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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Revista Vias Reflexivas é uma publicação eletrônica, com periodicidade 

semestral da Faculdade Municipal de Palhoça. Publica, em fluxo contínuo, artigos, 

resenhas e entrevistas de áreas diversas. O número 1 foi publicado em meio impresso, 

em agosto de 2008 sob o ISSN 1983-5515 e, a partir do número 2, a publicação do 

periódico passou a ser on-line, sob o ISSN 2176-641X, sendo que este número foi 

publicado em agosto de 2009. Lembramos que os textos podem ser produzidos por 

pesquisadores/docentes da FMP, assim como por professores (mestres e/ou doutores) 

juntamente com discentes e por docentes (mestres e/ou doutores) de outras Instituições 

de ensino e/ou pesquisa, visando a estreitar os laços entre a extensão, a pesquisa e o 

ensino. Estes textos são avaliados anonimamente por dois pareceristas do Conselho 

Editorial. Apenas os trabalhos aprovados pelos dois pareceristas serão encaminhados 

para publicação, desde que as modificações sugeridas, se houver, forem atendidas 

pelo(s) autor(es), além de a revisão ser de responsabilidade do autor ou autores dos 

textos. Assim, ao enviar o material para publicação, o(s) autor(es) está(ão) 

automaticamente concordando com as diretrizes editoriais da Revista e, além disso, 

cedendo os direitos autorais relativos aos trabalhos publicados.  

Com muito satisfação, mais uma vez, conseguimos dar continuidade ao Projeto 

de Extensão da FMP - Revista Vias Reflexivas e publicar o número 9 (nove) que traz 

artigos que versam a respeito de temáticas diversas e correntes teóricas diversificadas, 

como, administração, pedagogia, história, turismo, educação e outros mais. Os trabalhos 

publicados pretendem contribuir para promover um diálogo construtivo entre as áreas. 

Este número conta com 15 (quinze) artigos, como se pode observar a seguir. No âmbito 

da Educação, da diversidade e da prática docente os artigos tratam de questões que vão 

desde a postura e saúde física do profissional docente, passando pela reflexão sobre 

prática, da capoeira enquanto estratégia pedagógica, da homossexualidade como assunto 

a ser revisitado, até a sempre necessária abordagem teórica de Vygotsky e Freire. Nesse 

sentido,  integram essa edição os textos: “Postura e qualidade de vida na atuação dos 

docentes do Programa Maturidade da Faculdade Municipal de Palhoça” de Lisiane 

Fabris. “A capoeira como instrumento pedagógico, fonte disseminadora de cultura e 

saúde na educação infantil” escrito por Renato Rachadel, Cris Junckes e Rafael 

Dall’Agnol; “Perspectivas educacionais sobre o processo de ensino e aprendizagem: 

Vygotsky e Freire” de Elaine Moreno e Ana Taú; “Ação docente no berçário” que nos é 

ofertado por Maria Fernanda Diogo, Nikely Flores Limas e Adriele Taborda; “Os 

conceitos de gênero e sexualidade na docência: por uma educação antissexista e 

valorizadora da diversidade” produzido por Leonardo Oliveira e Juliane Odinino.  

Sob a temática da Gestão e Marketing a nona edição da Revista Vias Reflexivas 

traz trabalhos que descortinam estudos de caso como: “Sustentabilidade nas 

organizações – case Brognoli” e “Atração e retenção de novos clientes para Nutrindus 

Alimentos”, ambos da autoria de Joici Rodrigues e Karini Homem, sendo o primeiro 

uma parceria com Jane Coser e Bárbara Souza e o segundo com Amanda Caroline 

Pedro. Ainda na linha dos estudos mais pontuais, Ana Barbara Santos Dias uniu-se 

primeiro a Stella Leonel para produzir “Planejamento estratégico de marketing: uma 

proposta para a empresa Estrela Dalva Locação” e depois à Jussara Steinbach para 

juntas escrever “Planejamento estratégico de marketing: um estudo de caso no Joana 

Salão de Beleza e Podologia”. Ainda desenvolvendo análise sobre os processos 

administrativos e de gestão insere-se nessa edição sob o título  “Educação corporativa 

com vistas à competitividade organizacional” de Magno Ponce Campos; A Guarda 



 

8 

Municipal no turismo em Palhoça: um novo paradigma, sob autoria de Luis Ubirajara 

Silva de Abreu e Maria Minelli e Procedimento Licitatório: estudo de caso comparativo 

da modalidade pregão presencial com e sem o sistema de registro de preços em uma 

prefeitura, escrito por Tamara Cristina Felisbino Clasen, Jean Gilberto Ribeiro e Ana 

Barbara Silveira Mendonça Santos Dias. 

Uma análise histórica comprometida com os dilemas da contemporaneidade nos 

é oferecida na leitura do artigo “Intelectuais na Unesco, entre ideias e ações”, texto 

construído por Mirian Branco e Sinomar Lopes. As demandas turísticas também 

conquistaram espaço importante nessa edição e podem ser encontradas de forma 

diversificada nos seguintes artigos: “A proposta de implantação do Projeto retrilhar: 

revitalização das trilhas ecológicas de Palhoça – SC”, de Giancarlo Zacchi; “Análise das 

interferências ambientais do turismo nas lagoas costeiras do Rio Grande do Sul visando 

uma melhor gestão dos recursos hídricos por parte das municipalidades” de Bernardo 

Ramos e Rosane Lanzer; “Turismo de experiência, alternativa para um turismo 

sustentável” de Dayane Prosdossimi e Luis Sommer e “Turismo pedagógico: elemento 

transformador na consciência ambiental no município de Palhoça”, de  Marinês 

Walkowski  e Antônio Nunes Silva.  

Em conjunto estes trabalhos enriquecem sobremaneira a trajetória dessa revista e 

contribuem para o desempenho de sua principalmente missão que é a partilha do 

conhecimento. 

 

 

 

  

 

Profa. Dra. Mirian A. Branco 

          Editora-chefe 
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RESUMO: A motivação natureza, ecoturismo e aventura, alcançou em 2016, 16,6% 

das viagens de lazer que responde a 56,8% das visitas no Brasil. Contudo o 

desenvolvimento de atividades recreativas de ecoturismo e turismo de aventura, tem 

sido tratado ao longo do tempo de forma amadora, sem as devidas medidas técnicas que 

possam efetivamente garantir a integridade do meio físico e biológico, uso sustentável e 

segurança da visitação e ao mesmo tempo fomentar ações que oportunizem a qualidade 

de vida das comunidades tradicionais a partir de suas relações com o fenômeno turístico 

e o desenvolvimento do interesse social e de baixo impacto. O objetivo deste artigo é 

relatar o processo de planejamento do projeto retrilhar, revitalização de trilhas 

ecológicas do município de Palhoça. Quanto a metodologia classifica-se como sendo 

natureza aplica, objetivo exploratório, abordagem qualitativa, com procedimento 

bibliográfico e documental. Os resultados apontam que as parcerias institucionais e 

estratégicas contribuem para a formação de mão de obra qualificada com uso 

sustentável e criativo em benefício da educação ambiental, da prática esportiva 

estimulando aspectos sensoriais, cognitivos e motores do usuário, além da fiscalização e 

monitoramento ambiental de seu capital natural. 

