido período histórico. 

Por esta razão, o modelo 

familiar presente no Brasil enquanto 

colônia era aquele praticado na 

Europa medieval, estruturado em 

conformidade com os fundamentos da 

igreja católica, também conhecido por 

modelo tradicional, centrado na forma 

pai-mãe-filho, neste sentido, relata 

Mary del Priore (2006): 

 

O europeu trouxe para o Novo Mundo 
uma maneira particular de organizar a 
família. Esse modelo, constituído por 
pai e mãe "casados perante a Igreja", 
correspondia aos ideais definidos pelo 
catolicismo. Apenas dentro desse 
modelo seria possível educar os filhos, 
movimentando uma correia de 
transmissão pela qual passariam, de 
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geração em geração, os valores do 
Ocidente cristão (PRIORI, 2006). 

 

Todavia, este não era o único 

tipo de modelo familiar existente, pela 

própria miscigenação racial que havia 

era normal e compreensível que 

surgissem novas situações familiares. 

Os negros, índios e europeus, grosso 

modo, formavam a estrutura social 

inicial do Brasil. 

Mesmo reforçando o modelo 

familiar basilar, existia toda espécie de 

relacionamentos familiares, aqueles 

formados pela união do índio com o 

europeu, deste com o negro e até 

mesmo com o índio, e também os 

formados pelas uniões entre os 

próprios escravos e os índios, além do 

europeu, neste ponto, continua a 

autora: 

 

[...] Outros tipos de família vicejavam 
na mesma época: famílias pequenas 
de solteiros e viúvos, de mães e filhos 
vivendo sem pais. Entre as camadas 
mais pobres, eram comuns as ligações 
consensuais, sobretudo nas áreas de 
passagem, urbanização acelerada ou 
mineração. Importante: viver numa 
família na qual faltava a bênção do 
padre não queria dizer viver na 
precariedade. Tais ligações, então 
chamadas de concubinárias, podiam 
ser, e eram, muito estáveis. Havia 
consenso entre os companheiros 
(PRIORE , 2006). 

 

Esse período da história do 

Brasil foi marcado em parte por não 

haver ainda grandes centros urbanos, 

vasto território inexplorado por 

Portugal e, sobretudo, o modo de vida 

rural que propiciou a agricultura, 

principalmente a cana-de-açúcar, fato 

este que deu início ao surgimento das 

conhecidas casas de engenho.  

Nesse sentido, não se pode 

omitir que os relacionamentos 

homossexuais estavam presentes 

também no cotidiano social, tal como 

as relações heterossexuais, todavia, 

longe estava de serem considerados 

como outra modalidade de família. 

Nos anos iniciais do Brasil após 

o seu descobrimento, servia a Portugal 

como lugar de expiação, sofrimento, 

em que os condenados eram enviados 

para a distante colônia como maneira 

de pagar pelos seus delitos, como a 

sodomia era crime, relata a história 

que inúmeros homossexuais vieram 

para o Brasil a fim de cumprir sua 

pena, Mott (1994) afirma que: 

 
Apesar da violenta homofobia 
capitaneada pela Inquisição, o certo é 
que desde os primórdios da 
colonização, sodomitas europeus 
encontraram no Novo Mundo espaço 
privilegiado para a prática do 
homoerotismo. A extensão e 
isolamento dos novos territórios, a 
nudez e maior liberdade sexual dos 
nativos e escravos, a frouxidão moral 
dos muitos desclassificados sociais 
que vieram arriscar a sorte nas 
Américas, ou para cá foram 
degredados, são fatores que 
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facilitaram a propagação da 
homossexualidade nas novas 
conquistas (MOTT, 1994, p.6). 

 

O período histórico que se 

sucedeu após o colonial foi 

determinado quando a família real 

portuguesa obrigada a se refugiar na 

sua principal colônia, para escapar da 

ameaça napoleônica batendo à sua 

porta, decorrido este período, em 1822 

foi declarada a independência do 

Brasil, deixando por fim de ser a 

colônia de Portugal. 

A realidade familiar que se 

sucedeu a este período, não sofreu 

muitas modificações, a entidade 

familiar ainda aceita era o patriarcal, 

sendo as práticas homossexuais 

carregadas com o véu do crime e 

preconceito. 

O início do século XX é 

marcado por alguns acontecimentos 

de repercussão mundial, como a 

Primeira Guerra (1914-1918), por 

exemplo; no Brasil é elaborado e posto 

em vigor o Código Civil de 1916, 

marcado, sobretudo, pela influência 

recebida do Código Civil Francês de 

1804.  

O Código Civil de 1916 possuía 

caráter extremamente paternalista e 

trazia o arquétipo de família, que por 

sua vez, era dotado de características 

eminentemente patriarcais, e 

preconceituosas, desta forma, não há 

qualquer hipótese de possível 

referência as uniões homoafetivas, 

que os parceiros na grande maioria 

dos casos, passavam a desfrutar de 

seu amor, na clandestinidade, 

(HIRONAKA apud DIAS, 2011). 

Oliveira (2011) traduz bem a realidade 

do referido Código: 

 
O Código Civil anterior, que datava 
de 1916, regulava a família do início 
do século passado, constituída 
unicamente pelo matrimônio. Em sua 
versão original, trazia uma estreita e 
discriminatória visão da família, 
limitando-a ao grupo originário do 
casamento. Impedia sua dissolução, 
fazia distinções entre seus membros 
e trazia qualificações discriminatórias 
às pessoas unidas sem casamento e 
aos filhos havidos dessas relações 
(OLIVEIRA, 2011, p. 160). 

 

Com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, alguns 

dos dispositivos presentes no Código 

Civil de 1916 foram revogados por se 

encontrarem em dissonância com o 

novo texto constitucional. A realidade 

da sociedade brasileira não mais 

permitia que certas situações trazidas 

no referido Código continuassem a 

existir. 

Baseado, sobretudo, nos 

princípios constitucionais de igualdade 

e dignidade da pessoa humana, 

situações de externado preconceito 
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foram postas de lado, como se 

percebe da leitura do artigo 226, § 5º 

19 da Constituição Federal de 1988 ao 

assentar em pé de igualdade a relação 

entre homens e mulheres.  

Não foi apenas nesta situação 

que houve significativas alterações, os 

filhos gerados fora do casamento, 

recebiam a alcunha preconceituosa de 

bastardo, e, não tinham os mesmos 

direitos que os filhos gerados dentro 

do matrimônio sacramentado pela 

igreja e pelo Estado, mais uma 

mudança proveniente do novo texto 

constitucional alicerçada nos princípios 

jurídicos de igualdade e dignidade da 

pessoa humana. 

No entanto, por se tratar de 

conteúdo abrangente ao Direito de 

Família, há princípios que são próprios 

desse ramo do direito e devem ser 

observados, como o Princípio da 

Afetividade sob uma visão 

Eudemonista e o Princípio da 

Pluralidade familiar que estão 

analisados em subtópicos a seguir. 

 

4.2 Princípio da Afetividade sob uma 

Visão Eudemonista 

 

Vislumbra-se atualmente uma 

transformação inserida, sobretudo, no 

âmbito do direito de família, em que 

além dos muitos princípios que dão 

respaldo a essa área jurídica, ergue-se 

o princípio da afetividade. Tal princípio 

toma o condão de nortear as relações 

familiares em geral, e neste sentido, as 

relações homoafetivas. O próprio 

termo “homoafetividade” utilizando por 

Maria Berenice Dias traz como 

principal fundamento a afetividade nas 

relações homoafetivas. Nesse sentido, 

conforma a autora expõe: 

 

A conotação depreciativa de todas 

as expressões que identificam as 

relações afetivas entre pessoas do 

mesmo sexo é que me levou, na 

primeira edição desta obra, no ano 

de 2000, a criar o neologismo 

homoafetividade, buscando 

evidenciar que as uniões de pessoas 

do mesmo sexo nada mais são do 

que vínculos de afetividade (DIAS, 

2011, p. 44). 

 

A afetividade não está 

positivada diretamente nos códigos e 

na Constituição Federal de 1988, é 

decorrente da interpretação conjunta 

com os demais princípios, como a 

dignidade da pessoa humana, 

liberdade, igualdade, por exemplo, 

vistos sob a ótica do afeto. 

O princípio da afetividade está 

intimamente relacionado ao conceito 

do Eudemonismo, que de acordo com 
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o dicionário Aulete (2013), tem por 

significado doutrina ética que 

considera a felicidade (ou sua busca) 

como o fundamento da moral, 

considerando que é moralmente 

justificado o comportamento que 

conduz a uma existência feliz. Seu 

nascimento, todavia não é recente, 

está alicerçado na filosofia grega da 

antiguidade, tem por precursor 

Aristóteles, na sua obra Ética à 

Nicômaco. 

A busca pela felicidade vem a 

ser o motor que impulsiona as 

relações entre os indivíduos, sendo o 

fim máximo a ser alcançado pelos 

indivíduos. Nesse sentido, “a 

concepção eudemonista é focada na 

busca pela felicidade e se relaciona 

com o estabelecimento de padrões de 

comportamentos humanos dirigidos à 

felicidade natural, fim último do agir 

humano” (CRISAFULLI, 2011, p. 37). 

A afetividade, como princípio 

norteador das relações homoafetivas e 

a concepção eudemonista, com a 

finalidade pela busca da felicidade, 

caminham juntas e se complementam, 

edificando não apenas de maneira 

geral e abstrata o direito de família, 

mas também servindo de princípio 

norteador nas relações homoafetivas. 

 

4.3 Princípio da Pluralidade Familiar 

 

O princípio da Pluralidade 

Familiar é observado por várias 

autoras, como Dias (2011), Chaves 

(2012) e Oliveira (2011). Tal princípio 

traduz com ilustre perfeição o aspecto 

atual e inovador do direito de família, 

demonstrando que este, há tempos 

desvencilhou-se do ultrapassado 

conceito fechado de composição 

familiar. 

Embasado no aspecto da 

afetividade, nos laços de carinho e 

afeto, forma-se o ambiente propício 

para a constituição de outras 

entidades familiares além das quais 

existentes juridicamente. 

A partir da Constituição Federal 

de 1988 abriu-se espaço para outras 

formas de entidades familiares, daí 

que o conceito de família não pode ser 

considerado fechado, isolado das 

demais formas existentes. A norma 

deve prestar tratamento jurídico 

isonômico para cada uma destas 

entidades familiares, havendo 

verdadeira aplicação do princípio da 

igualdade concomitantemente com o 

princípio da pluralidade familiar. 

Quando do estudo de tal 

princípio e sua relação com as 

entidades familiares formadas por 
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pessoas do mesmo sexo, defende 

Chaves (2012, p. 89) que: “tal princípio 

deve ser vislumbrado, portanto, como 

o reconhecimento estatal da existência 

de várias possibilidades de arranjos 

familiares, entre os quais se apresenta 

a família homoafetiva”. 

De acordo com Oliveira (2011, 

p. 176)  

[...] o modelo conservador de entidade 
familiar adotado pelo nosso 
ordenamento jurídico, leva em 
consideração apenas o aspecto 
reprodutivo da espécie sem considerar 
os laços afetivos que unem as 
pessoas”.  

 

 

Assim, o legislador não pode 

continuar formulando leis para uma 

sociedade que não mais existe 

historicamente, o direito é construção 

social e precisa estar adequado aos 

valores atuais da sociedade. 

Nesse contexto, Oliveira (2011) 

acrescenta um fator de grande 

relevância ao dispor que:  

 

O preconceito nos torna limitados e 
limitantes, além de injustos. Contribui 
para o surgimento de estigmas que 
condenam milhões de pessoas a viver, 
no dia a dia, situações humilhantes, 
que afetam a sua dignidade e limitam 
o exercício dos seus direitos 
(OLIVEIRA, 2011, p. 169). 

 

Ao tratar da afetividade e o 

princípio da pluralidade familiar, Dias 

(2006) aponta a seguir: 

 

Faz-se necessário ter uma visão 
pluralista da família, abrigando os mais 
diversos arranjos familiares, devendo-
se buscar a identificação do elemento 
que permita enlaçar no conceito de 
entidade familiar todos os 
relacionamentos que têm origem em 
um elo de afetividade. O desafio dos 
dias de hoje é achar o toque 
identificador das estruturas 
interpessoais que permita nominá-las 
como família (DIAS, 2006, p. 39). 

 

Dessa maneira, percebe-se a 

importância de tal princípio no âmbito 

do direito de família, pois este funciona 

como princípio orientador das relações 

familiares, e é com base nele também, 

que se justifica a ocorrência das 

diversas entidades familiares 

existentes na atualidade.  

Nesse ponto, consideram-se 

entidades familiares, as famílias 

formadas por apenas um dos genitores 

e a prole, a monoparental e a formada 

por casais que vivem em união 

estável. Dias (2006, p. 44), elenca 

ainda a matrimonial, advinda do 

casamento, a Anaparental, quando da 

convivência entre parentes ou entre 

pessoas, dentro de uma estruturação 

com identidade de propósito, tem-se 

outro molde de entidade familiar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A temática aqui abordada está 

longe de ser exaurida. O intuito foi o 

de apresentar as relações 

homoafetivas a partir das perspectivas 

dos princípios norteadores no Direito 

das Famílias: Princípio da Afetividade 

sob uma visão Eudemonista e o 

Princípio da Pluralidade Familiar.  

 Como construção social, muitas 

vezes o Direito, compreendido aqui 

como a norma escrita, afasta-se da 

realidade e por isso, diversas 

situações passam à margem da 

proteção jurídica. Dessa maneira, o 

reconhecimento das relações 

homoafetivas como entidade familiar 

pelo Supremo Tribunal Federal veio a 

trazer mais um “guarda-chuva” 

protecional para as muitas entidades 

familiares já existentes. Sendo, pois, 

um marco de notável relevância.  

 Assim, para que haja uma maior 

proteção jurídica às relações afetivas 

(homossexuais e heterossexuais), é 

necessário que os legisladores 

observem os debates e pesquisas em 

outras áreas do conhecimento, como 

as ciências sociais, psicologia, entre 

outras. E passe a incluir, por exemplo: 

as discussões acerca de gênero e da 

identidade de gênero; o intersexo; as 

relações poliamorosas, que são 

exemplos de comportamentos sociais, 

mas que ainda, estão longe de 

merecer a devida atenção das leis. 

 Mas do que esgotar, a proposta 

desse ensaio foi também a de 

fomentar a curiosa e a pesquisa para 

outros temas estudados em 

consonância com o Direito das 

Famílias e demais áreas sociais. 
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INFÂNCIA: EFEITOS 

PSICOLÓGICOS EM CRIANÇAS 
VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL 

 

Jessica Batista de Carvalho1 
Lucas Teixeira Costa2 

 
RESUMO: A violência sexual contra 
crianças é um problema que ocasiona 
não somente dores e marcas físicas 
como também psicológicas, abalando 
o seu emocional e mudando o seu 
comportamento, acarretando, muitas 
vezes, em um transtorno de curto a 
longo prazo. Este artigo tem como 
objetivo compreender os efeitos 
psicológicos desenvolvidos em 
crianças vítimas de abuso sexual. Para 
isto, fez-se necessário o estudo do 
fenômeno do abuso sexual infantil 
(ASI), revelando os processos 
envolvidos que mantêm essa violência, 
gerando impactos significativos na 
saúde mental e na vida da criança. O 
referencial teórico tem a proposta de 
fazer uma contextualização da história 
da infância e dos primórdios do ASI, 
perpassando pela criação dos seus 
direitos, os participantes do ASI, as 
suas formas, os vínculos da vítima 
com o abusador e os efeitos 
psicológicos ocasionados. A pesquisa 
apresenta- se através do método 
dedutivo com abordagem qualitativo-
descritivo. A partir dos estudos, 
conclui-se que crianças abusadas na 
infância desenvolvem problemas 
psicológicos ou psiquiátricos em maior 
ou menor grau. 
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Palavras-chave: Abuso sexual. 
Infância. Saúde mental. 
 

ABSTRACT: Sexual violence against 

children is a problem that causes not 

only physical but psychological pain 

and marks, shaking their emotional, 

confusing their feelings and changing 

their behavior, often triggering a 

disorder. This article aims to 

understand the psychological effects 

developed in children victims of sexual 

abuse. For this, it is necessary to study 

the phenomenonof child sexual abuse 

(CSA), revealingthe processes 

involved that contribute to this violence 

that generates consequnces that. 

 

Keywords: Sexual abuse. Childhood. 
Mental health. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O abuso sexual infantil (ASI) é 

um fenômeno complexo que envolve 

vários fatores que contribuem para 

sua manutenção enquanto um 

desencadeador de consequências 

psicológicas na criança vitimizada. 

Geralmente acontece de forma 

silenciosa, podendo ocasionar algum 

grau de dependência psicológica 

mesmo diante da violência sexual. 

Assim, o ASI tanto em sua forma 

intrafamiliar quanto extrafamiliar, 

ocasiona efeitos psicológicos nas 

vítimas em ordens comportamentais, 

psicológicas ou psiquiátricas. 

O abuso sexual infantil não 

tem uma norma, acontece com 

crianças de qualquer classe 

econômica, em qualquer país, cor, 

religião, e de qualquer sexo, embora 

crianças pertencentes a 

comunidades mais vulneráveis 

podem estar mais suscetíveis a um 

silenciamento diante do fenômeno 

do abuso. É um fato preocupante, 

pois, as vítimas são indefesas e 

coagidas a vivenciar uma 

experiência de pressões 

psicológicas, ficando em uma 

posição de objeto coisificado e como 

corresponsável e culpada pelo 

abuso. 

Constantemente, crianças são 

vítimas de abuso sexual, 

infelizmente este não é um assunto 

que é muito enfatizado na mídia e 

ainda é um tabu social. Embora haja 

mecanismos de proteção à criança e 

adolescente vítimas de abuso 

sexual, as campanhas de prevenção 

geralmente ganham destaque 

somente na semana de combate de 

violência sexual. Segundo Vygotsky 

(1991), a infância é um período de 

aquisições de experiências, 

aprendizagem, desenvolvimento e 

descobertas, desse modo, quando a 
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criança é violentada e abusada 

criam-se bloqueios e muitos efeitos 

psicológicos que as marcam nesse 

período perdurando por toda a sua 

vida.  

De acordo com Furniss 

(2002), são muitos os efeitos 

psicológicos causados em crianças 

abusadas sexualmente, 

principalmente se ocorre no seio 

familiar, que é onde a criança cria o 

seu vínculo afetivo e social e que 

deveria ofertar-lhe segurança, 

proteção, carinho dentre outros 

meios para que a criança se 

desenvolva com a saúde mental 

preservada. 

Ainda segundo o autor, os 

acontecimentos e experiências 

vivenciados nesse estágio têm 

importância significativa e, na 

maioria das vezes, ficam impressos 

na sua consciência. Existem vários 

fatores envolvidos no processo de 

abuso sexual infantil que têm forte 

impacto em sua saúde mental, 

abrangendo desde o grau de relação 

com o abusador ao segredo mantido 

pela vítima. 

Neste sentido, esse tipo de 

abuso ocasiona grande sofrimento 

na infância pelo fato da criança 

sentir-se desamparada e ser mais 

vulnerável a chantagens emocionais, 

como também por não ter uma 

maturação a nível biológico para 

perceber a situação e conseguir 

expor o acontecido. A manutenção 

do abuso sexual infantil dependerá 

de vários elementos, bem como a 

elaboração do abuso por parte da 

vítima. Esses elementos envolvem 

suporte familiar, idade da vítima, 

ajuda psicológica entre outros. 

Márcia Moreschi et.al (2018), 

na cartilha do Ministério dos Direitos 

Humanos, baseada no mapa de 

violência de 2012, com dados 

ofertados pelo Sistema de 

Informação de agravos de 

notificação (SINAN), indicam que a 

violência sexual está em segunda 

posição nas estatísticas de violência 

contra crianças e adolescentes com 

20% dos atendimentos em crianças 

dos 5 aos 14 anos. No ano de 2011 

registrou-se o atendimento de 

10.425 crianças e adolescentes 

vítimas do ASI. Há ocorrência de 

três principais tipos de abuso sexual 

neste ano: assédio, estupro e 

atentado ao pudor. Dentro da 

violência sexual o estupro é a 

violência com maior índice com 59% 

em seguida é o assédio sexual com 

19,2% e, posteriormente, atentado 
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violento ao pudor com 15,1%. 

Assim, o objetivo do presente 

artigo é compreender quais os 

efeitos psicológicos desenvolvidos 

nas crianças que foram abusadas 

sexualmente, apresentando as 

formas de abuso sexual em crianças 

e identificando os vínculos da 

criança abusada sexualmente com o 

abusador e os impactos causados. O 

exposto trabalho foi elaborado a 

partir de pesquisas bibliográficas em 

que foram utilizados livros de 

psicologia e artigos relacionados ao 

tema. 

Apresenta como método o 

dedutivo com abordagem qualitativo-

descritivo, pois tem o objetivo de 

descrever os fenômenos do abuso 

sexual na infância. O estudo foi feito 

sob a visão dos autores das 

pesquisas e demais referências da 

literatura, coletando os dados em 

livros, revista, anais, artigos e 

periódicos, em sites como Pepsic, 

scielo etc. foram excluídos artigos de 

blogs e sites que não têm 

publicações científicas. 

A metodologia seguiu a 

análise dos dados a partir de 

pesquisa, leitura, fichamento e 

compreensão das referências. Em 

concordância com os objetivos a 

pesquisa é exploratória, pois tem 

como finalidade apresentar os 

efeitos psicológicos causados em 

crianças que sofreram abuso sexual, 

a fim de torná-la mais compreensível 

aos leitores. 

O autor Tilman Furniss é 

apresentado constantemente no 

presente trabalho em razão de ser 

referência no que tange ao ASI. Em 

seu livro O abuso sexual da criança, 

originalmente datado em 1993, 

explana todos os fenômenos do ASI, 

abrangendo o que é o abuso sexual 

infantil e todo o processo que ocorre 

antes, durante e depois do abuso, 

bem como o comportamento do 

abusador e da criança, neste sentido 

faz-se necessária a presença do 

autor no corpo do artigo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Infância, abuso sexual e suas 

implicações históricas 

 

A infância que se conhece 

atualmente nem sempre existiu. 

Para que se chegasse ao conceito 

contemporâneo de infância, diversas 

transformações sociais significativas 

ocorreram de acordo com o 

processo evolutivo da sociedade. Na 
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antiguidade clássica, por exemplo, 

os filósofos já retratavam a posição 

da criança na sociedade. Para 

Platão, a infância era um período de 

inferioridade aos homens adultos, 

tanto em sua condição física quanto 

espiritual. Para esse filósofo, em 

razão da inteligência da criança 

ainda não ter sido canalizada, esta 

se torna uma fera difícil de controlar. 

Platão compara a embriaguez com a 

infância em que não há sentido, 

desprovido de capacidades 

intelectuais, a criança era o maior 

coitado dentre todos os outros 

homens (KOHAN, 2003). 

De acordo com Áries (1981), 

historicamente, no período medieval 

até o século XII as crianças 

possuíam direitos relativos à sua 

fase de desenvolvimento, visto que 

os povos medievais desconheciam 

essa fase como distinta das outras 

consecutivas e desde muito cedo as 

crianças eram inseridas no mundo 

dos adultos, pertencendo não 

somente a sua família, mas a todos 

que ali viviam. 

O reconhecimento da infância 

se deu no século XIII, porém, como 

sujeito de direitos só foram 

reconhecidos no século XX, mais 

especificamente em 1919, em que 

foi criado pela sociedade das 

nações, o comitê de proteção da 

infância. Este documento constituiu 

a primeira organização 

governamental a se manifestar em 

relação aos direitos da criança, isso 

se deu em razão do grande número 

de crianças órfãs após a primeira 

guerra mundial (OLIVEIRA; 

VANNUCHI, 2008). 

O primeiro documento 

internacional que salvaguardava os 

direitos das crianças foi a declaração 

de Genebra, de 1924, visto que as 

crianças precisam de cuidados e 

proteção especiais, antes mesmo do 

seu nascimento. Esse direito 

ofertado às crianças foi reconhecido 

na declaração universal de direitos 

humanos de 1948 (UNICE, 2007). 

Baseado nessa declaração, outros 

países começaram a desenvolver 

leis voltadas para as crianças e 

adolescentes (OLIVEIRA; 

VANNUCHI, 2010). Posteriormente 

foi criada a declaração universal dos 

direitos da criança, em 1959. Foi 

nesse período que o direito em 

relação à infância ganhou maior 

destaque, a ONU nesse documento 

manifesta a relevância da garantia 

dos direitos das crianças e dos 

adolescentes em ordem universal. A 



Revista Científica da UNIRB – Ano V – Maio / 2020 Tema: Multidisciplinar 

 

 
146 

 

criança, desse modo, passa a ser 

priorizada (MARCÍLIO, 1998). 

De acordo com Contwel (1992 

apud ROSEMBERG, 2010), a 

convenção internacional sobre os 

direitos da criança foi declarada, em 

1978, na Polônia, como homenagem 

ao grande educador polonês Janusz 

Korczack. O educador ficou 

conhecido por ser um precursor da 

defesa dos direitos da criança 

(SARUE, 2011). Foi a partir dessa 

declaração que surgiram outras 

implementações de proteção integral 

à criança, tal como Estatuto da 

Criança e do Adolescente (SOUSA, 

2018). Em 1990, foi criado o Estatuto 

voltado para as crianças e 

adolescentes (ECA), sob a lei 

8.069/90, esse documento explana 

todos os direitos inerentes à criança 

e ao adolescente e possibilita a 

intervenção do estado, sociedade e 

família na vida infanto-juvenil, essa 

lei é mundialmente reconhecida e foi 

criada após vários debates políticos 

e sociais em que participaram 

representantes jurídicos e 

legislativos (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2015). 

O conceito de abuso sexual 

na infância não é unânime, variando 

conforme a visão de diferentes 

autores. Para a Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2002), o 

abuso sexual infantil (ASI) é definido 

como o envolvimento de crianças 

dependentes, imaturas 

desenvolvimentalmente em 

atividades sexuais em que elas não 

compreendem totalmente, são 

incapazes de dar um consentimento 

informado e que viola os tabus da 

sociedade. 

Tilman Furniss (2002) define 

que a exploração sexual da criança 

envolve crianças e adolescentes que 

ainda não desenvolveram a sua 

maturidade cognitiva em ações 

sexuais em que não compreendem 

em sua totalidade, e que não têm 

capacidade de dar um 

consentimento informado e que 

perpassam os tabus sociais dos 

papéis familiares, e tem o objetivo de 

satisfazer sexualmente os desejos 

do abusador. Já para Sanderson 

(2005), o ASI pode ser considerado 

como a inserção de uma criança em 

ações sexuais com pessoas mais 

velhas, em que são incapazes de 

dar o seu consentimento, com o 

objetivo de obtenção de satisfação 

da outra pessoa. 

Segundo Bass e Thorton 

(1985 apud LABADESSA e 
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ONOFRE, 2010), já existiam, nos 

tempos bíblicos, relatos de abuso 

sexual infantil. A lei talmúdica 

permitia que as meninas, a partir dos 

três anos de idade, com o 

consentimento do pai, pudessem ser 

abusadas sexualmente em troca de 

dinheiro e os adultos não eram 

punidos pelo abuso. 

Na atualidade, existe uma lei 

denominada lei Joanna Maranhão 

(12.650/12), que altera regras de 

crimes praticados contra crianças e 

adolescentes, em que, um adulto 

que sofreu abuso na infância pode 

recorrer judicialmente pelos seus 

prejuízos (SOUSA, 2017). 

 

2.2 Os participantes ativos do abuso 

sexual infantil 

 

Tilman Furniss (2002) afirma 

que o ASI deve ser visto por dois 

ângulos, tanto como um problema de 

rompimento dos direitos das 

crianças, quanto como uma questão 

de saúde e saúde mental. O ECA 

(1990), em seu artigo 5º, estabelece 

o direito da criança e do adolescente 

que, no caso do abuso sexual infantil 

é quebrado. 

De acordo com Furniss 

(2002), não se pode afirmar que 

todas as crianças que foram vitimas 

de abuso sexual fiquem perturbadas 

em nível psiquiátrico, porém, todos 

desenvolvem confusões em maior 

ou menor grau, dependendo da 

experiência. Segundo o autor, a 

criança abusada sexualmente, 

mesmo sendo forçada, está 

envolvida ativamente no processo, o 

que não pode ser confundido com 

responsabilidade. 

Neste sentido, é importante 

entender que a criança é a 

protagonista e não o autor do abuso 

sexual, essa participação é o pilar 

para a vivência de abuso que a 

criança sofre. Essa interação 

participativa explica o fato de a 

criança sentir-se culpada pelo 

abuso. O que ocorre é que a criança 

e o abusador estão envolvidos no 

processo, a diferença é que o 

abusador é o único responsável pelo 

abuso, porém, ambos podem sentir-

se igualmente culpados. 

Perrone e Naninni (1998) 

afirmam que com a experiência de 

interação no processo abusivo, a 

criança que sofre abuso prolongado 

manifesta um significativo 

sentimento de culpa, independente 

de sua vontade de cooperação e 

participação. Esse sentimento na 
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maior parte é reforçado pelas 

ameaças psicológicas do abusador, 

fazendo-a acreditar que ela será 

responsável pelas consequências se 

esta expuser o abuso. 

Para Furniss (2002), o abuso 

sexual pode ser compreendido como 

síndrome de segredo, a não 

revelação acontece por vários 

fatores, a falta de indícios médicos 

que comprove o ASI, a falta de 

crença na criança, as consequências 

da declaração, as ameaças, as 

distorções da realidade, o medo, a 

culpa, a negação e dissociação. A 

falta de credibilidade na criança não 

ocorre somente na família, mas 

também no sistema legal, em que 

existe uma falsa ideia de que a 

criança mente e os adultos são 

verdadeiros. O autor ainda ressalta 

que por conta da criança ter 

dificuldades em relatar o que 

aconteceu, o abuso pode se 

prolongar. 

A autoculpabilização da 

criança, em sentir-se responsável, 

gera essa síndrome, que é 

desencadeante de outros problemas 

psicológicos. Furniss (2002) postula 

que essa síndrome pode ser gerada 

por fatores psicológicos internos, 

como medo ou vergonha. E, em 

grande parte, por fatores externos, 

que são as ameaças, sendo 

obrigadas a manter o abuso em 

segredo, pode ser dito a elas que o 

que ocorre é um segredo de ambos, 

sendo reforçado com cunho violento, 

castigo sendo misturado com 

recompensas. A síndrome do 

segredo gera várias consequências 

para a vítima, além de levar a 

perturbações psicológicas, contribui 

para a manutenção do abuso, sendo 

a criança obrigada a viver no mesmo 

espaço do abusador quando este é 

do seio familiar (GOTTARDI, 2016). 

No ASI, dentro da síndrome 

do segredo, existe ainda a negação 

do fato por parte da criança, o que 

não é o mesmo que mentira, já que 

a negação consiste em negar o fator 

ocorrido inconscientemente. Quando 

a criança nega o abuso consciente 

dos fatos se caracteriza como uma 

mentira, a partir do momento que o 

abuso se transforma em um segredo 

de família, caracteriza-se como uma 

negação. Existe ainda outro 

fenômeno que torna a criança 

incapaz de expor a violência, 

caracterizada como anulação, nesse 

fenômeno a vítima não percebe o 

que está ocorrendo como algo 

errado, o abusador faz a criança 
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acreditar que o seu comportamento 

está dentro da normalidade, 

anulando a realidade do ato abusivo 

(FURNISS, 2002). 

A anulação, conforme o 

autor aponta, ocorre em três níveis: 

pelo contexto em que ocorre o 

abuso, em que o abusador cria um 

cenário que anule a realidade, a 

criança no momento do abuso 

vivencia duas experiências 

contraditórias que são as reações 

fisiológicas ao ser tocada e 

emocionais por não saber o que de 

fato está ocorrendo. Para a cena ser 

anulada o abusador recorre a várias 

estratégias, como a evitação do 

contato visual, silêncio e escuridão 

(FURNISS, 2002). 

A segunda camada é pela 

transformação da pessoa que abusa 

na outra pessoa, o abusador em seu 

momento de excitação sexual 

comporta-se de maneira diferente do 

comum, pode ser muito 

amedrontador quando o pai se 

transforma na outra pessoa, 

comportando-se de maneira 

diferente, tom de voz modificado. 