 

PALAVRAS CHAVES: Trilhas; Ecoturismo; Palhoça. 
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1 Introdução. 

 

O turismo é visto como um mecanismo que estabelece e possibilita a execução 

de políticas de cooperação solidária, preservação do patrimônio cultural e natural, e tem 

como missão apoiar o desenvolvimento dos recursos tangíveis e intangíveis de cultura e 

turismo a fim de aumentar a contribuição do desenvolvimento econômico e social dos 

estados membros (OEA 2017).  

O setor de turismo tem sido encarado em nível mundial como uma atividade 

estratégica estimulando políticas ativas e inovadoras para a construção de um ambiente 

competitivo e sustentável (OECD, 2016).  

Para o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – ICOMOS (2017) 

associação civil não governamental ligada a UNESCO, por meio da Carta Internacional 

de Turismo Cultural, redigida na Cidade do México, em outubro de 1999, o turismo 

nacional e internacional é entendido como um veículo de intercâmbio cultural, que 

favorece a conservação do patrimônio natural e cultural, além de gerar recursos, 

desenvolver a educação e a reorientação de políticas, desempenhando papel 

fundamental no domínio econômico, social, educativo, cultural, científico, estético e 

ecológico.   

Neste contexto a motivação natureza, ecoturismo e aventura, alcançou em 2016, 

16,6% das viagens de lazer que responde a 56,8% das visitas no Brasil (BRASIL, 

2017a).  Em termos per capto, a motivação de lazer gerou nos anos de 2015 e 2016 um 

gasto médio de US$ 739,33. Neste sentido, afirmam Nascimento e Costa (2017) o 

ecoturismo figura como um segmento do turismo gerador de receitas, carregando 

consigo a preocupação com as questões ambientais. 

Contudo o interesse crescente da atividade, que tem seulócus no ambiente 

natural,pode tornar-se nocivo em decorrência dos impactos negativos que desencadeia, 

entre eles o número elevado de visitantes em dada área, o alijamento das comunidades 

locais, alterações na paisagem e recursos hídricos, bem como o descompasso entre 

economia, sociedade e cidade (ABMBIENTE BRASIL, 2017; MARQUES, 2015). 

A proximidade do turismo pode moldar o relacionamento entre anfitrião e 

visitante, gerando aprendizado mútuo, renascimento cultural remediando processos por 

meio de uma abordagem de dentro para fora, capacitando moradores locais para 

participarem do turismoe com isso proporcionar mais equilíbrio para as comunidades 

anfitriãs (CANAVAN, 2016; BOUKAS, ZIAKAS, 2016). Assim o objetivo deste artigo 
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é relatar o processo de planejamento do projeto retrilhar, revitalização de trilhas 

ecológicas do município de Palhoça. 

O presente trabalho para tanto, é dividido da seguinte forma: A primeira parte 

conta com a introdução, contextualizando o tema central; a segunda parte apresenta os 

aspectos metodológicos; a terceira parte apresenta o projeto, discutindo os aspectos 

referenciais teoréticos, exibindo os principais resultados que se pretende atingir, seguido 

das conclusões e da exposição completa do referencial bibliográfico apresentado. 

 

2 Metodologia. 

O desenvolvimento do presente trabalho divide-se em duas etapas. A primeira 

etapa é a classificação da pesquisa e a segunda o procedimento técnico.  Quanto a sua 

natureza, este artigo classifica-se como sendo aplicado, visto que busca gerar 

conhecimento. Com relação aos seus objetivos é exploratório. No que concerne sua 

abordagem é qualitativo em razão da necessidade de se verificar o significado e a 

interpretação dos fenômenos.  A respeito dos procedimentos adotados trata-se de uma 

pesquisa documental e bibliográfica (SILVA E MENEZES 2005; PRODANOV e 

FREITAS, 2013; LAKATOS E MARCONI, 2010).A Figura 1, apresenta a estrutura 

metodológica. 

 

Figura 1: Estrutura metodológica do artigo 

Fonte: Autores, 2017 

 

Com relação aos procedimentos técnicos para a produção deste artigo, foram 

divididos em levantamento de dados e análise e síntese. 

Na fase de levantamento de dados, foram estabelecidos protocolos de busca 

por meio de operadores boleanos com os termos “track” AND “ecotourism”, 

“plainning”AND “trail” e “ecotourism”, aplicados nos bancos de dados da Web of 

Science e no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Pessoal de Nível Superior – CAPES para obtenção de um panorama geral e utilização 

de referencial bibliográfico. 

A base de dados da CAPES foi escolhida uma vez que reúne as informações de 

teses e dissertações publicadas no Brasil, defendidas em programas de pós-graduação, 

reunindo mais de 450 mil trabalhos publicados desde 1987 e a Web of Science, por seu 

caráter multidisciplinar além da disponibilização de mais de 9.200 títulos de periódicos 

para identificação de artigos em diversas áreas do conhecimento. 

Na fase de análise e síntese, procedeu-se a leitura dos trabalhos identificados, 

escolhidos por meio dos critérios de inclusão, destacando os trabalhos que continham 

título, resumo e a presença depalavras chaves referentes aos termos de busca, assim 

como também dos trabalhos que estivessem disponíveis com acesso total aos textos. 

Com a finalidade de compreensão dos conceitos bem como dos resultados alcançados, 

buscou-se obter a compreensão das ideias e um panorama teorético do tema. 

 

3 O projeto 

O município de Palhoça, como destino turístico abriga em seu território quase 

que em sua totalidade rico ambiente que abriga uma imensa biodiversidade e o presente 

projeto Retrilhar: revitalização de trilhas ecológicas, pretende contribuir neste 

contexto identificando as principais trilhas ecológicas do município, como instrumento 

de fomento ao desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao ecoturismo e ao 

turismo de aventura em seu território, por meio do levantamento de dados tais como 

extensão, largura, declividade, grau de dificuldade, definição de capacidade de carga, 

definição de um sistema de comunicação com placas indicativas, além da proposição de 

modelo de plano de uso de trilha para monitoramento de impacto de visitante – MIV. 

Contribue para a formação de mão de obra qualificada, uso sustentável e criativo, em 

benefício da educação ambiental, da prática esportiva estimulando aspectos sensoriais, 

cognitivos e motores do usuário, além da fiscalização e monitoramento ambiental de seu 

capital natural. 

O projeto Retrilhar: revitalização de trilhas ecológicas de Palhoça, surgiu por 

demanda espontânea da Secretaria Municipal de Turismo do Município de Palhoça.  

Apresenta como objetivo geral desenvolver estudos para propor ações de revitalização 

das trilhas ecológicas do município. 