A terceira camada da 

anulação são os rituais de entrada e 

de saída. Essa camada serve para 

modificar a relação pai-criança em 

“outra pessoa- criança” que seria o 

ritual de entrada, no ritual de saída 

ocorre o contrário, a “outra pessoa” 

transforma-se no pai amável e 

afetuoso, ou seja, o ritual de entrada 

e de saída é o espaço de tempo em 

que a pessoa se transforma no 

abusador e em que o abusador se 

transforma na pessoa. 

Dessa forma, a acomodação 

transforma o abuso em uma 

experiência normal, onde a criança é 

obrigada a viver com o abuso como 

se este não existisse. As crianças 

acabam por desenvolver estratégias 

para sobreviver ao abuso sexual, 

como uma síndrome do campo de 

concentração, em que os 

sobreviventes  do campo criavam 

mecanismos durante a vida no 

campo de concentração para apagar 

todo o processo vivido. (FURNISS, 

2002). 

De acordo com Peifeffer e 

Salvagni (2005), o ASI é uma 

desestruturação de relacionamentos, 

pelo qual a família encontra-se 

doentia em que cada membro 

carrega uma parcela de 

disfuncionalidade, a começar pelo 

abusador. O pai é um abusador 

doentio, a mãe é uma participante 

muda no quadro da violência, e a 
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criança, muitas vezes é vista como 

causadora ou cooperadora. Essa 

família disfuncional acaba por 

permitir o ato, desvalorizando a 

infância, fazendo de conta que não 

está vendo o que está ocorrendo a 

sua volta. 

 

2.3 Formas e características do 

abuso sexual infantil 

 

De acordo com tópicos 

apresentados em subseções 

anteriores deste trabalho, o que 

muito se acredita sendo uma ideia 

errônea, é que para o abuso sexual 

acontecer é necessária a penetração 

do órgão sexual ou a realização de 

outras formas de sexo popularmente 

conhecida, o que acontece é que o 

fenômeno da violência sexual vai 

além do que está explicito. 

O abuso sexual infantil inicia-

se de forma sutil e, conforme a 

criança vá sentindo confiança no 

abusador os atos libidinosos irão se 

intensificando. Isso significa que, 

inicialmente, o abuso sexual infantil 

irá passar por algumas etapas que 

não será o abuso sexual com 

penetração. O ASI abrange desde 

olhares, carícias até a violência e 

morte (DAY et al, 2003). 

Quando se fala de abuso 

sexual o que involuntariamente se 

pensa é o ato em si, a penetração do 

órgão sexual. Porém, o abuso sexual 

nem sempre manifesta lesões 

corporais, envolve violência física, 

ou inclui relações sexuais, dessa 

forma, o ASI pode se manifestar de 

diferentes maneiras, como 

exibicionismo do abusador, produzir 

conteúdos pornográficos para a 

criança visualizar, ou envolvê-la em 

vídeos pornográficos (MARIANO, 

2001). 

Uma questão importante a se 

mencionar é com relação ao perfil da 

pessoa que abusa muitas vezes 

confundido com pedófilos, o ponto 

principal é que nem todo abusador é 

pedófilo. Sattler (2011) em sua 

participação no livro violência sexual 

contra crianças e adolescentes 

salienta a característica do abusador 

situacional, que é aquela pessoa 

comum, muitas vezes casada, cuja 

preferência sexual geralmente é por 

adultos, mas que aproveita de 

oportunidades para estabelecer 

relações abusivas com criança e/ou 

adolescentes.  Ainda segundo a 

autora,  muitas vezes este sujeito é 

mobilizado não somente pelo desejo 

sexual, e sim de forma ocasional por 
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raiva ou necessidade de estabelecer 

uma relação de poder. Já o pedófilo, 

nomeado como abusador 

preferencial tem predileção por 

crianças, já que este sacia o seu 

desejo sexual somente através do 

corpo infantil. São pessoas que 

sofrem com transtorno de 

personalidade e precisam de 

tratamento médico-psiquiátrico, 

segundo Breier e Trindade (2013). 

 

2.4  Danos psicológicos do abuso 

sexual infantil 

 

As marcas do abuso sexual 

infantil vão além das marcas físicas, 

o que ocorre de mais grave são os 

problemas psicológicos ou 

psiquiátricos desenvolvidos após o 

abuso, que podem causar 

sofrimento, em sua maioria 

perdurando por toda a sua vida. 

Algumas crianças abusadas 

sexualmente apresentam maiores 

prejuízos emocionais e psicológicos 

do que outras. Há alguns fatores que 

determinam se estas irão ser 

prejudicadas em maior ou menor 

grau, dentre os fatores estão: idade 

da criança na época em que ocorreu 

o abuso; a duração e a frequência 

do abuso; os tipos de abuso sexual; 

se houve uso de violência; a relação 

que a criança tem com o abusador; o 

sexo e a idade do abusador, e os 

impactos da revelação 

(SANDERSON, 2005). 

Scherer (2009) postula que a 

família que não oferece proteção 

para a criança pode ocasionar nesta 

uma síndrome denominada 

“síndrome da criança maltratada” 

que envolve os maus tratos físicos e 

sexuais. As ameaças explícitas ou 

implícitas e a síndrome do segredo 

acarretam consequências 

psicológicas muitas vezes 

irreversíveis, impactando na 

personalidade da criança. 

A personalidade é 

desestruturada quando ocorre um 

trauma no desenvolvimento infantil, 

quando isso acontece, a criança 

pode desenvolver  doenças 

psicológicas, como transtorno 

borderline, transtorno do estresse 

pós- traumático, transtorno 

antissocial, depressão, delinquência, 

uso de substâncias psicoativas, 

distúrbios ligados à personalidade do 

individuo e prostituição. Outras 

consequências citadas pelo autor é o 

medo da intimidade, pelo qual a 

pessoa que foi vítima de abuso 

sexual na infância se recusa em ter 
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relações com pessoas do sexo 

oposto, outros problemas, porém, de 

ordem comportamental é o medo 

generalizado, a agressividade, a 

culpa, vergonha, ansiedade, 

isolamento, baixa autoestima, sente- 

se sujo, rejeitando o próprio corpo, 

dificuldades para expressar 

sentimentos, entre outros fatores. 

Day et al (2003) apontam alguns 

danos psicológicos decorrentes do 

abuso sexual infantil que se 

manifestam a curto e longo prazo, 

sendo elas de imediato, medo do 

abusador , sintomas psicóticos, 

quadros ansiosos, fóbicos, 

obsessivo- compulsivo, distúrbio do 

sono, da aprendizagem, 

alimentação, confusão etc., a longo 

prazo emergem através dos 

transtornos psiquiátricos, 

dissociação afetiva, ideação suicida, 

pensamentos invasivos, sensação 

crônica de perigo e confusão, 

homossexualidade etc. 

(FURNISS,2002). 

Fiorelli e Mangini (2017) 

postulam que as consequências 

mais predominantes do abuso 

sexual são as de ordem psicológica, 

o efeito resulta em mudanças de 

comportamentos e diferentes tipos 

de transtornos mentais, leves e 

graves. Existem as dificuldades de 

adaptação afetiva, dificuldade para 

estabelecimento de relacionamento 

interpessoal e impossibilidade de 

sexualidade saudável. 

O ASI envolve uma gama 

complexa de fatores que 

comprometem o desenvolvimento de 

crianças, deixando sequelas, e que 

pode ser fruto de uma reprodução de 

violência. As crianças podem 

apresentar tristeza constante, se 

desmotivar, prostração, 

comportamento sexual precoce, 

masturbação excessiva, enurese etc. 

(PIMENTA, 2009). 

Há seis elementos que se 

manifestam em crianças que foram 

abusadas sexualmente e 

desenvolveram o transtorno do 

estresse pós-traumático, existe a 

rememoração intrusiva, fuga à 

exposição de certas situações, 

exposições compulsivas a situações 

que lembram o trauma, diminuição 

da verbalização, e distúrbios de 

desatenção (SILVA, 2000). 

Dalgalarrondo (2008) atesta 

haver estudos que confirmam a 

relação entre abuso sexual na 

infância e transtorno na 

adolescência e adultez, como 

fetichismo (utilização de alguns 
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objetos para satisfação sexual), 

voyerismo (prazer sexual em 

visualizar pessoas envolvidas em 

práticas sexuais), sadomasoquismo 

(atos sexuais com sentimentos de 

dor, e humilhação) e pedofilia 

(predileção por sexo envolvendo 

crianças). Nos casos de criança que 

foi exposta a um abuso sexual na 

infância, na adultez torna-se um 

pedófilo, Freud (1913) explica como 

uma compulsão à repetição, em que 

este é o seu modo de recordar, é 

uma transferência do passado que 

foi esquecido. 

Furniss (2002) atesta que, 

além dos danos primários, que são 

causados à criança pelo abuso, há o 

dano secundário, que se dá pela 

intervenção dos profissionais no 

caso. O dano secundário, para esse 

autor, acontece em cinco níveis: a) 

estigmatização social, em que a 

criança que sofreu o abuso pode ser 

estigmatizada pelos vizinhos, pelos 

companheiros, escolas e sociedade 

em geral; b) traumatização 

secundária no processo 

interdisciplinar, quando essas são 

levadas para conflitos institucionais, 

como o sistema legal e a proteção 

psicológica; c) traumatização 

secundária no processo família-

profissional ocorre como escolha da 

intervenção que o profissional irá 

fazer, se este fará uma intervenção 

punitiva, ou uma intervenção 

protetora da vítima. 

Se a família ou o profissional 

não realizam uma intervenção 

primária protetora, pode ocorrer um 

dano secundário, d) traumatização 

secundária no processo familiar, a 

falta de crença na criança por parte 

da família, leva a esse segundo 

dano, ou se a família depreciar, 

castigar e culpabilizar a criança 

pelos problemas na família após a 

revelação; e) traumatização 

secundária no processo individual, 

isso ocorre pelo próprio 

comportamento da vítima, 

ocasionando punição e rejeição, ou 

provocando novo abuso por meio de 

comportamentos eróticos. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Acerca de todo o exposto, 

conclui-se que o ASI é um fenômeno 

que acontece desde a antiguidade 

concomitante à negligência da 

infância, suas formas foram se 

modificando a partir das criações de 

órgãos de proteção à criança, 

fazendo com que a configuração que 
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era explícita se tornasse mais 

disfarçada, camuflando o ato do 

abuso para que a vítima e as 

pessoas ao seu redor não o 

percebessem. 

O ASI envolve a criança e 

seus aspectos físicos e psicológicos, 

a família, instituições de proteção e 

etc. Além de a criança ser vítima de 

todo o processo com o abusador, ela 

se torna revitimizada ao expor o 

abuso para a família, como também 

para a justiça e ao realizar os 

exames médicos. Quando a criança 

não percebe o abuso como tal ou 

percebe e encontra-se tomada pelo 

medo do abusador e da reação da 

família, tende a conviver com o 

abuso por um longo período de 

tempo, agravando ainda mais a sua 

estrutura psíquica e internalizando 

muitas vezes permanentemente 

essas marcas plantadas na infância. 

É importante que a família, a 

sociedade e as instituições 

protetoras estejam sempre atentas a 

este tipo de abuso, aos sinais 

verbais ou comportamentais que a 

criança apresenta, para que esta 

não vivencie a síndrome do segredo. 

É de fundamental importância o 

suporte de atendimento psicológico 

especialmente para a vítima, não 

ignorando também a necessidade de 

terapia para o abusador e para a 

família que se encontra doentia. 

Bem como o trabalho em rede com 

profissionais da psicologia, 

assistência social e âmbitos legais 

com um olhar sensibilizado para a 

vítima que se encontra fragilizada. 
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ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA: 
Análise do método da contabilidade 

financeira 
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Fernandes3  
Marlon Lamartine Reges Silva 

 

RESUMO: O presente trabalho tem 
como objetivo geral analisar os 
relatórios contábeis da Paróquia de 
São Manoel localizada no munícipio de 
Mossoró no Estado do Rio Grande do 
Norte, através dos demonstrativos do 
fluxo de caixa no ano de 2018. Para 
tanto, foi utilizado o método descritivo 
para análise dos relatórios gerados 
pelo Sistema Eclesial Thèos 
Informática. Foram coletados os 
relatórios das principais entradas e 
saídas do fluxo de caixa. Os principais 
resultados apontaram quanto aos 
demonstrativos que os dados foram 
significativos para o desenvolvimento 
da paróquia, as entradas contribuíram 
positivamente na correlação com as 
saídas. Portanto, foi possível concluir 
que as entradas superaram as saídas, 
sendo assim, as contas da paróquia 
apresentam um superávit o que 
possibilita um melhor desempenho na 
administração religiosa. 
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Palavras-chave: Demonstrativo. 
Organização Religiosa. Fluxo de caixa. 
Contabilidade. 
 
 
ABSTRACT: This paper aims to 
analyze the accounting reports of the 
Parish of São Manoel located in the 
town of Mossoró in the state of Rio 
Grande do Norte, through cash flow 
statements in 2018. In orderto to do so, 
we used the descriptive method to 
analyze the reports generated by the 
Ecclesial Thèos Informática System. 
We collected reports of the main cash 
flow inflows and outflows. The main 
results showed that the data were 
significant for the development of the 
parish, the inputs contributed positively 
in the correlation with the outputs. 
Therefore, it was possible to conclude 
that the entrances surpassed the exits, 
thus, the parish accounts have a 
surplus which allows a better 
performance in the religious 
administration. 
 
Keywords: Demonstrative. Religious 
organization. Cash flow. Accounting. 
 
 
1.  INTRODUÇÃO 
 

As Instituições religiosas visam 

à transformação da sociedade através 

de atividades desempenhadas pela 

própria sociedade para a 

transformação de pessoas. Sendo 

atividades desenvolvidas no âmbito de 

saúde, educação, assistência social, 

cultural, associativo, religioso dentre 

outros, essas organizações são 

chamadas comumente de entidades 

sem fins lucrativos, organizações não 

governamentais (ONG), organizações 

da sociedade civil, organizações 

sociais beneficentes, organizações 

filantrópicas (OLAK; NASCIMENTO, 

2010; OLIVEIRA; ROMÃO, 2006). 

As organizações religiosas 

estão regidas pelo Código de Direito 

Canônico, onde a Igreja Católica e Sé 

Apostólica são pessoas de natureza 

jurídica de cunho religioso e social, 

enquadradas na mesma legislação das 

organizações religiosas com 

imunidades e isenções, a Santa Sé é a 

sede do Papa, seu órgão 

administrativo é a cúria romana.   

A Diocese de Mossoró, situada 

na zona oeste do Rio Grande do 

Norte, foi criada pelo Papa Pio XI, a 28 

de julho de 1934, e instalada em 18 de 

novembro de 1934. Ela é constituída 

por 34 paróquias e 4 áreas pastorais, 

distribuídas em 56 munícipios situados 

nas Microrregiões: Salineira, Assu, 

Apodi e Serrana Norte-rio-grandense.  

A Paróquia de São Manoel, 

considerada uma das maiores da 

Diocese, fundada pelo bispo 

diocesano Dom Gentil Diniz Barreto, 

no dia 29 de março de 1964, 

atualmente conta com 12 

comunidades na zona urbana de 

Mossoró e 10 comunidades rurais, 

mais conhecidos como sítios e 
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assentamentos, onde é feito o trabalho 

missionário e evangelizador dos 

cristãos. Assistida por 2 padres, sendo 

um deles o Administrador paroquial, 

aquele que responde pela paróquia 

administrativamente e um vigário 

paroquial que auxilia nos trabalhos 

pastorais.  

Diante do exposto, surge o 

questionamento da importância dos 

demonstrativos contábeis e o que ele 

possibilita para a paróquia em relação 

as suas ações e estratégias 

administrativas? 

As Organizações Religiosas 

Sem Fins Lucrativos buscam cada vez 

mais espaço e procuram evidenciar 

com mais clareza e transparência os 

resultados da administração geral, que 

engloba tanto a atividade humana 

como econômica. 

Portanto, é necessário que se 

tenha nas paróquias, uma 

contabilidade desenvolvida com 

clareza, de forma que possa 

possibilitar a mensuração dos 

resultados financeiros, e que facilite a 

leitura dos fatos ocorridos. 

Sendo assim, o trabalho 

apresenta a importância de se ter um 

controle das entradas e saídas no 

fluxo de caixa da paróquia, e essas 

informações dará suporte aos gestores 

para tomada de decisões baseadas 

em seus relatórios contábeis. 

(BERNARDO, 2010). 

Este trabalho tem como 

objetivo geral analisar os relatórios 

contábeis da Paróquia de São Manoel 

localizado no município de Mossoró - 

RN através dos demonstrativos do 

fluxo de caixa.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Controle Financeiro da Paróquia 

 

O controle financeiro realizado 

na Matriz e Capelas tem como objetivo 

administrar as entradas e saídas de 

recursos financeiros de um 

determinado período, que neste caso é 

finalizado mensalmente. Este controle 

administrativo e financeiro é entregue 

para Cúria Diocesana para que seja 

feita a conferência na contabilidade.  

 

As operações de tesouraria devem 
ser comprovadas através de 
documentos, entre outros, 
resultantes: dos recebimentos e 
pagamentos em dinheiro (inclusive 
cheques); da recepção ou entrega de 
bens; da assunção de dívidas ou da 
formação de créditos. Os 
documentos são as diversas 
procedências e formas, podem ser 
públicos ou privados e ser 
representados por contratos, títulos 
de créditos (duplicatas, notas 
promissórias, letras de câmbio, 
cheques, etc.), recibos, notas de 
entrega, notas fiscais de venda a 
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visa, notas de pedidos etc. 
(DELAMÉA, 1992, p. 65). 

 

Todos os registros do 

tesoureiro devem ser contabilizados 

em um controle financeiro com base 

documental e sempre com devida 

identificação, os quais serão 

encaminhados para a contabilidade no 

final do mês, de acordo com as 

instruções estabelecidas pela Diocese. 

De acordo com Bernardo 

(2010), as principais atribuições do 

administrador econômico são: 

 Manter atualizado as entradas e 

saídas no caixa; 

 Estar de acordo com a 

legislação em vigor em relação 

ao contrato de trabalho dos 

empregados; 

 Fazer depósitos, tanto de 

investimentos, como de 

aplicações ou outros depósitos 

bancários, sempre em nome da 

paróquia, de forma lícita; 

 Manter o livro de registro em 

ordem e atualizado assim como 

os documentos de controle 

paroquial; 

 Prestar conta ao pároco e ao 

conselho de assuntos 

econômicos, sempre através de 

documentos, ou seja, 

comprovantes; 

 Elaborar um balancete mensal 

de entradas e saídas e apresentá-lo ao 

pároco, para que seja enviado a Cúria 

Diocesana. 

Todas estas atribuições são 

indispensáveis ao tesoureiro, ou seja, 

o administrador econômico da Matriz, 

assim como os administradores das 

Capelas, prestando contas no final do 

mês a Paróquia responsável, e esta 

por sua vez prestará contas com a 

Cúria Diocesana. O administrador 

econômico também deverá prestar 

contas aos fiéis de matriz/capelas de 

toda a movimentação financeira do 

mês decorrente. 

Segundo Pereira (2008), as 

coletas, doações e outros valores 

decorrentes de arrecadação podem 

ser aplicados e depositados somente 

em instituições financeiras em nome 

da Paróquia, contendo sempre a 

assinatura do pároco assim como a 

movimentação de todas as contas 

bancárias. Conforme normas 

aprovadas pela Diocese, a Paróquia 

deverá contribuir para suprir as 

necessidades destas, além das coletas 

estabelecidas pela Santa Sé e CNBB.  

Quanto aos rendimentos 

paroquiais, ainda segundo Pereira 
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(2008), uma parte deve ser destinada 

para o atendimento aos pobres, 

manutenção das obras de piedade e 

caridade cristã, em hipótese alguma 

deve ser feito empréstimos ou 

doações a terceiros destes 

rendimentos, sem a autorização por 

escrito do Bispo Diocesano. 

A movimentação da conta 

corrente ou poupança, também será 

elaborada mensalmente na mesma 

ordem cronológica, se as despesas 

forem efetuadas com dinheiro do 

banco, deve constar o número do 

cheque utilizado para pagamento, 

deve também ser tirada cópia do 

cheque e anexar junto ao 

comprovante. 

Caso a Paróquia possua 

aplicações em fundos de 

investimentos, deverá também ser 

emitido o extrato de rendimentos no 

período da aplicação juntamente com 

a prestação de contas mensalmente.  

Toda organização e toda 

norma jurídica necessita de alguns 

critérios e princípios, assim como as 

Paróquias. Pode-se dizer que toda 

organização paroquial pressupõe 

alguns princípios teológicos e jurídicos, 

além dos princípios gerais paroquiais.  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Área de Estudo 

 

O estudo foi realizado na 

Paróquia de São Manoel, localizada no 

bairro de Alto São Manoel no 

município de Mossoró – RN, no qual é 

responsável por 12 capelas aos seus 

arredores, além da própria 

comunidade onde a igreja matriz fica 

localizada. 

 

3.2 Fonte de Dados 

 

Os dados analisados foram de 

fonte secundária emitido pelo Sistema 

Eclesial da Empresa Theòs Informática 

Ltda., é um programa eclesial, 

desenvolvido para facilitar a 

contabilidade das Organizações 

Religiosas, ele é utilizado por todas as 

paróquias da Diocese de Mossoró, 

sendo assim, a Paróquia de São 

Manoel, seguindo orientação do 

Departamento Contábil da Cúria 

Diocesana, utiliza o mesmo para 

mensurar o seu controle financeiro.  A 

pesquisa foi realizada, observando as 

entradas e saídas ocorridas no ano de 

2018 da Paróquia de São Manoel. 
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3.3  Método de Análise 

 

A natureza da pesquisa 

realizada no presente estudo foi do 

tipo descritiva. As pesquisas 

descritivas buscam a descrição das 

características de uma população a 

partir da análise de um conjunto de 

variáveis ou das relações entre elas. 

Para tal descrição são empregadas 

diferentes ferramentas estatísticas 

conforme os objetivos a serem 

alcançados (GIL, 1993). 

Com a pretensão de tornar 

mais didática a apresentação dos 

procedimentos adotados na análise 

dos dados coletados, optou-se por 

abrir esta subseção.   

 

3.3.1 Análise da contabilidade 

 

A contabilidade da Paróquia é 

feita diariamente, com todos os 

registros da movimentação financeira 

de caixa e de banco, entradas e 

saídas e no final de cada mês os 

relatórios com a devida documentação 

são direcionados para a Cúria 

Diocesana, para conferência dos 

registros pelo setor contábil.   

Para montagem do fluxo de 

caixa os seguintes dados devem ser 

considerados: Entradas e Saídas. 

  

i. Entrada 

As entradas de dinheiro nas 

Capelas e Matriz provem dos 

seguintes itens: 

 Dízimo; 

 Doações; 

 Ofertas; 

 Espórtulas de Batizado; 

 Espórtula de Matrimônio; 

 Festas e Promoções. 

 

ii. Saída 

As saídas nas Capelas e Matriz 

correspondem aos seguintes itens: 

 Salários; 

 Côngruas; 

 Encargos Sociais; 

 Manutenção da igreja 

(água, luz, gás, telefone, internet e 

demais itens necessários à ação 

evangelizadora das Capelas e Matriz). 

 Contribuição mensal; 

 Alimentação; 

 Combustível; 

 Plano de Saúde. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Demonstrativos do Fluxo de Caixa 

da Paróquia 

 

4.1.1 Análise das Entradas 

 

Na tabela 1 estão descritas as 

entradas, que são registradas no 

sistema eclesial da paróquia. 

Como se pode observar na 

tabela 1, o dízimo é a entrada que 

apresenta uma distribuição mais 

uniforme de receitas, tendo em vista 

que a devolução é feita de acordo com 

as condições de cada fiel. Alguns 

chegam a devolver 10% da renda do 

mês, enquanto outros devolvem de 

acordo com o que pode, não existe 

valor fixado. É com essa renda que 

grande parte das saídas da Paróquia 

são pagas, principalmente, as 

despesas com os celebrantes. 

Com relação às doações, 

verificamos que no mês de junho 

ocorreu um aumento desta receita, 

isso se deve ao fato de ser o mês que 

aconteceu a festa do padroeiro da 

comunidade de São Pedro, essa faz 

parte da paróquia de São Manoel, e os 

devotos fervorosos contribuem para a 

realização deste festejo.  

Assim como dízimo, outra 

entrada significativa são as ofertas, 

elas oscilam bastante, pois é feita de 

acordo com a vontade e as condições 

de cada fiel, como podemos observar 

no mês de abril ocorreu um aumento 

expressivo, o impacto positivo foi 

devido o número de celebrações que 

aconteceram durante a semana santa, 

isso acrescenta a participação dos 

religiosos.  

Outra entrada que acontecem 

tanto na matriz quanto nas capelas, 

são as espórtulas de batizado, variam 

de acordo com o número de pessoas 

que procuram a igreja para receber o 

sacramento. É fixada uma taxa pela 

Diocese, por pessoa, no valor de R$ 

30,00. Podemos observar na tabela 1 

que no mês de junho ocorreu um 

aumento considerável em relação aos 

demais meses, isso é provocado pelos 

festejos religiosos que realizam esse 

batismo. 

As espórtulas de matrimônio 

variam de acordo com a demanda do 

sacramento do casamento. É fixado 

um valor fixo de R$ 100,00 para a 

realização do matrimonio, algumas 

vezes parte dessas espórtulas são 

dispensadas, tendo em vista que 

alguns casais não tendo condições 

financeiras de efetuar o pagamento. 
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Como podemos verificar na tabela 1, 

nos meses de abril e maio ocorreram 

dispensas de remuneração do valor 

integral. 

Já as festas são eventos que 

acontecem conforme o dia e o mês do 

padroeiro, com isso, oscilam as suas 

receitas, pois de acordo com o 

calendário de pastoral de cada 

comunidade pertencente à paróquia. 

Após a realização dos festejos, é feito 

um repasse de 20% do valor líquido 

arrecado, sendo que 10%, fica na 

matriz e 10% vai para a Cúria 

Diocesana. 

Os meses de maio e junho são os que 

acontecem esses eventos nas 

comunidades, tendo em vista que 

existem as festas dos Santos com o 

título de Nossa Senhora e São Pedro, 

muito queridos pelos fiéis, refletindo 

assim no aumento da renda mensal 

das comunidades. 

Na tabela 2, podemos verificar 

as entradas do segundo semestre. 

Nela observamos que o dízimo 

apresenta 51% das receitas 

arrecadadas, sendo que no mês de 

dezembro houve um avanço 

relacionado aos outros meses. Esse 

acréscimo é justificado pelo 

recebimento do décimo terceiro, férias 

e aumento das vendas do comércio. 

Isso acaba refletindo na devolução por 

parte dos fiéis.  

Observamos, na tabela 2, que 

as doações tiveram um valor 

significativo no mês de outubro com 

relação aos demais meses. Isso se dá 

devido à preparação para a Festa do 

Padroeiro, da Comunidade de São 

João Paulo II, e os fiéis costumam 

fazer seus donativos conforme a sua 

devoção. 

Podemos destacar que as 

ofertas no mês de julho apresentaram 

uma quantia expressiva, 38% das 

receitas arrecadadas no semestre. 

Esse impacto está relacionando com o 

maior número de missas diárias que 

aconteceram nesse mês, por ocasião 

da festa do padroeiro da igreja matriz. 

De acordo com os dados da 

tabela 2, podemos observar que a 

espórtula de batizado tem grandes 

oscilações. Isso ocorre devido à 

demanda de fiéis que procuram a 

igreja para receber o sacramento. Já a 

espórtula de matrimônio não apresenta 

nenhuma renda, pois os casais que 

receberam o sacramento foram 

dispensados da taxa, tendo em vista a 

justificativa que não tinham condições 

financeiras de pagamento do tributo. 

No segundo semestre são os 

meses que mais acontecem festas. 
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Importante ressaltar que no mês de 

julho acontecem os festejos do 

padroeiro da Paróquia, que é 

considerada a maior festa, ocorre toda 

uma preparação a nível paroquial, 

acontecem uma série de eventos 

dentro da festa como: barracas, 

feijoada, jantar e festival de prêmios, 

isso é revertido para arrecadação. 

Na tabela 2, percebe-se que a 

renda arrecadada com a festa de 

padroeiro é inferior a recebida pelas 

ofertas. Dentre o motivo está o 

aumento no número de celebrações 

que aconteceram durante o mês de 

julho, tendo em vista o período da 

festa de São Manoel, padroeiro da 

paróquia, gerando assim um 

crescimento nas ofertas do mês de 

julho.  

No mês de setembro é 

verificável um aumento expressivo das 

receitas em relação às festas, isso 

ocorreu devido o resultado financeiro 

dos festejos do padroeiro, quando 

assim foi concluída a prestação de 

conta. 

 

4.1.2 Análise das Saídas 

 

Na tabela 3 estão descritas as 

saídas que são registradas no sistema 

eclesial da paróquia. 

Na tabela acima, podemos 

observar que a contribuição mensal é 

um repasse fixo que a paróquia faz 

para a Diocese alusivo ao valor do 

salário mínimo, que é repassado um 

percentual correspondente a um 

salário e meio.  Vale salientar que no 

mês de janeiro esse valor era referente 

ao percentual do ano de 2017, e a 

partir de fevereiro foi reajustado em 

cima do aumento do salário mínimo do 

ano de 2018. 

Com relação ao plano de 

saúde do sacerdote, este apresenta 

uma quantia fixa acordado com a 

empresa prestadora do serviço. No 

mês de junho ocorreu renovação de 

vigência e um novo reajuste, por este 

motivo o gasto com o plano foi 

bastante superior aos meses 

anteriores (Tabela 3). 

Côngrua é o nome utilizado 

para a remuneração salarial que os 

padres recebem para seu uso pessoal. 

A média dessa remuneração por padre 

é de dois salários mínimos. De acordo 

a tabela 3, podemos observar durante 

o primeiro semestre que essa despesa 

representou R$ 28.620,00 das saídas 

da paróquia. 

Os gastos com combustível é 

contabilização de acordo com as 

visitas do padre a serviço da paróquia, 
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ou seja, com a locomoção para 

realização das celebrações nas 

comunidades urbanas e rurais, 

pertencente à área paroquial. 

Podemos verificar na tabela 3 que 

esses valores sofrem variações devido 

as atividades realizadas por essa 

saída. 

O consumo que a paróquia 

tem com manutenção das despesas 

são fixas e variáveis, como por 

exemplo, água, luz, telefone, despesa 

com culto (missa), alimentação, 

internet, higiene e limpeza, entre 

outras, que de acordo com o fluxo da 

movimentação, essas saídas poderão 

sofrer alteração. Observamos na 

tabela acima valores expressivos com 

esse gasto. 

Obrigações sociais são as 

saídas, referente às despesas com 

FGTS, INSS, férias e décimo terceiro 

dos funcionários. Atualmente, a 

paróquia dispõe de duas empregadas: 

uma secretária e uma pessoa que 

cuida dos serviços gerais. Elas 

trabalham em regime celetista, 

cumprindo os horários de acordo com 

a regulamentação trabalhista, 

mensalmente é gerada a folha de 

pagamento, contracheque e todas as 

guias das obrigações sociais das 

mesmas para que sejam efetuados 

seus devidos pagamentos.  

Cada funcionária recebe um 

salário mínimo para desenvolverem 

suas atividades diárias, cumprindo 

uma carga horária de 44 horas 

semanais, com intervalo de 02 horas 

para almoço. Dessa forma, verificamos 

que as despesas com essas 

obrigações variam mensalmente, nos 

meses de janeiro e abril oscilaram em 

virtude das férias das funcionárias. Em 

maio houve uma pequena variação 

devido os dias proporcionais 

trabalhados de uma das funcionárias 

que se encontrava de férias. 

Na tabela, 4 podemos verificar 

as saídas do segundo semestre. Nela, 

observamos que a contribuição por ser 

um repasse mensal fixo para a 

Diocese não ocorreu variação. Já o 

plano de saúde, sofreu reajuste no 

segundo semestre, passando o valor a 

ser de 620,00 (seiscentos e vinte 

reais). Na côngruas não houve 

alteração, tendo em vista que o valor é 

definido em relação ao salário mínimo. 

Quanto ao combustível, 

podemos observar na tabela acima 

oscilações de valores em relação aos 

meses. Isso se dar devido as intensas 

visitas e celebrações nas comunidades 

pastorais, tendo em vista que há um 
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maior número de festas de padroeiros 

e reuniões no segundo semestre, 

como também as modificações que 

ocorreram nos preços dos 

combustíveis. 