Especificamente pretende atingir os seguintes resultados: Garantir a integridade 

do meio físico e biológico, uso sustentável e segurança da visitação; Criar um portfólio 
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de produtos para o segmento ecoturístico; Cooptar uma demanda de usuários ligados as 

questões ambientais;Utilizar o ecoturismo e o turismo de aventura como meios para 

promoção da sustentabilidade e desenvolvimento local;Fomentar ações que 

oportunizem a qualidade de vida das comunidades tradicionais a partir de suas relações 

com o fenômeno turístico e o desenvolvimento do interesse social e de baixo impacto e 

aumentar o nível de experiência do usuário por meio da abordagem centrada no usuário. 

O projeto conta com a participação da Fundação Cambirela de Meio Ambiente – 

FCAM, da Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Santa 

Catarina – FATMA, e reúne uma equipe composta por um total de 26 técnicos cobrindo 

16 áreas de especialidades diferentes entre elas, turismologia, engenharia civil e 

ambiental, de produção e sistemas, biologia, geografia, história, pedagogia, 

administração, direito, educação e interpretação ambiental, arquitetura, marketing, 

oceanografia, economia, física, psicologia, fisioterapia, educação física, economia e 

gestão de design. A estrutura metodológica do projeto retrilhar é apresentada com a 

Figura 2 que é dividida em classificação da pesquisa e procedimento técnico. 

 

 

Figura 2: Estrutura metodológica do projeto retrilhar 

Fonte: Autores, 2017 

 

O procedimento técnico que será realizado em sete trilhas como estudo de caso 

está dividido em sete fases como se apresenta. 

 A fase de planejamento das ações serviu para desenhar o plano geral e 

estabelecer as bases conceituais, estratégicas e cronológicas das ações. 
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 A fase de oportunidades, teve o objetivo de apresentar a proposta para as 

instituições a fim de obter a aprovação e o apoio das demandas de natureza tecnológica, 

operacional, econômica e legal, do projeto. 

A fase de levantamento de dados é aquela em que se realiza análise de sítio, ou 

seja, é o inventário e estabelecimento das condições da trilha efetivamente. Busca-se 

nesta fase registrar as coordenadas, identificar a extensão, largura e declividades da 

trilha, os aspectos ambientais, verificar trechos com problemas e de necessidades 

geotécnicas, além da identificação de perigos e riscos. Procura-se com esta fase definir 

objetivos e a anatomia da trilha, sua capacidade de carga, classificação da trilha quanto 

a atividade e grau de dificuldade; estabelecer um diagnóstico atual das trilhas para 

definição de plano de implantação; elaborar um relatório da qualidade ambiental de 

cada trecho das trilhas. Para isso elaborou-se um formulário, para coleta e registro em 

campo. 

Nesta etapa utiliza-se equipamentos para coleta de dados tais como GPS portátil, 

clinômetro digital, máquina fotográfica digital para registro e inventário fotográfico, 

trena, pranchetas e estacas para registro dos marcos. 

A fase de tratamento de dados, é omomento quereúne todos os dados coletados 

em campo para geração de conhecimento. Esta fase tem a finalidade de estabelecer um 

diagnóstico verde da situação atual do objeto de pesquisa e é elaborado em conjunto 

com todos os técnicos das especialidades envolvidas no projeto. 

A fase de geração e criação de ideias, é a fase de geração de conceitos e 

alternativas para cada trilha integrante do projeto,igualmente à fase anterior, que reúne 

os técnicos para esse momento. A função principal nesta fase é definir ações e 

mecanismos necessários para elaboração de um plano de intervenção de revitalização 

das trilhas, em cada trecho que será aplicado na fase de proposta de implantação, que 

é a aplicação práticadas ações definidas no plano de intervenção de cada trilha 

estabelecido na fase de geração e criação de ideias. 

A fase de elaboração do plano uso de trilha, é a fase em que a equipe técnica 

irá definir os indicadores sociais, físicos e biológicos que serão monitorados observando 

possíveis causas e consequências de forma a estabelecer um plano de uso. Decidiu-se 

utilizar o Manejo de Impacto de Visitação – MIV, desenvolvido por Kuss, Graefe e 

Vaske(1990), por ser um dos modelos mais utilizados para plano de uso de trilhas 

aplicados nas Unidades de Conservação no Brasil. 
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Adicionalmente outras ações estão previstas como entrega do documento final, 

base do estudo, com todos os produtos descritos e as devidas recomendações para a 

implantação do sistema de trilhas ecológicas de Palhoça, para a Secretaria de Turismo, 

Gestora Sênior do Projeto, assim como fechamento dos estudos gráficos para produção 

de um folder. 

Além disso segunda etapa do projeto prevê o desenvolvimento de estudos para 

criação de trilhas para canoagem e paracanoagem contemplativa nos rios e meandros da 

bacia hidrográfica do Rio Cubatão e do Rio da Madre, para criação de trilhas 

subaquáticas e submarinas para expedições de mergulho livre e arqueologia 

subaquática, para criação de trilha curta para observação de estrelas e eventos celestes e 

para criação de trilha para expedições de ciclismo e cavalgadas. 

 O desenvolvimento das ações propostas com o projeto busca também como já 

apresentado, uma interação comportamental para promoção da sustentabilidade 

ecológica, social e econômica. Liu e Huang (2017), apontam que o capital natural 

definido como o estoque que produz o fluxo dos recursos naturais pode ser melhor 

aproveitado uma vez que no ecoturismo as paisagens para as pessoas, estabelecem um 

caminho que permite uma compreensão mais detalhada dos vínculos entre atitudes 

humanas e suas interações e o comportamento com os sistemas naturais. Os resultados 

indicam um papel mediador do capital natural entre o comportamento de viagem dos 

turistas e o ecoturismo e figura como um elemento de educação. 

Portanto para Azeredo e Zaú (2017) a educação ambiental migra de uma 

condição meramente informativa para uma condição que contribui para uma mudança 

comportamental com uma postura e visão crítica. Isso estimula, no entendimento dos 

autores,a educação ambiental, entendida como um dos pilares do ecoturismo e o seu 

planejamento visa oferecer uma forma de desenvolver essa educação por meio de 

projetos em áreas naturais. 

Para tanto, a fundamentação teórica reunida para dar sustentação as ações do 

projeto Retrilhar são apresentadas no mapa mental exibido com a Figura 3. 
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Figura 3: Mapa mental de aporte teorético do projeto 

Fonte autores, 2017. 

 

Como pode-se observar com a Figura 3, os estudos para proposição das ações de 

revitalização das trilhas ecológicas de Palhoça têm seu foco centrado no humano, que 

auxilia as organizações a se relacionarem melhor com as pessoas, transformando dados 

em ideias inovadoras, identificando oportunidades e aumentando a eficácia na criação 

de novas soluções (HCDI, 2017).  