De acordo com os dados 

disponibilizados na tabela 4, 

destacamos que as saídas com 

manutenção da igreja no mês de 

setembro sobressaíram devido ao fato 

de muitas capelas fazerem 

conservação dos templos para o 

período da festa de seu padroeiro, 

favorecendo o zelo, acolhimento e o 

bem-estar dos fiéis.  

Nos meses de outubro e 

dezembro sucederam aumentos 

expressivos com a saída das 

obrigações sociais. Essas despesas 

são referentes ao pagamento do 

décimo terceiro e férias as funcionárias 

(Tabela 4). 

 

4.1.3 Relação das Entradas e Saídas 

 

De acordo com o Código Civil, 

em sua Lei 10.825/03, art. 44 que trata 

da classificação jurídica das 

Organizações Religiosas, em que o 

resultado positivo não é destinado aos 

detentores do patrimônio líquido e o 

lucro ou prejuízo são denominados, 

respectivamente, de superávit ou 

déficit. Dessa forma, o valor superávit 

(ou déficit) do exercício deve ser 

registrado na conta “Superávit (ou 

Déficit) do Exercício” enquanto não 

aprovado pela assembleia dos 

associados. Após a sua aprovação, 

deve ser transferido para a conta 

Patrimônio Social. (CÓDIGO CIVIL, 

2008). 

Sendo assim, a Paróquia por 

ser uma Organização Religiosa sem 

fim lucrativo, se os indicadores 

mostrarem que as entradas superaram 

as saídas, estas deverão ser 

aplicadas, como reservas que possam 

ser revertidas em obras sociais, 

construções e reformas nas capelas 

pertencentes a área paroquial, desde 

que esteja de comum acordo com 

administrador paroquial e os conselhos 

paroquiais. (BERNARDO, 2010). 

No gráfico abaixo, podemos 

perceber a relação entre as entradas e 

saídas do primeiro semestre. 
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Gráfico 01 - Relação das Entradas e Saídas 
do 1º Semestre de 2018. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Observamos que as entradas 

foram superiores as saídas, com 

destaque para os meses de abril e 

junho, onde houve entradas bem 

expressivas, em virtude dos valores 

recebidos com dízimo, ofertas e festas 

de padroeiros. Como podemos 

observar no (gráfico 1), a quantia 

recebida através das entradas citadas, 

foi suficiente para pagar todas as 

despesas mensal e o saldo final é 

aplicado no banco como reserva.  

As comunidades depositam 

mensalmente em conta bancária uma 

média de R$ 3.000,00 (três mil reis), 

uma vez que é através dessa reserva, 

que as comunidades vão juntando 

para conseguirem fazer suas 

construções e reformas dos templos. 

No gráfico 6, pode-se perceber 

a relação entre as entradas e saídas 

do segundo semestre. 

 

Gráfico 02 - Relação das Entradas e Saídas 
do 2º Semestre de 2018. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Analisando o gráfico acima, 

percebemos que as entradas 

comparadas as saídas foram bem 

elevadas, principalmente nos meses 

de julho e setembro, devido às 

entradas apresentarem os maiores 

valores recebidos, isso se dá com 

destaque no dízimo e nas ofertas dos 

fiéis (gráfico 2), enquanto que as 

saídas praticamente não oscilaram, se 

mantiveram no decorrer do semestre.  

Dessa forma, o saldo restante 

do caixa, após serem pagas todas as 

despesas, foi efetuado depósito em 

banco, uma quantia equivalente à 

média de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

mensalmente, possibilitando assim um 

crescimento bem significativo, no saldo 

de reserva durante o segundo 

semestre. 

Tendo em vista que as 

entradas foram maiores que as saídas, 

Entradas Saídas

Entradas Saídas
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podemos concluir que as contas da 

paróquia apresentam um superávit, o 

que favorece a realização de obras 

sociais nas comunidades, formação de 

agentes de pastoral, construções, 

reformas e manutenção de forma 

geral. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos demonstrativos 

contábeis elaborados através das 

informações processadas pelo 

Sistema Eclesial Thèos Informática, ao 

final de cada mês, constatou que as 

principais entradas que contribuem 

para o andamento da Paróquia são 

dízimo, ofertas e festas de padroeiros, 

isso porque de acordo com os dados 

levantados foram as que apresentaram 

maiores impactos na receita. 

As saídas com côngruas, 

manutenção da Igreja e gasto com 

combustível do veículo, representaram 

valores significativos com relação às 

demais, porém, esses gastos são 

superados pelas entradas. 

Após os resultados obtidos 

podemos concluir que os objetivos do 

trabalho foram alcançados, visto que 

por meio dos demonstrativos 

analisamos os dados para fins de 

comparação entre duas importantes 

ferramentas, todas as entradas foram 

realizadas satisfatoriamente e 

podemos perceber que as saídas 

foram alternativas que favorecem 

entradas expressivas, que podem ser 

revertidas. 

Portanto, as entradas 

superaram as saídas, sendo assim, as 

contas da paróquia apresentam um 

superávit, o que favorece a realização 

de obras sociais nas comunidades, 

formação de agentes de pastoral, 

construções, reformas e manutenção 

de forma geral. 
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Tabela 1 – Entradas da Paróquia referente ao 1º semestre. 

ENTRADAS jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 

Dízimo 22.753,00 24.910,00 24.396,00 25.451,50 21.506,10 21.676,00 

Doações 50,00 180,00   90,00 220,00 1.230,50 

Ofertas 11.186,87 12.713,20 10.704,53 20.909,55 12.434,05 12.630,50 

Espórtula de 
Batizado 160,00 160,00 290,00 220,00 160,00 390,00 

Espórtula de 
Matrimônio     200,00 150,00 50,00   

Festas  900,00 557,00 400,00 4.008,50 11.950,47 13.664,82 

TOTAL 35.049,87 38.520,20 35.992,53 50.831,55 46.320,62 49.591,82 
Fonte: Sistema Eclesial Theòs Informática Ltda – Paróquia de São Manoel 

 

Tabela 2 – Entradas da Paróquia referente ao 2º semestre. 

ENTRADAS jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 

Dízimo 20.270,00 21.527,00 24.976,00 22.968,00 24.385,00 25.251,00 

Doações 200,00 110,00 200,00 492,00 200,00 173,00 

Ofertas 28.849,35 16.415,70 15.231,05 14.283,96 11.241,71 17.892,65 

Espórtula de  
Batizado 340,00 100,00 280,00 150,00 290,00 400,00 

Espórtula de 
Matrimônio - - - - 400,00 - 

Festas  3.828,00 7.125,92 12.697,80 292,00 2.482,40 1.228,30 

TOTAL 53.487,35 45.278,62 53.384,85 38.185,96 38.599,11 44.944,95 
Fonte: Sistema Eclesial Theòs Informática Ltda – Paróquia de São Manoel. 

 

Tabela 3 – Saídas da Paróquia referente ao 1º semestre. 

SAÍDAS jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 

Contribuição  
Mensal              1.405,50 1.431,00 1.431,00 1.431,00 1.431,00 1.431,00 

Plano de Saúde 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 715,00 

Côngruas 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 

Combustível 954,10 989,89 1.286,06 1.089,29 1.063,32 1.000,05 

Manutenção 
da Igreja 3.985,08 3.857,59 3.173,84 3.623,19 3.414,35   4.488,48 

Obrigações         
Sociais 963,59 838,18 838,18 996,93 823,74 838,18 

TOTAL        12.633,27 12.441,66 12.054,08 12.461,41 12.057,41 13.242,71 
Fonte: Sistema Eclesial Theòs Informática Ltda – Paróquia de São Manoel. 
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Tabela 4 – Saídas da Paróquia Referente ao 2º semestre. 

SAÍDAS jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 

Contribuição 
Mensal 1.413,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 

Plano de Saúde 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 

Côngruas 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 

Combústivel 1.274,13 1.061,10 1.815,20 1.181,30 1.537,54 1.428,52 

Manutenção 
da Igreja 4.167,20 4.317,98 4.720,22 3.812,97 3.859,20 3.998,17 

Obrigações  
Sociais 838,18 838,18 838,18 917,12 838,18 1.597,39 

TOTAL 13.082,51 13.020,26 14.176,60 12.714,39 13.037,92 13.827,08 
Fonte: Sistema Eclesial Theòs Informática Ltda – Paróquia de São Manoel. 
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RESUMO: O presente trabalho tem 
como objetivo geral analisar as 
imunidades tributárias aplicadas na 
entidade filantrópica Lar da Criança 
Pobre - LAR do município de Mossoró. 
E como específicos: traçar o perfil da 
entidade filantrópica e descrever a 
respeito dos benefícios fiscais que são 
destinados as entidades filantrópicas. 
A metodologia utilizada foi à pesquisa 
bibliográfica e estudo de caso, o 
método usado para descrever o 
funcionamento da entidade foi o 
descritivo. Os resultados constataram 
que a instituição é mantida p or 
doações de caridade, o que ressalta a 
importância da imunidade tributária e 
dos benefícios para a realização de 
seus projetos sociais. Portanto, os 
benefícios são fundamentais para 
imunizar a instituição dos pagamentos 
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dos tributos, destacando a importância 
do cumprimento das obrigações 
impostas por lei, o que facilita o 
trabalho do setor administrativo e 
contábil possibilitando um melhor 
desempenho no setor financeiro. 
 
Palavras chave: Imunidades. 
Filantrópica. Terceiro Setor. Tributos. 

 
ABSTRACT: The present work has as 
general objective to analyze the tax 
immunities applied in the philanthropic 
entity Lar da Criança Pobre - LAR of 
Mossoró municipality. And as specific: 
outline the profile of the philanthropic 
entity and describe the tax benefits that 
are intended for philanthropic entities. 
The methodology used was 
bibliographic research and case study, 
the method used to describe the 
functioning of the entity was 
descriptive. The results showed that 
the institution is maintained through 
charitable donations, which highlights 
the importance of tax immunity and 
benefits for the realization of its social 
projects. Therefore, the benefits are 
fundamental to immunize the institution 
of tax payments, highlighting the 
importance of fulfilling the obligations 
imposed by law, which facilitates the 
work of the administrative and 
accounting sector, enabling better 
performance in the financial sector. 
 
Keywords: Immunities. Philanthropic. 

Third sector. Taxes. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
O principal papel do Estado é 

atender as necessidades da 

coletividade, aos interesses sociais, 

proporcionando o bem-estar da 

população. No entanto, o Estado não 

vem tendo condições de atender as 

demandas sociais no aspecto 

quantitativo e qualitativo. É nesse 

contexto aparece o Terceiro setor, com 

a função primordial de ser um agente 

equalizador da igualdade social 

(MAZZA, 2011). 

No terceiro setor está um 

grande grupo de organizações sem 

fins lucrativos e não governamentais 

que utilizam recursos públicos e 

privados para a realização de suas 

atividades com a finalidade suprir as 

falhas deixadas pelo Estado no em 

relação as suas obrigações com as 

questões sociais. Dessa forma, 

passaram a ocupar um papel de 

destaque na sociedade (ARAÚJO, 

2005). 

A principal fonte de recursos 

dessas entidades são as doações, 

subvenções e contribuições oriundas 

de terceiros, quer sejam pessoas 

físicas, empresas privadas ou órgãos 

governamentais. Por esse motivo faz-

se necessário, cada vez mais, 

administrar com clareza os seus 

recursos para melhor alcançar os seus 

objetivos e realizar suas diversas 

atividades (SILVA, 2013). 

Imunidade tributária é 

regulamentada pela Constituição 
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Federal  junto á estrutura política 

do País e comprimida em assistências 

sociais, interesses econômicos, 

religiosos, políticos, educacionais e 

culturais. Portanto, a imunidade proíbe 

às entidades tributantes, a instituição 

de impostos em relação a 

determinadas pessoas, bens, coisas 

ou situações, com vistas à proteção 

daqueles princípios, interesses ou 

valores, tidos como fundamentais pelo 

Estado (MAZZA, 2011). 

Elas podem obter a imunidade 

tributária de certos impostos 

oferecidos pela Constituição, 

Legislação tributária, previdenciário, 

sendo necessário cumprir obrigações 

e preencher algumas condições para 

sua caracterização, que está prescrito 

no art. 150, inciso VI, alínea c, da 

Constituição Federal e na Lei Nº 

8.742, art. 2. (BRASIL, 1988). 

Existem muitas dúvidas a 

respeito da imunidade tributária 

dessas entidades, por se tratar de uma 

área que requer um tratamento 

diferencial. É de fundamental 

importância para o profissional contábil 

ou de outras áreas similares, de 

entidades do terceiro setor estar 

sempre atualizados em relação à 

legislação e as normas contábeis e 

tributárias que são atribuídas ao setor, 

e assim ter um controle exato e 

necessário para um melhor 

desempenho da organização. 

(FERNANDES, 2012). 

A escolha deste tema é de 

grande importância, pois trata de um 

setor que exige uma atenção maior 

sobre as suas informações divulgadas. 

É preciso que a entidade esteja dentro 

dos padrões até mesmo para seguir ao 

princípio da continuidade, entendido 

que essa somente é possível a partir 

dos recursos recebidos por essas 

entidades. 

Desta forma, torna-se 

adequado este estudo para os 

interessados em conhecer a área e 

principalmente as especificidades da 

contabilidade em relação a tributação 

no terceiro setor, que vêm ganhando 

mais espaço na economia brasileira e 

despertando o interesse da sociedade, 

pois essas entidades buscam ajudar a 

resolver os problemas sociais. Diante 

deste contexto, o trabalho levanta o 

seguinte questionamento: quais são as 

imunidades tributárias aplicadas às 

entidades filantrópicas que são 

classificadas como entidade do 

terceiro setor? 

Este trabalho tem por objetivo 

geral analisar as imunidades tributárias 

aplicadas na entidade filantrópica Lar 
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da Criança Pobre - LAR do município 

de Mossoró – RN. E como específicos: 

traçar o perfil da entidade filantrópica e 

descrever a respeito dos benefícios 

fiscais que são destinados as 

entidades filantrópicas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  Entidades Filantrópicas e Terceiro 

Setor 

 

Consciente da existência dos 

dois setores, o público e o privado, 

surgem o Terceiro Setor, que de 

seguramente já tinha existência desde 

a época colônia no Brasil, contudo, 

com outro sentido. Este setor acolhe 

as organizações que se atentam com 

o bem estar social, de modo que até o 

ano de 1993, este cuidado tinha uma 

índole ou paternalista ou 

assistencialista. O dever de cuidar do 

bem estar do cidadão era transferido 

dos governantes para as entidades 

religiosas (MACHADO, 2007). 

Entidade Filantrópica é uma 

entidade sem fins lucrativos em 

modalidade "associação ou fundação", 

que geralmente, são criadas com o 

propósito de produzir o bem, assistir 

às famílias, à maternidade, à infância, 

à adolescência, à velhice, buscando 

muitas vezes, promover ainda, a 

habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e integração 

ao mercado do trabalho, instituições 

de educação e assistência social 

(GOMES, 2015). 

De acordo com Camargo (2001, 

p. 15-16): 

 

Ser Terceiro Setor é mais do que 
assistir os menores carentes, distribuir 
donativos natalinos ou agasalhos no 
inverno, de forma esporádica, 
paliativa, sem sinergia necessária. Ser 
Terceiro Setor é atuar como agente 
transformador social, que, com sua 
missão ímpar de prestar um benefício 
coletivo, constrói uma nova 
consciência caracterizada pela 
urgência de reverter indicadores 
sociais paradoxais à grandeza 
econômica e à diversidade imensa de 
recursos naturais que detém o Brasil. 
É combater o paternalismo do Estado 
e o individualismo social, integrando a 
sociedade civil com suas próprias 
problemáticas e soluções. É capacitar 
o indivíduo, o cidadão, de recursos 
que o tornem ativo perante as 
desigualdades. 

 

Conclui Machado (2011, p. 

28): 

O Terceiro Setor complementa as 
ações do: a) Governo – Atende às 
necessidades da sociedade, onde 
este deixa lacunas, por não poder 
suprir, como: Educação, saúde, 
assistência social, cultura, 
comunicação e outros; b) Mercado – 
Por ter a característica de obtenção 
de lucro, não consegue ir de 
encontro às necessidades acima 
citadas, mas se estas forem parcial 
ou totalmente satisfeitas, criará um 
público de consumidores para o 

mercado. 
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De acordo com Paes (2010, p. 