No campo do design centrado no usuário, o desafio é garantir que o 

desenvolvimento das oportunidades do local sejaestabelecido por um processo que 

coloque o usuário no centro das decisões e de como ele irá interagir com os produtos e 

serviços resultantes desse incremento. Uma das perspectivas do design centrado no 

usuário é de que o design não deve apenas funcionar para o maior número possível de 

potenciais utilizadores, mas também reforçar a experiência de todos (HCDI, 2017), até 

porque para Harada et all (2016), a participação do indivíduo seja ele usuário final ou 

não, torna-se fundamental, pois ele pode ser considerado um perito de suas necessidades 

e isso possibilita, no entendimento de Lugli e Heemann (2016) que o usercentered 

design deve atuar em favor da dignidade humana para empoderar e transformar as 

relações entre indivíduos e seus objetos, ambientes e pessoas. 

Esse resultado poderá ser obtido por meio do conceito de cocriação, abordagem 

que cria uma cultura de convergência, de sinergia, e traz resultados positivos que 

introduzem a criação de valor na lógica dominante de serviço (COSTA, 2013). Estimula 

o usuário final, entendido aqui como pessoa adulta, não esportista, usando bagagem leve 
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e maior de doze anos de idade (ABNT, 15505-2, 2008), a apontar suas reais 

necessidades, expectativas e desejos por meio dos seus componentes sensoriais, 

cognitivos e motores, a fim de que as trilhas propostas e revitalizadas, possam, à medida 

que essas interações evoluem, serem adaptadas e melhoradas dentro de sua capacidade 

suporte.  

Com relação as magnitudes limitantes propostas por Cifuentes (1999) para os 

coeficientes de correção na equação para definição da capacidade de carga nas trilhas, 

utilizar-se-á ofator de correção de exposição a temperatura, fator de correção de 

precipitação pluviométrica in sito, fator de correção de tipo básico de solo e 

adequabilidade para as trilhas, fator de correção da declividade média, fator de correção 

para acessibilidade, fator de correção para quantidade de dias fechado da trilha, ao ano, 

fator de correção de erodibilidade e fator de correção de perda de cobertura vegetal. 

O projeto ainda prevê a formação de mão de obra qualificada para o curso de 

condutor ambiental, atendendo as necessidades de condução no local, conforme 

determina a Portaria Ministerial 27 de 30 de janeiro de 2014que estabelece requisitos e 

critérios para o exercício da atividade de Guia de Turismo e dá outras providências.Em 

seu artigo 8º, a Portaria Ministerial afirma que as atividades de guia de turismo não se 

confundem com o exercício das atividades de condutor de visitantes em unidades de 

conservação, nas esferas federal, estadual e municipal, estando, nos termos da legislação 

pertinente, esses profissionais habilitados, autorizados a conduzir os visitantes somente 

nos limites desta área (BRASIL, 2017b) assim como também atendendo a Instrução 

Normativa n
o
 8 de 18 de setembro de 2008 do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade – ICMbio, que estabelece normas e procedimentos para a prestação 

de serviços vinculados à visitação e ao turismo em Unidades de Conservação Federais 

por condutores de visitantes. (BRASIL, 2017c). 

O direcionamento conceitual do projeto Retrilhar busca construir uma proposta 

de valor de uma experiência fantástica por meio de um passeio responsável, 

promovendo um conjunto de benefícios para os usuários, para o meio ambiente e a 

comunidade local. Pretende-se desenvolver o comportamento topofílico, visto que a 

relação perceptiva entre o homem e o objeto, ou seja, o lugar onde vive ou qualquer 

outro, é influenciada por fatores físicos e sociais, percepção esta, condicionada a 

experiências anteriores (OSTEWALDER; PIGNEUR, 2011; TUAN, 2012; SILVA; 

LOPES, 2014). A Figura 4 apresenta os quatro conceitos direcionadores do projeto. 
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Figura 4: Proposta de Valor 

Fonte: Autores, 2017 

 

O formato do turismo aplicado principia o desenvolvimento local. Ferreira et all 

(2011) afirmam que o desenvolvimento local estimula economias criativas e entendem 

como um processo endógeno de mobilização de forças, que melhora a qualidade de vida 

das pessoas por meio da conquista de modos mais sustentáveis de vida.  

As preocupações que envolvem os requisitos do produto, encorajam a criação de 

mecanismos estratégicos de indicação geográfica, por meio do conceito terroir, ou seja 

um produto da terra, que surge como um mecanismo diferenciador e protetor das raízes 

humanas e da endogenia do capital natural, histórico e arquitetônico, proporcionando o 

empoderamento do território, por meioda valorização do nome geográfico tendo as 

indicações geográficas reais possibilidades de estimular esse mesmo desenvolvimento 

local (REIS, 2015; GONZALES, 2015). Já os conceitos de experiência e integração 

estabelecem a intersecção de vivências eproporciona a experiência necessária para o 

desenvolvimento de um novo turismo preocupado com a fragilidade da terra e a 

dignidade alheia, proporcionando uma experiência fantástica por meio de um passeio 

responsável. 

 

4 Conclusão 

Por meio deste artigo que apresenta o projeto Retrilhar: revitalização de trilhas 

ecológicas de Palhoça, pode-se observar que o ecoturismo pode contribuir para o 

desenvolvimento do turismo de base local.  

Observa-se que a demanda por ambientes naturais tem causado aspectos 

positivos, mas também, ao mesmo tempo problemas sociais e ambientais, sendo que 
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projetos dessa natureza podem contribuir para a diminuição desses impactos e a 

valorização do território. 

 Portanto a estrutura metodológica do projeto, seus atores e instituições 

envolvidas podem contribuir para os objetivos do projeto e acima de tudo para o 

desenvolvimento turístico sustentável. 

O projeto, está em sua fase inicial, mas já apresenta os primeiros resultados 

como os acordos e parcerias entre as instituições e a criação dos mecanismos de 

levantamento de dados com as licenças ambientais cabíveis já emitidas. Pretende 

também contribuir neste contexto identificando as principais trilhas ecológicas do 

município, como importante instrumento de fomento ao desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas ao ecoturismo e ao turismo de aventura em seu território, por meio do 

levantamento de dados tais como extensão, largura, declividade, grau de dificuldade, 

definição de capacidade de carga, definição de um sistema de comunicação com placas 

indicativas, além da proposição de modelo de plano de uso de trilha para 

monitoramento  de impacto de visitante – MIV, contribuindo para a formação de mão 

de obra qualificada com uso sustentável e criativo em benefício da educação ambiental, 

da prática esportiva, estimulando aspectos sensoriais, cognitivos e motores do usuário, 

além da fiscalização e monitoramento ambiental de seu capital natural. 