134), o terceiro setor pode se 

caracterizado como “o conjunto de 

organismos, organizações ou 

instituições sem fins lucrativos dotados 

de autonomia e administração própria 

que apresentam como função e 

objetivo principal atuar voluntariamente 

junto à sociedade civil visando o seu 

aperfeiçoamento”. 

Para ser caracterizada como 

entidades sem fins lucrativos, pelos 

órgãos públicos, a entidade precisa 

provar ter praticado, por um período 

de três anos, atividades em 

benefício aos mais necessitados, 

sem distribuir lucros e sem 

remunerar seus dirigentes. Obter 

alguns títulos para ser aprovada 

como filantrópica pelo Estado, esses 

títulos são: Declaração de Utilidade 

Pública (federal, estadual ou 

municipal) e o de Entidade 

Beneficente de Assistência Social, 

adquirido no Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) 

(BRASIL, 1999). 

 As entidades filantrópicas 

formam o que chamamos de terceiro 

setor, não pertencendo diretamente ao 

primeiro setor (público ou Estado) e 

tampouco ao segundo setor (privado 

ou mercado). Esse setor vem 

crescendo mundialmente de forma 

significativa. 

O contexto bibliográfico da 

filantropia no Brasil, igualmente a 

situação do terceiro setor que muito 

tem cooperado com o Estado, ou 

ainda buscando atuar onde este 

Estado não atua, em busca da solução 

necessária à respeito de problemas 

sociais aos mais necessitados, sendo 

isto a razão do aumento destas 

entidades (MAFRA, 2008). 

  

2.2  Imunidade Tributária  

 

Essa restrição constitucional 

ao poder de tributar do Estado é 

chamada imunidade, ou melhor, 

como explica Amaro (2003, p.148): 

 

Imunidade tributária é, assim, a 
qualidade da situação que não pode 
ser atingida pelo tributo, em razão 
de norma constitucional que, à vista 
de alguma especificidade pessoal 
ou material dessa situação, deixou-
a fora do campo sobre que é 
autorizada a instituição do tributo. 

 

A Constituição Federal 

Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988) 

define o poder tributário dos diversos 

entes da Federação para instituir 

seus tributos. 

Na teoria de Coêlho (2006, 

p.171), encontra que: 
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Os princípios constitucionais dizem 
como devem ser feitas as leis 
tributárias, condicionando o legislador 
sob o garante dos juízes, zeladores 
que são do texto dirigente da 
Constituição. As imunidades expressas 
dizem o que não pode ser tributado, 
proibindo ao 
legislador o exercício da sua 
competência tributária sobre certos 
fatos, pessoas ou situações, por 
expressa determinação da 
Constituição (não incidência 
constitucionalmente qualificada). 
Sobre as imunidades exerce o 
Judiciário, igualmente, a sua zeladoria. 
De notar, pois, que a expressão 
limitações ao poder de tributar 
alberga princípios e imunidades. 

 

Segundo Moraes (1998) a 

imunidade tributária é um princípio 

constitucional, que proíbe que as 

entidades tributantes de cobrarem 

impostos sobre algumas pessoas, 

bens coisas, fatos ou situações, 

considerados importantes à sociedade 

e ao Estado.  

Portanto, para Barreto (2001, 

p.645) o propósito da imunidade das 

entidades de educação e assistência 

social é estimular e prover as 

atividades dessas entidades: 

 
As instituições educacionais e de 
assistência social privadas, por sua 
vez – embora pessoas de direito 
privado – exercem, sem intuito 
lucrativo, atividades de colaboração 
como o Estado, em funções cujo 
desempenho é, em princípio, sua 
atribuirão (artigos 203, 205 e 208). 
Também aqui transparece o escopo 

do constituinte: impedir que sejam 
onerados, por via de impostos, tanto 
os organismos vitais para o 
funcionamento do governo 
republicano, como as instituições 
que desempenham – em proveito da 
coletividade – funções que, a rigor, o 
Estado deveria cumprir.  

 

Torna-se fundamental, depois 

de definir imunidade, distingui-la de 

institutos tributários com os quais 

possui conceitos semelhantes, 

podendo assim causar dúvidas, sendo 

estes, a não incidência e a isenção. 

Machado (2004, p. 218): 

 

[...] a) Isenção é exceção feita por lei 
à regra jurídica de tributação; b) não 
incidência é a situação em que a 
regra jurídica de tributação não 
incide porque não se realiza a sua 
hipótese de incidência, ou, em outras 
palavras, se configura o seu suporte 
fático; c) Imunidade é o obstáculo 
criado por uma norma de 
constituição que impede a incidência 
de lei ordinária de tributação sobre 
determinada fato, ou em detrimento 
de determinada pessoa, ou categoria 
de pessoas. 

 

De acordo com artigo 150 da 

Constituição, como exposto no item 

anteriormente, é uma restrição 

constitucional ao poder de tributar das 

entidades federativas dado que faz 

parte do plano da definição de 

competências. É possível que seja 

compreendida como limitação 

constitucional revelada a qualquer 

entidade federativa de exigir de 

determinados setores ou produtos o 
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pagamento de tributos, sob pena de 

ferir a norma máxima que busca 

proteger valores fundamentais 

(BRASIL, 1988). 

No artigo 176 da Lei nº 5.172 

(Brasil, 1966), é abordada a isenção 

como sendo uma espécie de 

desacordo do crédito tributário. Sendo 

um segmento da lei que determina as 

condições necessárias para a sua 

concessão. Desse modo, atua 

posteriormente a fixação da 

competência dispensando a tributação 

sobre determinado bem ou fato no 

caso concreto. 

Entre as várias imunidades 

previsíveis constitucionalmente 

estão às imunidades pertencentes 

aos impostos sobre: patrimônio, 

renda ou serviços, uns dos outros 

(imunidade mútua); os templos de 

qualquer culto; os partidos 

políticos, as entidades sindicais e 

as instituições de educação e 

assistência social; os livros, 

jornais, periódicos e o papel 

destinado a sua impressão 

(BRASIL, 1988). 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Área de Estudo  

 

No ano de 1979 foi fundado o 

Lar da Criança Pobre de Mossoró - 

LAR, inscrita no CNPJ – 

08.480.907/0001-07, situada na Rua 

Maria Salém Duarte, 131 Abolição II, 

Mossoró, representada por Liselotte E. 

M. Scherzinger (Ir. Ellen), tendo em 

seu quadro atual 188 funcionários, 

distribuídos em diversos setores da 

empresa, onde desenvolvem funções 

administrativas e assistenciais de toda 

Instituição. 

O LAR trabalha com 

assistência à população carcerária, 

através do Projeto São Pedro e São 

Paulo; com o Projeto Emaús, eles 

realizam visitas nos hospitais e o 

Projeto Bakhita esta direcionado às 

pessoas sem teto e sem comida. Por 

estas e outras importantes ações 

sociais, irmã Ellen se destaca como 

uma das personalidades mais 

influentes de Mossoró, em razão do 

seu trabalho na área educacional e 

social. 
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3.2 Fonte de Dados 

 

A pesquisa define-se como 

bibliográfica, documental e estudo de 

caso. A pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente 

de livros e artigos científicos. E a 

pesquisa documental que tem como 

fonte de dados os documentos 

existentes dentro da entidade (Gil, 

1999). O estudo de caso é o método 

mais adequado para conhecer em 

profundidade todas as nuances de um 

determinado fenômeno organizacional. 

(YIN, 2005). 

Os dados foram coletados na 

entidade através de visitas e 

entrevistas aos responsáveis, visando 

obter maiores informações para 

conseguir alcançar os objetivos do 

estudo. 

 

3.3 Método de Analise  

 

O método utilizado foi o 

descritivo. Ele descrever o 

funcionamento da entidade, no que 

tange as obrigações tributárias, cujo 

cumprimento permita a manutenção do 

status de imunes. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Perfil da Entidade Filantrópica Lar  

 

O LAR dedica-se ao 

atendimento da criança e adolescente 

carente através de escolas cristãs na 

periferia das cidades, cursos 

profissionalizantes, educação integral 

e creches, como também 

evangelização nas favelas; atende 

também as pessoas necessitadas de 

uma maneira geral através de seus 

vários projetos de assistência aos 

doentes, aos mais carentes, 

desabrigados e presos. 

O trabalho executado é 

principalmente preventivo, mas ajuda 

também a pessoas em condições de 

miséria e marginalização.  O 

fundamento espiritual é o Evangelho 

com seus princípios de amor a Deus e 

ao próximo. 

 

4.1.1 Educação de Instrução  

 

Em decorrência do grande 

número de crianças carentes sem 

escola em décadas passadas, o LAR 

iniciou em 1981 o trabalho na área da 

educação com o ensino regular. 

As Escolas, pertencentes ao 

LAR de Mossoró, receberam 
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autorização oficial para funcionamento 

sob o número 583/98, data 03/11/98 e 

publicado no Diário Oficial do Estado 

na data 05/01/99, exceto a Escola 

Santa Elisabete que já é autorizada 

oficialmente sob o Nº 0597/84, data 

20/08/84, publicado no 30/08/84. 

 

4.1.2 Educação Complementar (EC) 

 

O LAR adotou com forma de 

apoio aos seus assistidos a oferta de 

educação complementar que está 

vinculada ao apoio material e à 

formação continuada, com ações que 

envolvem teoria e práticas, eles 

recebem aulas de português, de 

cidadania, de educação ambiental e 

arte, como também aulas do curso 

profissional de eletricista, eletrônica, 

soldador e mecânico, melhorando o 

ensino-aprendizagem e qualificando os 

envolvidos.  

 

4.1.3 Fonte de Renda 

 

O LAR não possui renda 

própria. Ele é mantido por doações de 

caridade, feitas por amigos brasileiros 

e alemães. Esses donativos são feitos 

em forma de dinheiro, alimentos, 

roupas, remédios, material escolar, 

utensílios domésticos, brinquedos, etc.  

4.2 Análise dos Benefícios Fiscais 

Destinados as Entidades Filantrópicas 

 

Entende-se como benefício 

fiscal a ausência de tributação ou, pelo 

menos, a existência de tributação 

reduzida. Assim, podem ser isentas 

(associações) ou imunes (fundações) 

de tributação, o que não as 

desobrigam de uma série de 

obrigações acessórias; compete aos 

gestores e contadores conhecê-las e 

aplicá-las nas Entidades (CALEGARE; 

PEREIRA, 2011). 

De acordo com o Conselho 

Federal de Contabilidade - CFC 

(2008), os benefícios fundamentais 

consentidos, tratam-se da imunidade e 

da isenção de impostos e 

contribuições, como também a 

possibilidade de recebimento de 

recursos públicos por meio de 

convênios, contratos, subvenções 

sociais e termos de parceria.  

Uma vez que os recursos 

adquiridos por essas entidades, onde 

sua maior parte é originária de 

doações, cujos orçamentos não 

preveem fundos suficientes para 

atendimento das exigências legais do 

Estado, idênticas às das empresas de 

fins lucrativos. Logo, as organizações 

que trabalham, unicamente, com 
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educação ou assistência social, tidas 

como filantrópicas gozam de 

imunidade (benefício fiscal disciplinado 

pela Constituição no art. 150, VI-c, e § 

4º). As demais pessoas jurídicas sem 

fins lucrativos gozam de isenção 

(BRASIL 1988). 

Segundo Barbosa e Oliveira 

(2003), a diferença entre a imunidade 

e a isenção, é que a primeira, 

consequentemente, é a limitação à 

competência de instituir tributos e é 

prevista em dispositivo da Constituição 

Federal, impedindo, portanto, que seja 

instituído imposto sobre fatos 

imunizados. E a segunda é um tipo de 

renúncia fiscal em que o Estado 

concede dispensa do pagamento do 

tributo instituído por lei, seja por um 

prazo específico, em condições 

determinadas ou requeridas por órgão 

competente.  

A seguir, o quadro 1 

demonstra os benefícios fiscais 

adquiridos pela imunidade e a isenção 

tributária. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Impostos adquiridos pelos 
benefícios fiscais 

Parâmetros Entidade 

Beneficente de 

Assistência Social 

(Entidade 

Filantrópica) 

Tributos Imunes 

(Benefícios Fiscais) 

Impostos (IR, ICMS, 

IPTU, IPVA etc.) e 

Contribuições Sociais 

(quota patronal, 

contribuição para 

terceiros, COFINS, 

CSLL, CNAS, entre 

outros). 

Fundamento 

Constitucional 

Art. 150, VI, “c”, e Art. 

195, §7o . 

Fonte: Elaboração a partir da pesquisa. 

 

A contribuição da quota 

patronal do INSS, quota essa de 20%, 

também é passível de imunidade. 

Apesar de a Norma Constitucional no 

§ 7º. do art. 195, falar em isenção, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal entende que, por ser 

trabalhada na Constituição Federal, é 

imunidade e, não, isenção 

(CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE, 2008 apud 

CALEGARE; PEREIRA, 2011). 

De acordo com os princípios 

estabelecidos na Constituição Federal 

de 1988, a educação é um direito 

social do cidadão e um dever do 
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Estado. Para ministrá-la está prevista 

a coexistência de instituições públicas 

e privadas, sujeitas estas a 

autorização e avaliação do poder 

público. No art. 5º e 6º da Constituição 

Federal de 1988, se a instituição 

privada cuida da educação com o 

objetivo de lucro, ela é normalmente 

tributada, caso contrário, não tendo 

por objetivo o lucro, estão imunes à 

incidência do imposto (BRASIL, 1988). 

É importante ressaltar que 

deve ser feita distinção entre 

distribuição de lucro, que exclui a 

imunidade, e a contraprestação paga 

aos diretores ou administradores por 

serviços prestados; desde que seja 

guardada proporção com o serviço 

efetivamente prestado. Nada impede 

também que essas instituições cobrem 

dos alunos pelo ensino ministrado, 

desde que reapliquem integralmente 

os resultados apurados positivamente 

na própria instituição (BRASIL, 1966). 

Com isso, pode-se afirmar que 

as regras referentes à isenção e/ou 

imunidade do Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica (IRPJ) são aplicáveis 

também a Contribuição Social Sobre o 

Lucro Líquido (CSLL), conforme é 

tratado e detalhado na Lei 9.532, nos 

arts. 15, 18 e 82, na qual se 

consideram isentas as instituições de 

caráter filantrópico, recreativo, cultural 

e cientifico, bem como as associações 

civis que prestem os serviços para os 

quais houverem sido instituídas desde 

que esses serviços sejam colocados à 

disposição do público destinado sem 

fins lucrativos (BRASIL, 1997). 

Após a promulgação da 

Constituição de 1988 foi instituída a já 

conhecida imunidade tributária a 

contribuição para seguridade social e 

por extensão à contribuição ao PIS. A 

partir de então, as entidades 

beneficentes de assistência social não 

poderiam mais ser exigidas a título 

desta Contribuição (BRASIL, 1988). 

As categorias de entidades 

contribuintes do Programa de 

Integração Social/Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (PIS/PASEP) se base na 

aplicação da alíquota de 1% sobre a 

folha de salários. Entre os diversos 

casos, referem-se explicitamente, no 

inciso IV, às "instituições de caráter 

filantrópico, recreativo, cultural, 

científico e às associações, a que se 

refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 

1997", exatamente as mesmas 

organizações que contempladas no 

nosso objeto de estudo (BRASIL, 

1997). 
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Este dispositivo se manteve 

nas trinta e oito reedições da Medida 

Provisória, até que em 25 de 

novembro de 1998 foi convertida na 

Lei 9.715, regulamentando a 

incidência da Contribuição do PIS 

sobre a folha de salários das entidades 

sem fins lucrativos à alíquota de 1%. 

Neste caso, é importante salientar, que 

neste caso não há uma isenção, mas 

uma diminuição do tributo.  

Outra base legal para a 

isenção da Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS) nestas entidades se 

configura no art. 55 da Lei 8.212, 

desde que sejam atendidos todos os 

requisitos estabelecidos no referido 

artigo. É interessante salientar ainda, 

que para tal a entidade deva ser 

portadora do Registro e do Certificado 

de Entidade Beneficente de 

Assistência Social (CEBAS), renovado 

a cada três anos e expedido pelo 

Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS). (BRASIL, 1991) 

Para Souza (2004), os 

requisitos estabelecidos para 

expedição do CEBAS estão elencados 

cumulativamente no Decreto 8.242 de 

2014. Outros requisitos a serem 

destacados constantes no Decreto 

mencionado é que haja a promoção 

gratuita da assistência social e a 

inexistência de remuneração ou 

recebimento de benefícios por parte de 

seus dirigentes.  

Contudo, faz-se necessário 

que sejam cumpridos cumulativamente 

os requisitos elencados no referido 

Decreto, pois parafraseando Souza 

(2004) “caso algum desses requisitos 

não sejam cumpridos, a entidade em 

questão deixará de ser isenta desta 

Contribuição, obrigando-se dessa 

forma a efetuar o seu recolhimento”. 

A Lei 12.101/09 foi de 

fundamental importância para inovar a 

legislação que rege o setor, trazendo 

mais confiabilidade as entidades 

filantrópicas, haja vista que terão que 

provar sua idoneidade através do seu 

Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social. 

É relevante destacar que 

apesar de imunes de alguns tributos e 

isentas de outros, as entidades sem 

fins lucrativos não estão totalmente 

liberadas de cumprir suas atribuições 

tributárias principais e acessórias 

(CFC, 2008). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A entidade relacionada neste 

trabalho realiza um trabalho 
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humanizado, onde a valorização da 

pessoa humana fica sempre em 

primeiro plano. Apesar de essa 

entidade receber benefícios, ela deve 

cumprir com suas obrigações 

tributárias, o que ressalta a seriedade 

e a responsabilidade da mesma.  

Esses benefícios são 

importantes porque imuniza a 

instituição do pagamento do tributo 

instituído por lei, o que concede a 

mesma para o funcionamento de 

atividades e projetos desenvolvidos 

que proporcionam uma assistência aos 

mais carentes. 

A não incidência de alguns 

impostos é relevante para o 

funcionamento da entidade como o 

IPTU e/ou IPVA que contribui para fins 

dos serviços sociais realizados; a 

dispensa da cota patronal (20%) do 

INSS incidente sobre a folha de 

pagamento; a contribuição do 

PIS/PASEP, da CSLL e da COFINS 

como também a retenção da DIRF.  

Diante deste contexto, 

podemos concluir que é de 

fundamental importância que a 

entidade do LAR cumpra com as 

obrigações impostas por lei, de forma 

a facilitar o trabalho do setor 

administrativo em busca de um bem-

estar financeiro para a realização de 

seus projetos sociais; todavia foi 

possível constatar que a mesma 

cumprir corretamente seu papel, tanto 

financeiro como cristão social uma vez 

que em seus projetos realizados  

buscam a levar a classe  menos 

favorecida a um  buscar constante no 

resgate dos valores e dignidade de 

cada individuo assistido pelo lar da 

criança Pobre. 

 
REFERÊNCIAS 

 
AMARO, Luciano. Direito tributário 
brasileiro. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. 
 
BARBOSA, Maria Nazaré Lins; 
OLIVEIRA, Carolina Felippe de. 
Manual de ONGS, Guia Prático de 
Orientação Jurídica. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2003. 
 
BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
 
_________, Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966. Publicado no Diário 
Oficial de União de 27.10.1966. 
Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis
/l5172.htm> Acesso: 30 de set. 2019. 
 
_________. Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis
/L8212cons.htm>. Acesso em 15 de 
novembro de 2019. 
 
___________. Lei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997. Altera a legislação 
tributária federal e dá outras 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm


Revista Científica da UNIRB – Ano V – Maio / 2020 Tema: Multidisciplinar 

 

 
187 

 

providências.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/le
is/L9532.htm>. Acesso em: 21 de 
novembro de 2019. 
 
__________. Lei nº 9.790, de 23 de 
março de 1999. Publicada no Diário 
Oficial da União em 24 de março de 
1999. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEI
S/L9790.htm> Acesso: 20 de ago. 
2019. 
 
BARRETO, Paulo Ayres; BARRETO, 
Aires F. Imunidades Tributárias: 
Limitações  
Constitucionais ao Poder de 
Tributário. 2° Ed. São Paulo: 
Dialética, 2001.  
 
CALEGARE, L.; PEREIRA, B. A. D. . 
Incentivos fiscais concedidos pelo 
poder público às entidades em fins 
lucrativos. In: Congresso 
Internacional Responsabilidade e 
Reciprocidade, 2011, Restinga 
Seca/RS. Anais do Congresso 
Internacional Responsabilidade e 
Reciprocidade, 2011. 
 
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. 
Curso de direito tributário 
brasileiro. 9.ed. ver. atual. Rio de 
Janeiro: 2006. 

 
CONSELHO FEDERAL DE 
CONTABILIDADE. Manual de 
procedimentos contábeis e 
prestação de contas das entidades 
de interesse social. Brasília: CFC, 
2008. 
 
FERNANDES, Cintia Rachel Cristino. 
Terceiro Setor: Aspectos Contábeis 
e Tributários. 2012. 42f. Trabalho de 
Conclusão de Curso-Faculdade 
Cearense, Ceará, 2012. 
 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de 
pesquisa social. 5.ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. 
 
GOMES, Adryelle. A imunidade e a 
isenção de impostos às Entidades 
Sem Fins Lucrativos. 2015. JusBrasil. 
Disponível em: 
https://adryellegomes.jusbrasil.com.br/
artigos/294191011/a-imunidade-e-a-
isencao-de-impostos-as-entidades-
sem-fins-lucrativos?ref=topic_feed . 
Acesso em: 03 de setembro de 2019. 
 
MACHADO, Hugo de Brito. Direito 
tributário e financeiro. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2004. 
 
________, Hugo de Brito. Ibid. 32. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2011. 
 
MACHADO, Maria Rejane. Entidades 
beneficentes de assistência social. 
2007. 
 
MAZZA, Willame Parente. A 
imunidade das entidades de 
educação e de assistência social: 
instrumento de cidadania e direitos 
humanos. Revista Jurídica Eletrônica 
da Universidade Federal do Piauí - 
UFPI, v. 1, 2011.  
 
MORAES, Bernardo Ribeiro de. A 
imunidade tributária e seus novos 
aspectos. In: MARTINS, Ives Gandra 
da Silva (Coord.). Imunidades 
tributárias. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1998.  
 
PAES, José Eduardo Sabo. 
Fundações, associações e 
entidades de interesse social: 
aspectos jurídicos, administrativos, 
contábeis, trabalhistas e tributários. 
7. ed. São Paulo: Forense, 2010. 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9532.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9532.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9790.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9790.htm
https://adryellegomes.jusbrasil.com.br/artigos/294191011/a-imunidade-e-a-isencao-de-impostos-as-entidades-sem-fins-lucrativos?ref=topic_feed
https://adryellegomes.jusbrasil.com.br/artigos/294191011/a-imunidade-e-a-isencao-de-impostos-as-entidades-sem-fins-lucrativos?ref=topic_feed
https://adryellegomes.jusbrasil.com.br/artigos/294191011/a-imunidade-e-a-isencao-de-impostos-as-entidades-sem-fins-lucrativos?ref=topic_feed
https://adryellegomes.jusbrasil.com.br/artigos/294191011/a-imunidade-e-a-isencao-de-impostos-as-entidades-sem-fins-lucrativos?ref=topic_feed


Revista Científica da UNIRB – Ano V – Maio / 2020 Tema: Multidisciplinar 

 

 
188 

 

SILVA, Edilaine Bernardes. A 
Contabilidade Como Instrumento De 
Gestão E Controle Em Uma 
Organização Religiosa Do Terceiro 
Setor. 2013. 64f. Trabalho de 
Conclusão de Curso – Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2013. 
 
SOUZA, Leandro Marins de. 
Tributação do Terceiro Setor no 
Brasil. São Paulo: Dialética, 2004. 
 
YIN. R. K. Estudo de caso: 
planejamento e métodos. 3 ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2005.



Revista Científica da UNIRB – Ano V – Maio / 2020 Tema: Multidisciplinar 

 

 
189 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo XIII - Rotatividade de 
Funcionários do Setor Comercial de 

Uma Empresa em Mossoró, Rio 
Grande do Norte - RN 

[Administração] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTATIVIDADE DE FUNCIONÁRIOS 
DO SETOR COMERCIAL DE UMA 

EMPRESA EM MOSSORÓ, RIO 
GRANDE DO NORTE - RN 

 

Edrey Jeferson Gomes de Andrade1 
Ana Paula de Sousa Enéas 

Fernandes2 
 
RESUMO: A pesquisa teve como 
principal objetivo buscar identificar os 
possíveis fatores que influenciam na 
rotatividade dos funcionários que 
atuam no setor comercial de uma 
empresa da cidade de Mossoró, Rio 
Grande do Norte - RN. Como 
procedimento metodológico foi 
utilizado uma abordagem quanti-
qualitativa, pois é um tipo de 
abordagem que usa tanto os métodos 
quantitativos quanto qualitativos. Foi 
aplicado um questionário estruturado 
com 10 vendedores do setor comercial 
de uma empresa na cidade de 
Mossoró/RN durante o mês de outubro 
de 2019. Foi possível verificar que os 
respondentes consideram satisfatórios 
o salário e benefícios recebidos pela 
empresa e que no relacionamento com 
os colegas, percebeu-se como positiva 
a convivência entre eles, porém, 
quando foi perguntado sobre a 
valorização e reconhecimento do líder 
em relação à equipe, as respostas 
apontam que nem sempre os 
colaboradores do setor estudado se 
sentem valorizados e reconhecidos 
pelo chefe imediato, considerando 
talvez como um motivo de 
desligamento do funcionário perante a 
empresa. Conclui-se, portanto, que 
com o mercado cada vez mais 
                                                           
1 Graduado em Administração pela Faculdade 
Unirb Mossoró. E-mail: 
edreyandrade@gmail.com 
 
2 Mestre em Ambiente, Tecnologia e 
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competitivo e os clientes mais 
exigentes, as empresas precisam estar 
com o quadro de funcionários bem 
qualificados e motivados, para que não 
haja rotatividade e a empresa não 
deixe de executar o trabalho. 
 
Palavras-chave: Recursos Humanos. 
Pessoas. Rotatividade. Motivação.  
 
ABSTRACT: The main objective of the 
research was to seek to identify the 
possible factors that influence the 
turnover of employees working in the 
commercial sector of a company in the 
city of Mossoró, Rio Grande do Norte - 
RN. As a methodological procedure, a 
quanti-qualitative approach was used, 
as it is a type of approach that uses 
both quantitative and qualitative 
methods. A structured questionnaire 
was applied to 10 salespeople from the 
commercial sector of a company in the 
city of Mossoró/RN during the month of 
October 2019. It was possible to verify 
that the respondents consider the 
salary and benefits received by the 
company to be satisfactory and that in 
the relationship with colleagues, the 
coexistence between them was 
perceived as positive, however, when 
asked about the valorization and 
recognition of the leader in relation to 
the team, the responses point out that 
employees in the sector studied do not 
always feel valued and recognized by 
the immediate boss, perhaps 
considering it as a reason for the 
employee to leave the company. It is 
concluded, therefore, that with an 
increasingly competitive market and 
more demanding customers, 
companies need to have a well 
qualified and motivated staff, so that 
there is no turnover and the company 
does not fail to perform the work. 
 
Keywords: Human Resources. 
People. Turnover. Motivation. 

1. INTRODUÇÃO  

 

 As empresas acima de tudo são 

formadas por pessoas e estas pessoas 

precisam estar motivadas e se sentir 

parte importante do processo para dar 

o melhor de si e lutarem pela empresa. 

Para uma empresa se manter 

competitiva no mercado, ela deve ir 

além da busca por melhoria nos 

processos e no produto ou serviço 

oferecido e preocupar-se também em 

valorizar e atender as necessidades 

dos seus funcionários para mantê-los 

na equipe.  

  É natural e comum que os 

colaboradores não desenvolvam toda 

a sua carreira profissional em uma 

única empresa, mas a rotatividade 

pode ser considerada um dos fatores 

para avaliar a saúde da mesma. A 

rotatividade tende a ser mais 

acentuada nas áreas e funções onde 

são exigidos poucos requisitos, por 

não haver necessidade de funcionários 

qualificados, dificultando assim, a 

formação de uma equipe produtiva 

(SILVA, 2011). 

 Para as empresas com um alto 

índice de rotatividade é preocupante, 

pois além dos gastos para contratação 

e treinamento, existe uma perda 

significativa no que diz respeito à 
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qualidade do serviço, uma vez que 

leva um tempo para o novo funcionário 

se engajar totalmente, o que por 

consequência também pode atrapalhar 

o desempenho dos colegas de 

trabalho (JONOS; MACHADO, 2015). 

 A necessidade de se avançar 

nas pesquisas e aumentar os 

conhecimentos na área específica de 

satisfação no trabalho e nos fatores 

que podem levar a rotatividade de 

pessoal são de suma importância, pois 

atualmente percebe-se que as 

empresas estão buscando melhorar o 

relacionamento com seus 

colaboradores e os níveis de 

satisfação com a qualidade de vida no 

trabalho, devido à necessidade de 

atrair e manter bons funcionários, os 

quais satisfeitos proporcionarão à 

empresa benefícios como: redução de 

custos aumenta de produtividade e 

qualidade, maior satisfação dos 

colaboradores, melhoria na 

comunicação e imagem da empresa 

no mercado (AZEVEDO; MOURA, 

2015). 

 As causas de rotatividade de 

colaboradores nas empresas, segundo 

alguns estudos, estão relacionadas 

intimamente com a solicitação destes 

por descontentamento com a empresa, 

falta de motivação ou então, pela 

busca de uma mulher colocação 

profissional no mercado de trabalho 

(SILVA, 2011). 

 Por essa razão, na empresa 

objeto desse estudo, a dificuldade de 

reter os funcionários, se apresenta 

como o principal problema para a área 

de gestão, considerando a carência 

em manter o número ideal de 

funcionários no quadro. Assim, a 

pesquisa teve como objetivo buscar 

identificar os possíveis fatores que 

influenciam na rotatividade dos 

funcionários que atuam no setor 

comercial de uma empresa da cidade 

de Mossoró, Rio Grande do Norte - 

RN. 

 

2. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

 Atualmente, as organizações 

estão passando por várias 

transformações, seja na evolução 

tecnológica ou na inserção de novos 

produtos ou serviços, ocasionando 

impactos na vida pessoal e profissional 

dos colaboradores. Assim, o setor de 

Recursos Humanos precisa 

acompanhar estas transformações e 

assumir o seu papel (ERTHAL, 2015). 

Toda empresa tem a 

necessidade de um setor de recursos 
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humanos atuante e a administração de 

recursos humanos é a atividade 

aplicada por este setor que é 

responsável pelas políticas que 

norteiam os funcionários, tendo a 

finalidade de alcançar um 

desempenho satisfatório para empresa 

e funcionário. Segundo Maximiano 

(2004), a função de recursos humanos 

ou gestão de pessoas tem como 

objetivo, encontrar, atrair e manter as 

pessoas de que as empresas 

necessitam. A área de recursos 

humana faz a ligação entre as 

empresas e seus funcionários tendo 

como função, apresentar aos gestores 

o que é necessário para o 

desempenho das atividades, como 

afirma Ribeiro (2006). 

A administração de recursos 

humanos tem como função realizar os 

processos burocráticos de admissão e 

demissão de pessoas, elaboração de 

folhas de pagamentos, entrega de 

declarações, entre outros. Porém, 

atualmente existe uma nova versão 

para a administração de recursos 

humanos (ARH), que por sua vez não 

somente efetua as funções citadas, 

como também recruta, seleciona e 

oferece treinamentos profissionais 

(BORGES, 2011). 

A expressão Administração de 

Recursos Humanos começou a ser 

utilizada na década de 1960 para 

designar as atividades relativas à 

administração de pessoal nas 

empresas. Até então as atividades 

desempenhadas pelos funcionários 

dos departamentos de pessoal 

correspondiam a pouco mais do que 

as atividades rotineiras de admissão, 

pagamento de salários e desligamento 

de empregado. Foi criada a percepção 

de que os funcionários eram muito 

mais que meras engrenagens, e sim, 

recursos valiosos para empresa. 

Desde então, as empresas passaram 

a chamar o departamento de pessoal 

como departamento de recursos 

humanos, afirma Gil (2016). 

 Segundo Kwasnicka (1981), o 

setor de recursos humanos é o que 

permita fazer a gestão de outros 

recursos e é muito importante que as 

empresas tenham uma política de 

pessoal para nortear as decisões de 

forma justa. 