 

THE PROPOSAL OF IMPLANTATION OF RETRILHAR PROJECT: 

REVITALIZATION OF THE ECOLOGICAL TRAILS IN PALHOÇA - SC 

ABSTRACT: Nature, ecotourism and adventure motivated 16.6% of leisure trips in 

2016, accounting for 56.8% of Brazil visits. However, the development issue of recreational 

activities of ecotourism and adventure tourism has not been handled in an appropriate manner, 

without necessary technical measures which can effectively guarantee the integrity of the 

physical and biological environment, sustainable use and the visitation safety as well as foster 

actions which provide the quality of life of traditional communities based on their relationship 

with the tourist phenomenon  and the development social interest and its low impact. The aim of 

this article is to report the process of retrilharproject planning and the revitalization of the 

ecological trails in Palhoça. As for the methodology, it is classified as an applied nature, 

exploratory objective, qualitative approach, with bibliographic and documentary procedure. The 

results point that institutional and strategic partnerships contribute to the workforce 

qualification with sustainable and creative use to the benefit of environmental 

education, sports practice stimulating the user sensory, cognitive and motor aspects,in 

addition to the environmental monitoring and its natural capital control. 

 

KEYWORDS: Trails; Ecotourism; Palhoça. 
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POSTURA E QUALIDADE DE VIDA NA ATUAÇÃO DOS DOCENTES DO 

PROGRAMA MATURIDADE DA FACULDADADE MUNICIPAL DE 

PALHOÇA 

 

FABRIS, Lisiane (FMP) 

Lisiane.fabris@fmpsc.edu.br 

 

RESUMO: A atividade docente requer muitas mudanças de posição ao longo da 

jornada de trabalho, além de ocasionar sobrecarga articular pelo peso excessivo dos 

materiais carregados pelo professor. É comum, portanto, o afastamento do professor de 

suas atividades por lesões na coluna vertebral e ombros. A Faculdade Municipal de 

Palhoça – FMP é uma instituição pública com 80 docentes e 23 funcionários, que oferta 

3 cursos de graduação e vários programas de extensão, dentre eles o Programa da 

Maturidade, que tem por objetivo principal promover o envelhecimento saudável, a 

qualidade de vida e inserção social das pessoas acima de 50 anos. Tal programa conta 

com o auxílio de 12 professores, os quais responderam a um questionário sobre 

cuidados com a própria postura durante as atividades docentes, em seguida, receberam 

orientações sobre as boas práticas de postura e após um período de 45 dias responderam 

novamente ao questionário visando identificar o impacto das informações recebidas. 

Mediante análise dos dados obtidos, observou-se o aumento da consciência corporal, a 

minimização de dores articulares e musculares, maior controle sobre a carga de 

materiais carregados pelo professor e adoção de novas posturas durante as atividades em 

sala de aula, em domicílio e nas atividades de vida diária. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Atividade Docente; Postura;Qualidade de Vida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo teve como tema central a postura, delimitando-se à sua 

correlação com a qualidade de vida na atuação docente.  

 Sabe-se que a atuação docente é a resultante dos esforços do professor em 

pesquisar, conhecer, planejar e desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. “Trata-

se de uma atuação que implica a dimensão das áreas/disciplinas de conhecimento para o 

ensino, pois toda atividade de ensino tem um objeto (...)” (FORQUIN, 1993 apud 

ALMEIDA, 2012, p.966). Assim, em seu cotidiano profissional, o docente necessita 

analisar livros, artigos científicos, organizar e desenvolver conteúdos, elaborando aulas 

teóricas e práticas, lançando mão, muitas vezes, da utilização de inúmeros materiais e 

recursos multimídias paradiversificar a metodologia de ensino visando captar a atenção 

dos estudantes no intuito de promover um aprendizado eficaz. Ao professor também 
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compete à avaliação do processo ensino-aprendizagem o qual, normalmente, inclui a 

elaboração e correção de provas e trabalhos. Portanto, o volume de materiais que um 

professor necessita levar consigo pode ser muito grande.  

 A permanência de um docente em sala de aula, na qual há a necessidade 

constante de giros do tronco sobre seu próprio eixo, a fim de mostrar o conteúdo em 

slides ou no quadro negro e voltar-se à plateia de estudantes, promovendo constantes 

rotações de tronco e elevação dos braços acima dos ombros, podem resultar em 

problemas de coluna e das articulações do quadril, ombros, punhos e cotovelos. 

 Outra questão relevante à atuação de um professor tange ao seu estado 

emocional o qual pode estar suscetível às situações de estresse e ansiedade, ocasionando 

tensões psíquicas e mioosteoarticulares. 

 Destarte, acredita-se que a qualidade de vida do docente possa ser afetada pelas 

alterações posturais decorrentes do exercício profissional. Dessa forma, têm-se como 

objetivo do estudo: verificar os hábitos posturais e identificar o impacto de informações 

relativas às boas práticas posturais sobre as atividades docentes dos professores 

colaboradores do Programa Maturidade da Faculdade Municipal de Palhoça – FMP. 

 Trata-se de um estudo aplicado, descritivo, quantitativo e censitário, no qual foi 

avaliada uma população de 12 indivíduos (N), professores do Programa Maturidade de 

FMP, por meio da aplicação de um questionário objetivo, contendo um diagrama de 

Corlett de indicação de pontos corporais dolorosos, sobre cuidados com a própria 

postura ao início e término do followup, o qual teve duração de 45 dias, cuja intervenção 

constituiu na realização de 4 reuniões, com uma hora de duração cada, de instruções 

posturais para a conscientização sobre as boas práticas de postura como a forma de 

carregar materiais e de ministrar aulas. Os conteúdos incluíam: Definição de 

Ergonomia; Identificação da má postura; Verificação dos hábitos posturais; Princípios 

da boa postura; Manutenção postural correta.  

 Após o período de 45 dias, o instrumento de coleta de dados foi novamente 

aplicado na intenção de averiguar o impacto das orientações sobre o cotidiano docente e 

sua qualidade de vida. 

 

1O PROGRAMA MATURIDADE 

 

O envelhecimento é um processo natural e irreversível, o qual carece de ações 

preventivas, em diversos âmbitos, como o social, educacional, econômico e ambiental, 
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que promovam seu avanço da forma mais saudável possível, a fim de que o idoso 

possa ser ativo na sociedade, ainda que suas capacidades produtiva e física estejam 

alteradas (CAMARANO, 2011). 

Conforme dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2010), no Brasil, em 2025, haverá, aproximadamente, 30 milhões de pessoas com 

idade acima de 60 anos, o equivalente a 15% da população. Dentre os fatores 

determinantes ao envelhecimento populacional, está à queda da taxa de fecundidade, 

sobretudo a partir das décadas de 70 e 80, e a diminuição gradativa das taxas de 

mortalidade registradas nas últimas décadas, portanto, o envelhecimento da população 

brasileira é irreversível. Dessa forma, vivencia-se o aumento notável da população 

idosa com idade no país (WONG, 2006).  

O envelhecimento da população interfere no consumo, exigindo demanda por 

produtos e serviços com características bem peculiares, dentre alguns sistemas que 

exigem adaptações, encontram-se o sistema de saúde e a educação. É preciso articular 

estratégias que oportunizem a aprendizagem contínua dos idosos, oportunizando-lhes 

o acesso às novas tecnologias e fontes de conhecimento. Assim, aumentando as 

possibilidades de comunicação e inserção social e econômica. 

Em termos de envelhecimento populacional, o município de Palhoça não é 

diferente das demais cidades catarinenses. Sendo que o IBGE aponta 10.670 habitantes 

com 60 anos ou mais (IBGE, 2011). 

A Faculdade Municipal de Palhoça – FMP, possui o compromisso de ofertar 

ensino de qualidade com a finalidade de oportunizar conhecimentos e gerar atitudes que 

promovam uma transformação social positiva, por meio do exercício da cidadania, sob a 

forma de ações que visem propor soluções às necessidades sociais dos moradores do 

Município de Palhoça e seu entorno. Assim, no cuprimento de sua missão social, 

propôs, por meio do Programa Maturidade, oportunizar aos cidadãos palhocences com 

idade superior a 50 anos “o desenvolvimento do conhecimento, seja de caráter 

formativo ou de aprimoramento, com vistas à promoção da autonomia intelectual, 

independência funcional e melhora da qualidade de vida de tais cidadãos” (FMP, 2016, 

p. 07). 

O Programa Maturidade foi implantado no segundo semestre do ano de 2007, na 

forma de curso de formação continuada, e as atividades, promovidas em parceria com a 

Secretaria da Assistência Social Municipal, apresentavam uma conotação de projeto 

assitencial. Contudo, com o passar dos anos, houve um aumento na demanda por vagas 
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junto ao programa e houve seu aprimoramento, e, atualmente, são ofertadas 160 vagas 

anuais, sendo 40 por módulo. O programa prevê 256 horas de disiplinas obrigatórias, 

além de outras 496 horas de disiplinas optativas, podendo, portanto, atingir um total de 

752 horas aula.  

“A proposta do Programa da Maturidade prevê o aprimoramento de habilidades 

educacionais, socioambientais, culturais e pessoais, oportunizando a convivência 

colaborativa e de caráter comunitário, inserindo a pessoa madura em um novo contexro 

de vida” (FMP, 2016 p.08). As atividades ofertadas, oriendas a partir dos interesses 

apontados pelos participantes do programa, são contínuas ao longo de cada ano, 

chegando a 100 dias letivos, e ocorrem quatro dias por semana no período vespertino, 

abrangendo aspectos da economia do cotidiano regional e nacional, responsabilidade 

socioambiental, saúde e qualidade de vida, trabahos manuais, cultura dos povos, 

atualidades, atividades funcionais e de canto, dentre outras. 

Em suma, segundo o Projeto do Programa Maturidade (FMP, 2016, p.10), o 

mesmo tem por objetivo principal promover o envelhecimento saudável, a qualidade de 

vida e inserção social das pessoas acima de 50 anos. E, como objetos específicos: 

Promover o envelhecimento ativo e a qualidade de vida da população acima de 50 anos; 

Estimular o autocuidado, a capacidade física e intelectual dos participantes do 

programa; Fomentar a autoestima e o desenvolvimento emocional; Incentivar a inserção 

social, cultural, educativa e econômica dos integrantes; e Contribuir com as políticas 

sociais de inserção e desenvolvimento do município de Palhoça. 

 

2A ATUAÇÃO DOCENTE 

 

 A atividade laboral, ou simplesmente trabalho, representa uma parte muito 

relevante da vida de um indivíduo.  Boa parte da vida de um ser humano é dedicada ao 

trabalho. O ambiente de trabalho proporciona a relação interpessoal, a ocupação 

significativa e que gera retorno financeiro para o sustento, podendo dar um significado 

para a vida por meio da própria satisfação em relação ao seu potencial produtivo 

(BRIEF; NORD, 1990). 

 Contudo, as atividades laborativas também podem ocasionar situações 

indesejadas como o estresse, a ansiedade, depressão e alterações mio-osteo-articulares 

(OLIVEIRA, 2007). Alguns trabalhos podem, inclusive, ofertar riscos muito graves à 

saúde dos trabalhadores. Por isso, cabe às organizações promover a segurança e a saúde 
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de seus colaboradores, motivando o autocuidado, promovendo boas condições de 

trabalho e prevenindo doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. 

Portanto, independentemente da condição, situação ou função exercida, todos os 

trabalhadores devem ser incentivados a participarem de ações que busquem sua 

conscientização corporal, a prevenção de problemas ocupacionais e a promoção de sua 

saúde.  

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001, p.17), compreende-se como 

determinantes de saúde do trabalhador: “condições sociais, econômicas, tecnológicas, 

organizacionais, fatores de risco ocupacionais – físicos, químicos, biológicos, 

mecânicos e aqueles decorrentes da organização laboral”.  

 Destarte, há que se relevar tais itens na intenção de adequar da melhor forma 

possível as relações saúde-trabalho, congregando profissionais das mais variadas áreas 

para que de forma interdisciplinar, busquem e promovam soluções que contemplem 

todos os aspectos da atividade laboral, evitando ou minimizando os riscos ocupacionais. 

 A atividade laboral é uma condição inerente à vida humana, pois é por meio do 

trabalho que a grande maioria da população mundial provê o seu sustento. No entanto, 

devido ao aumento populacional e à industrialização e automação dos sistemas fabris, 

os seres humanos estão precisando trabalhar cada vez mais para poderem arcar com 

seus custos de vida. Assim, é comum encontrar indivíduos que apresentam dupla, ou até 

mesmo tripla, jornada de trabalho.  

Associado à sobrecarga de atividade física e mental, há ainda o despreparo do 

trabalhador, o qual, nem sempre, recebe orientações adequadas ao desempenho das 

atividades laborais. Assim, é comum encontrar trabalhadores que apresentem distúrbios 

mio-osteo-articulares provenientes da má utilização dos instrumentos de trabalho, bem 

como da má manutenção postural durante a jornada de trabalho ou pela sobrecarga 

corporal. 

 Para Baião e Cunha (2013, p.06), “Dentre as atividades ocupacionais, a docência 

é uma atividade remunerada que apresenta uma série de conteúdos cognitivos, efetivos e 

instrumentais, que interferem na qualidade de vida/saúde”. 

 A docência no Brasil tem por características a baixa remuneração, múltipla 

jornada de trabalho, sobrecarga laboral, física e emocional, infraestrutura inadequada à 

docência e pouco reconhecimento social (ARAÚJO et al, 2005). Conforme Andrade et 

al. (2012), o adoecimento dos professores contribui para o abandono da atividade 



 

29 

docente, cujas principais causas são os fatores psicossociais, o ambiente de trabalho e 

doenças, afetando sua qualidade de vida. 

 Ainda para Andrade et al. (2012), no ano de 2004, cerca de 2% da população 

brasileira exercia atividade correlacionada à docência. Contudo, até o presente 

momento, não existem políticas públicas destinadas, exclusivamente, à saúde postural 

dos professores.  Os quais, com raras exceções, assumem outras atividades, 

incluindo as domésticas, para complementar sua renda. Ou seja, o estresse e as 

alterações físicas, incluindo as posturais, surgem como doenças ocupacionais típicas do 

exercício da função (COMISSÃO NACIONAL SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS 

DA SAÚDE - CNSDSS, 2008). Portanto, a carga horária elevada, bem como o volume 

de materiais carregados pelo professor, o sedentarismo e a postura inadequada figuram 

entre as principais queixas que afetam a qualidade de vida desses trabalhadores 

(BAIÃO; CUNHA, 2013). 