 O departamento de recursos 

humanos é muito importante na gestão 

da empresa para manter a vitalidade, 

Dutra (2011) entende como gestão de 

pessoas um conjunto de políticas que 

permitem a conciliação de 

expectativas entre as organizações e 
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as pessoas para que ambas possam 

executá-las ao longo do tempo.  

A forma como as organizações 

efetuam a gestão de pessoas passa 

por grandes transformações em todo o 

mundo, sendo esta transformação 

causada por grandes mudanças na 

organização do trabalho, no 

relacionamento entre as organizações 

e pessoas, no modo pelo qual as 

pessoas encaram suas relações com o 

trabalho e no comportamento do 

mercado de trabalho (DUTRA, 2011). 

Para Gil (2016), as práticas de 

administração de recursos humanos 

tiveram como influências principais, as 

teorias de trabalhos dos psicólogos 

Abraham Maslow Douglas McGregor e 

Frederick Herzberg, que abordam 

essencialmente as motivações no 

trabalho. 

Por exigência de um mercado 

seletivo, as empresas passam por 

algumas mudanças que são 

fundamentais para que sejam 

reconhecidas como empresas modelo 

em alguns de seus departamentos, 

sendo um deles o de RH, o 

responsável pelo verdadeiro 

patrimônio das empresas que, 

segundo o modelo atual de padrão de 

qualidade empresarial, visa à premissa 

básica que é contratar conhecimentos 

e criatividade e não somente mão de 

obra (BORGES, 2011). 

 

3. ROTATIVIDADE 

 

 Chiavenato (2004) fala que, a 

rotatividade é proveniente da 

movimentação dos funcionários que 

são desligados da empresa e dos que 

estão entrando nela. Como quase em 

todas as situações, quando um 

funcionário deixa sua função é 

selecionado outro para ocupá-la, 

sendo necessário que o fluxo de 

entrada de funcionários compense o 

ritmo de saída. Ainda de acordo como 

o autor, há dois tipos de desligamento 

do funcionário, que pode ser por 

iniciativa da empresa (demissão) ou 

por iniciativa do funcionário (pedido de 

demissão).  

De acordo com Bohlander, 

Shell, Sherman (2005) ao examinar a 

rotatividade no planejamento dos 

Recursos Humanos e no recrutamento 

é importante reconhecer que os 

índices quantitativos de rotatividade 

não são os únicos fatores a serem 

considerados. A qualidade dos 

colaboradores que saem também é 

importante.  

 Conforme Chiavenato (1999, p. 

37) “a rotatividade de pessoal não é 
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uma causa, mas o efeito, a 

consequência de certos fenômenos 

localizados interna ou externamente à 

organização que condicionam a atitude 

e o comportamento do pessoal”. Por 

essa razão, quando a rotação assume 

um índice elevado as empresas devem 

administrar as causas para evitar 

aumento nos custos.  

 

4. METODOLOGIA 

 

 A abordagem utilizada nesse 

trabalho foi a quanti-qualitativa, pois é 

um tipo de abordagem que usa tanto 

os métodos quantitativos quanto 

qualitativos, para a realização de uma 

análise muito mais aprofundada sobre 

o tema pesquisado (RAMPAZZO, 

2002). Foi aplicado um questionário 

com 10 vendedores do setor comercial 

durante o mês de outubro de 2019, 

contendo perguntas que pudessem 

identificar os possíveis fatores de 

rotatividade nesse setor da empresa.  

 A análise dos dados coletados 

foi realizada a partir da tabulação das 

informações obtidas em categorias de 

acordo com os elementos particulares 

dos entrevistados. Para isso, foram 

construídas tabelas com a finalidade 

de facilitar o entendimento dos 

resultados obtidos e por ser de fácil 

assimilação.   

 

5.  RESULTADOS  

 

 Esta seção apresenta a 

percepção dos funcionários sobre as 

práticas de recursos humanos 

realizadas pela empresa. Os 

respondentes foram indagados se o 

meio que a empresa utiliza para 

contratação de pessoal é de 

conhecimento de todos. E em seguida, 

foi perguntado como souberam que a 

empresa estava buscando novos 

funcionários para o setor de vendas. O 

Quadro 01 apresenta as respostas: 

 

Quadro 01- Processo de agregação de 
recursos humanos. 

 

O MEIO QUE A EMPRESA UTILIZA PARA 
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONARIOS É DO 

CONHECIMENTO DE TODOS? 
 

Sempre 6 

Às vezes 4 

Raramente 0 

Nunca 0 

 

COMO VOCÊ SOUBE QUE A EMPRESA 
ESTAVA PRECISANDO DE FUNCIONÁRIOS 

 

Rádio 1 

Jornal 0 

Amigo 4 

Rede Social 5 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
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 Como observa-se na tabela 

apresentada acima, para o primeiro 

questionamento os entrevistados 

responderam que sempre ou às vezes 

conhecem o meio para divulgação de 

vaga para recrutamento de novos 

funcionários. Fazendo já um paralelo 

com a segunda pergunta que era 

como soube da existência de alguma 

oportunidade, a maior parte das 

respostas ficaram concentradas entre 

as redes sociais e o conhecimento por 

intermédio de um amigo.  

 Sobre esse aspecto, podemos 

destacar que em muitas empresas, 

segundo Montana e Charnov (2006), é 

solicitado que os próprios funcionários 

indiquem pessoas que possam 

preencher as vagas disponíveis. Em 

relação às redes sociais, percebe-se 

um número cada vez maior de 

empresas que aderem a contas 

empresariais, como forma de divulgar 

seus serviços, abertura de vagas de 

emprego e parcerias no mercado, 

principalmente por se tratar de uma 

ferramenta de fácil acesso ao público 

em geral.  

 Outro ponto que merece 

destaque nessa tabela, refere-se às 

outras formas de divulgação das vagas 

apresentadas, como o rádio e jornal. 

Caso o empresário esteja fazendo uso 

dessas ferramentas de comunicação 

para informação de disponibilidade na 

empresa para contratação de novos 

funcionários, ele poderá estar tendo 

um custo desnecessário na empresa. 

Dessa forma, é preciso estar atento ao 

que é viável ou não para o seu tipo de 

negócio. 

 Os próximos questionamentos 

foram a respeito do processo de 

remuneração e benefícios que a 

empresa oferece. O Quadro 02 

apresenta os resultados com as 

respostas dos pesquisados. 

 

Quadro 02- Processo de remuneração 
e benefícios que a empresa oferece. 

 
SUA REMUNERAÇÃO É ADEQUADA AO 

TRABALHO QUE VOCÊ FAZ 
 

Sempre 8 

Às vezes 2 

Raramente 0 

Nunca 0 

 
A EMPRESA OFERECE BENEFÍCIOS 

 

Sim 10 

Não 0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
 

 De acordo com a resposta dos 

pesquisados, os respondentes se 

dividiram que consideram “sempre” e 

“às vezes” sobre a remuneração ser 

compatível com o exercício do trabalho 

desempenhado por eles. Chiavenato 
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(2015), afirma que o salário apresenta 

uma significativa importância para os 

colaboradores de uma organização, 

não somente pelo padrão de vida, mas 

também pelo seu reconhecimento 

pessoal e profissional. Ou seja, é 

possível compreender que o 

pagamento do salário que um 

colaborador recebe deve ser justo 

sobre a atividade desempenhada, 

assim como o compromisso da 

empresa em realizá-lo nos períodos 

regulares. 

 Em relação a benefícios serem 

concedidos aos funcionários, todos 

responderam que sim, que a empresa 

oferece benefícios. Dessa forma, para 

corroborar o que diz os entrevistados, 

foi feito um levantamento dos 

benefícios disponibilizados aos 

funcionários do setor comercial da 

empresa estudada. Entre eles: 

premiações por atingirem metas de 

venda dos planos e também metas de 

retenção, que são metas de pós-

venda, auxílio alimentação e auxílio 

transporte, e para os funcionários com 

tempo superior de 1 ano na empresa 

concorre a uma bolsa de estudos para 

ingressar em algum curso, além da 

cobertura de assistência funerária do 

próprio funcionário. Há a perspectiva 

de num futuro próximo, inserir também 

o plano de saúde. 

 Segundo Marras e Marras Neto 

(2012), um programa de benefícios é 

bom, tanto para os funcionários quanto 

para as empresas, que ficam mais 

competitivas no mercado na captação 

de novos recursos humanos. 

 Em seguida, mais dois 

questionamentos foram feitos aos 

funcionários pesquisados, dessa vez, 

sobre o fator valorização e 

reconhecimento do seu trabalho. O 

Quadro 03 apresenta os resultados: 

 

Quadro 03 - Processo de valorização e 
reconhecimento do funcionário. 

 

VOCÊ SE SENTE VALORIZADO COMO 
FUNCIONÁRIO DA EMPRESA 

 

Sempre 3 

Às vezes 7 

Raramente 0 

Nunca 0 

 
VOCÊ PERCEBE QUE SEU LÍDER 
RECONHECE O SEU TRABALHO 

 

Sempre 1 

Às vezes 8 

Raramente 1 

Nunca 0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

 Visualizando a resposta dos 

entrevistados, percebeu-se com os 

números que uma parcela significativa 
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dos respondentes afirmou que “às 

vezes” se sentem valorizados, sendo 

que uma menor parte respondeu que 

sempre sentem a valorização como 

funcionários da empresa. Esse fato 

não pode ser ignorado, visto que a não 

valorização dentro do ambiente de 

trabalho pode causar desmotivação, 

insatisfação do funcionário e falta de 

estímulo para desempenhar suas 

atividades. 

 No item seguinte que se refere 

ao reconhecimento do líder pelo 

trabalho exercido pelo funcionário, 

apenas 1 se sente plenamente 

reconhecido, 8 responderam que às 

vezes sentem o reconhecimento e 1 

afirmou que raramente sente o 

reconhecimento devido. Sabendo que 

o líder é aquele capaz de influenciar 

pessoas por meio de suas atitudes, 

Goleman (2008), afirma que os 

profissionais de sucesso que exercem 

cargos de gestão e liderança 

respeitam pessoas e suas atividades, 

deixando de lado visões antigas sobre 

autoridade, chefia e controle, 

valorizando assim relacionamentos. 

 No Quadro 04 são 

apresentadas questões referentes 

sobre as relações interpessoais. 

 
Quadro 04- Relações Interpessoais. 

 

QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE 
RELACIONAMENTOS QUE EXISTEM NA 

SUA EMPRESA 

Falta de Comunicação 4 

Falta de Confiança entre 

os membros 

2 

Falta de Espírito de Equipe 2 

Outro 2 

 

COMO VOCÊ AVALIA A CONVIVÊNCIA 

COM SEUS COMPANHEIROS DE 

TRABALHO 

Ótima 5 

Boa 5 

Ruim 0 

Muito ruim 0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

 O problema mais evidente na 

empresa segundo a perspectiva dos 

funcionários  é a falta de comunicação, 

não distinguindo exatamente de que 

parte há essa ausência, se é entre os 

próprios funcionários ou em relação 

aos funcionários com a gestão, de 

qualquer forma, independente de onde 

ocorre esse fato, problemas de diálogo 

e comunicação no ambiente 

organizacional são fatores que 

contribuem para que haja conflitos 

negativos no local de trabalho e que 

devem ser evitados. Outros problemas 

que aparecem e que foram pontuados 

são: falta de confiança entre os 

membros, falta de espírito em equipe, 

e no quesito outros foram informados a 
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organização entre a equipe, e a 

maneira de se comunicar/cobrar por 

parte da equipe.  

 Todos esses problemas de 

relacionamento merecem atenção 

especial, pois podem apresentar 

fatores de má convivência no 

ambiente, deixando de ser um local 

saudável para se trabalhar, dando 

indícios que estes podem vir a causar 

rotatividade dos funcionários. 

Ademais, o questionamento sobre 

como avaliam a convivência entre os 

colegas de trabalho foi positivo, 

dividindo as respostas entre “ótima” e 

“boa”. Desse modo, deve-se analisar 

melhor se a insatisfação de alguns 

pode ser algo direto com o gestor mais 

próximo já que entre os funcionários a 

resposta foi positiva quanto à 

convivência. Porém, deve ser 

analisado também que o setor aqui em 

estudo foi o comercial da empresa e 

que os mesmos trabalham no sistema 

de metas, podendo causar também 

certa competição entre estes. 

 No Quadro 05 abaixo são 

apresentadas questões sobre as 

possíveis causas de rotatividade na 

empresa: 

 

 

Quadro 05 - Possíveis causas de 
rotatividade. 

 

QUIAS OS MOTIVOS ABAIXO FAZ VOCÊ 
FALTAR AO TRABALHO 

 

Problemas de Saúde 7 

Problemas Pessoais 3 

Desmotivação 0 

Locomoção 0 

 
O QUE TE LEVARIA A MUDAR DE 

EMPREGO 
 

Salário 1 

Proposta melhor 7 

Mudança no trabalho 

desempenhado 

1 

Benefícios 1 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

 Dos motivos que fazem ou 

poderiam faltar ao trabalho, o quesito 

problemas de saúde, no caso de si ou 

de algum familiar, foi o mais apontado, 

seguido de problemas pessoais, 

visualizando o mesmo raciocínio. 

Dessa forma, percebe-se que faltas no 

trabalho constituem-se sim como um 

dos fatores que causam demissão por 

parte do setor de recursos humanos. 

Na pergunta seguinte, os pesquisados 

foram perguntados sobre o que os 

levaria a mudar de emprego. A 

resposta mais assinalada foi uma 

proposta melhor, compreendendo 

nesse sentido que seria um trabalho 
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que pagasse melhor e com melhores 

benefícios.  

 Nesse caso, a empresa precisa 

estar realmente atenta a esse ponto, 

visto que a qualquer momento outras 

oportunidades podem aparecer para 

esses funcionários. Assim, a empresa 

pode pensar em alternativas que 

façam com que esse colaborador 

sinta-se mais seguro na função 

desempenhada.  

 Por essa razão, a empresa 

pode adotar algumas melhorias para 

manter o colaborador e reduzir 

possíveis índices de rotatividade, entre 

elas:  

1- Criar um plano de capacitação e 

treinamento, visando manter o 

desenvolvimento constante de seus 

colaboradores, servindo para deixá-lo 

preparado para assumir 

responsabilidades, aperfeiçoando seu 

desempenho, buscando melhorar suas 

competências, gerando um ambiente 

motivador com senso de 

pertencimento e envolvimento no 

trabalho; 2- Pesquisa de clima 

organizacional, pois tal ferramenta que 

está diretamente ligada à motivação 

dos funcionários, identifica os fatores 

do ambiente de trabalho que podem 

servir como fonte de influência para 

funcionários saírem da empresa e com 

a finalidade de realizar constantes 

avaliações no processo de 

recrutamento e seleção. 

 No mais, recomenda-se a 

realização desse estudo também em 

outros setores da empresa bem como 

nas demais unidades, no intuito de 

ampliar a identificação das causas de 

rotatividade e sugerir novas melhorias 

para a empresa. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É possível concluir que a 

motivação e o bem estar do 

funcionário são fatores de extrema 

importância dentro de qualquer 

organização, ou seja, se um 

colaborador está motivado 

consequentemente irá desenvolver 

sua função com maior presteza e 

dedicação, não tendo motivos para 

procurar um novo emprego. Diante 

dessa situação, pode-se observar um 

elevado índice de rotatividade pode 

ser a causa de que algo não está certo 

na gestão da empresa. É importante 

que os responsáveis pelo 

recrutamento de pessoal possam 

analisar caso a caso para detectar 

possíveis falhas no controle. 

 Como recomendações de 

melhoria para essa empresa e outras 
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que possam identificar a rotatividade 

no seu segmento, destacam-se: 

identificar novos fatores que 

influenciam na saída dos funcionários, 

investir em novas modalidades de 

treinamento, pensar em novos 

requisitos e alternativas de 

recrutamento e seleção de pessoal, 

além de identificar nas novas 

empresas que admitiram seus antigos 

funcionários, se estas atendem as 

suas reais necessidades como as que 

os motivaram a sair. 

 Com o mercado cada vez mais 

competitivo e os clientes mais 

exigentes, as empresas precisam estar 

com o quadro de funcionários bem 

qualificados e motivados, para que não 

haja rotatividade e a empresa não 

deixe de executar o trabalho. 
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