 

3 POSTURA E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA 

 

A partir da segunda metade do século passado houve uma grande evolução em 

termos de tecnologia. Esses avanços promoveram mudanças significativas nos hábitos 

de vida da população, trouxeram conforto e comodidades, mas também riscos à saúde. 

Pois, a população se tornou fisicamente menos ativa, houve um aumento significativo 

na ingesta de alimentos industrializados e uma redução no tempo destinado às 

atividades de lazer ao ar livre. O sedentarismo decorrente dessa evolução tornou-se fator 

de risco de extrema relevância para o surgimento de doenças, dentre elas as 

ocupacionais, pois acelera as perdas musculares naturais decorrentes do envelhecimento 

acarretando no desenvolvimento de fraqueza, fadiga, dores musculares e articulares, 

baixa capacidade funcional, estresse, depressão, decréscimo na autoestima e na 

vitalidade(GUALANO; TINUCCI, 2011).  

Dentre os distúrbios ocupacionais, as afecções musculoesqueléticas, ou seja, 

aquelasrelacionas à demanda muscular e articular necessárias para a realização de 

atividades laborais, são as mais frequentes. Podem afetar tendões, fáscias musculares, 

ligamentos e ossos, causando dor e limitação ou mesmo incapacidade para as atividades 

de vida diária e alteram, sobretudo a postura do indivíduo.  Essas afecções podem ser 

denominadas de:Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT);Lesão 

por Esforços Repetitivos (LER);Lesões por Traumas Cumulativos (LTC);Doença 
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Cervicobraquial Ocupacional (DCO);Cumulative Trauma Disorder(CTD); e Síndrome 

da Sobrecarga Ocupacional (SSO) (BAIÃO; CUNHA, 2013). 

As lesões por esforços repetitivos (LER) e os distúrbios osteoarticulares 

relacionados ao trabalho (DORT) são as doenças ocupacionais reconhecidas pelo 

sistema previdenciário brasileiro desde 1987 (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2000). 

Postura significa "o modo de manter o corpo ou de compor os seus movimentos” 

(SILVA et al, 2000, p. 58). Ou seja, é a capacidade do corpo de se manter em 

dinamismo ou em movimento por meio de um alinhamento adequado de suas estruturas 

ósseas e musculares, de forma eficiente e sem causar sobrecargas.Ao entrar em 

desequilíbrio, o corpo desalinha sua biomecânica e a postura sofre alterações, gerando 

novos desequilíbrios, entrando num círculo vicioso que pode ocasionar dores, 

limitações e até mesmo incapacidades. 

Segundo Baião e Cunha (2013), os segmentos corporais comumente afetados 

pelas alterações posturais e pelas doenças ocupacionais são coluna vertebral e membros 

superiores (punho, mão, cotovelo, ombro, cintura escapular e pescoço) e os principais 

sintomas desses distúrbios e lesões são: dor localizada, irradiada ou generalizada; 

desconforto; fadiga; sensação de peso; formigamento; dormência; sensação de 

diminuição de força; inchaço; enrijecimento muscular (tensão); sensação de “choques” 

nos membros e falta de firmeza nas mãos; sudorese (suor) excessiva e alodinia 

(sensação de dor como resposta a estímulos não nocivos na pele normal).  

 O desenvolvimento das alterações posturais e dos distúrbios ocupacionais, 

geralmente resulta de uma combinação entre diversos fatores como os organizacionais 

(clima social e organização da empresa ou instituição), aqueles ligados às condições de 

trabalho (postura, esforços, repetitividade) e os individuais (hábitos, doenças anteriores, 

capacidade funcional). Assim, o risco surge como resultado do desequilíbrio entre a 

capacidade que indivíduo possui e as demandas que lhe são requeridas (BRASIL, 

2001). Portanto, a postura pode ser fortemente influenciada pela atividade laboral, e, 

consequentemente, a qualidade de vida. 

 

4 RESULTADOS  

 

 Foram analisados 12 professores (N) do Programa Maturidade da FMP cujo 

perfil apresentou os seguintes resultados: 
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Quadro 1: Perfil dos professores do Programa Maturidade 

INDICADOR MÉDIA DOS RESULTADOS  

Média de Idade 44 anos (menor 28 e maior 54 anos) 

Sexo 4 (33,4%) Masculino 

8 (66,6%) Feminino 

Escolaridade 2 (16,6%) Especialistas 

6 (50%) Mestres 
4 (33,4%) Doutores 

Jornada de trabalho como docente  

(em horas semanais) 

2 (16,6%) de 11 a 20 horas 

4 (33,4%) de 21 a 30 horas 

6 (50%) de 31 a 40 horas 

Tempo de trabalho como docente 3 (25%) de 1 a 5 anos 

1 (8,3%%) de 6 a 10 anos 

2 (16,6%)  de 11 a 15 anos                                                                                           

3 (25%) de 16 a 20 anos  

3 (25%) com mais de 20 anos 

Fonte: Dados da pesquisadora. 

 

 Observa-se, portanto, uma predominância do sexo feminino, com titularidade de 

mestre e idade média de 44 anos, cuja jornada de trabalho em horas semanais é superior 

a 31 horas e o exercício na docência é, para a maioria dos professores, ultrapassa os 16 

anos de experiência. 

 Sobre o perfil postural dos participantes do estudo e seu autocuidado, 

identificou-se: 

 

Quadro 2: Perfil Postural dos Professores do Programa Maturidade 

INDICADOR MÉDIA DOS RESULTADOS  

Conhece as recomendações de boas práticas 

de postura? 

10 (83,4%) Sim 

2 (16,6%) Não 

Se conhece as boas práticas de manutenção 

postural, costuma empregá-las no seu dia-a-

dia? 

 9 (75%) Sim  

3 (25%) Não     

Toma cuidado com a postura ao carregar 

materiais escolares? 
 

5(50%) Não, nunca 
4 (33,4%) raramente 

1 (8,3%) a maioria das vezes   

1 (8,3%)  sempre 

Toma cuidado com a postura durante as ações 

e atividades docentes? 
 

1 (8,3%) Não, nunca 

5 (41,6%) raramente 

5 (41,6%) a maioria das 

vezes   

1 (8,3%) sempre 

Fonte: Dados da pesquisadora. 
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 Conforme exposto acima, a maioria absoluta (83,4%) dos professores do 

Programa Maturidade, afirmou conhecer as recomendações das boas práticas de postura 

e, ainda, de que costuma praticá-las no seu cotidiano (75%). Porém, quando 

questionados sobre os cuidados ao carregarem os materiais escolares, 50% afirmou não 

tomar cuidado sobre a forma como os carrega. E, quanto aos cuidados com sua própria 

postura durante as atividades docentes, 5 professores (41,6%), de uma população de 12 

indivíduos (N), relatou cuidar a maioria das vezes e outros 5 docentes (41,6%), apontou 

raramente o fazer. 

 Os dados encontrados indicam que há a necessidade de uma abordagem 

frequente junto aos professores a fim de estimulá-los ao autocuidado, como forma de 

minimizar o impacto da atividade docente sobre sua condição mio-osteo-articular e, 

consequentemente, estimulando seus alunos a fazerem o mesmo, afinal, o exemplo é 

sempre inspirador. 

 No que tange às características musculoesqueléticas, dos entrevistados, 

verificou-se que 8 professores (66,6%) já recebeu algum tipo de diagnóstico médico de 

lesão em articulação, músculo, ligamento ou tendões, sendo a predominância de 

tendinite para 4 docentes (33,4%), seguida pela Lesão por Esforço repetitivo (LER), 

para 3 participantes do estudo (25%). 

 

Quadro 2: Perfil Musculoesquelético dos Professores do Programa Maturidade 

INDICADOR MÉDIA DOS RESULTADOS  

Já recebeu diagnóstico médico de lesão 

em articulações, músculo, ligamentos ou 

tendões? 

8 (66,6%) sim 

4 (33,4%) Não  

Se sim, sabe informar qual o tipo de 

lesão? 

3 (25%) Lesão por esforço repetitivo – 

LER;  

1 (8,3%) Doença Osteoarticular 

Relacionada ao Trabalho – DORT  

4 (33,4%) Tendinite     

Fonte: dados da pesquisadora. 

 

 Os dados encontrados vão ao encontro dos resultados obtidos por uma pesquisa 

realizada por Rovedae colaboradores no ano de 2012, na qual foi constatado que 51,6% 

dos professores entrevistados apontaram sentir dor relacionada ao trabalho e 83,87% 

confirmou realizar movimentos repetitivos no seu ambiente laboral (ROVEDA et. al, 

2012).  O mesmo estudo concluiu que a prevalência de sintomas osteomusculares pode 
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ser atribuída aos movimentos repetitivos, às posturas inadequadas mantidas ao se 

ministrar aula, ao longo tempo de permanência em pé, à elevação dos braços acima do 

ângulo de 90º em relação ao ombro, ao transporte de materiais como livros e ao 

mobiliário das salas de aula que não são ergonômicos. 

 Quando apresentados ao Diagrama de Corlett, o qual consistenum diagrama 

corporal para a indicação de pontos dolorosos pelo corpo com indicação do nível de dor. 

 

Quadro 3: Resultados do Diagrama de Corlett apontados pelos Professores do 

Programa Maturidade 

INDICADOR MÉDIA DOS RESULTADOS  

TRONCO 

Pescoço 5 (41,6%) Moderado desconforto de 

dor 

2 (16,6%) Bastante desconforto de dor 

Região Cervical 6 (50%)  Moderado desconforto de dor 

2 (16,6%) Bastante desconforto de dor 

Costa Médio 2 (16,6%) Moderado desconforto de 

dor 

5 (41,6%) Bastante desconforto de dor 

Costa Inferior 5 (41,6%) Moderado desconforto de 

dor 

1 (8,3%) Bastante desconforto de dor 

Bacia 4 (33,4%) Algum desconforto de dor 
1 (8,3%)Intolerável desconforto de dor 

3 (25%) Moderado desconforto de dor                

LADO ESQUERDO 

Ombro 2 (16,6%) Algum desconforto de dor 

2 (16,6%) Moderado desconforto de 

dor 

3 (25%) Bastante desconforto de dor 

2 (16,6%) Intolerável desconforto de 

dor 

Braço 4 (33,4%)  Algum desconforto de dor 

2 (16,6%) Moderado  desconforto de 

dor 

1 (8,3%)Bastante desconforto de dor 

Perna 3 (25%) Algum desconforto de dor 

5 (41,6%) Moderado desconforto de dor  

      2 (16,6%) Intolerável desconforto de 

dor 

LADO DIREITO 

Ombro 3 (25%) Algum desconforto de dor 

4 (33,4%) Bastante desconforto de dor 

Braço 2 (16,6%) Algum desconforto de dor             

1 (8,3%) Bastante desconforto de dor 

5 (41,6%)Moderado desconforto de 
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dor 

Punho 1 (8,3%) Algum desconforto de dor 

2 (16,6%) Moderado desconforto de 

dor 

Perna 2 (16,6%) Algum desconforto de dor              

2 (16,6%) Bastante desconforto de dor 

5 ( 41,6%) Moderado desconforto de 

dor       

1 (8,3%) Intolerável desconforto de dor 

Fonte: Dados da pesquisadora. 

 

 Observa-se que, em relação ao tronco, o pescoço e a região cervical, assim como 

a região lombar (costas baixa) e o quadril são as áreas de maior desconforto para os 

professores analisados. Seguido por ombro, braço e perna ao lado esquerdo e ombro, 

braço, punho e perna ao lado direito. A região cervical é frequentemente acometida em 

casos de estre3sse, pois o músculo trapézio se contrai como resposta ao sistema nervoso 

simpático,o qual ativa a reação primitiva de luta e fuga, gerando tensão no local.  

Acredita-se que tais indicadores de dor em membros superiores, como ombros e braços, 

sejam relativos aos materiais carregados e, também, pela necessidade de utilização da 

lousa. Já a dor em punho direito pode estar correlacionadaà predominância de 

professores destros, sendo que as mãos e punhos são submetidos à digitação e correção 

de trabalhos e provas. 

 Ao receberem as orientações sobre autocuidado e boas práticas de postura, os 

docentes responderam a um questionário relativo ao impacto de tais informações sobre 

seu cotidiano laboral, 30 dias após as quatro reuniões de orientação postural, os dados 

obtidos apresentam-se no quadro abaixo: 

 

Quadro 4: Impacto das Informações Recebidas pelos Professores do Programa 

Maturidade 

INDICADOR MÉDIA DOS RESULTADOS  

Melhora da consciência corporal 8 professores (66,66%) 

Diminuição de dores articulares e musculares  6 professores (50%) 

Maior controle sobre a carga de materiais 

carregados pelo professor 

10 professores (83,3%) 

Adoção de novas posturas durante as 

atividades em sala de aula 

8 professores (66,66%) 

Cuidar da postura também nas atividades de 

vida diária 

6 professores (50%) 

Correlacionaram os cuidados posturais com 

a melhora na qualidade de vida 

10 professores (83,3%)  
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Fonte: Dados da pesquisadora. 

 

 Observa-se que, segundo a indicação dos participantes da pesquisa, as 

informações repassadas aos mesmos, sobre itens essenciais à boa manutenção postural, 

houve um aumento considerável sobre o controle da carga de materiais carregados, onde 

10 professores (83,3%) apontou estar tendo um maior cuidado em relação a isso. A 

melhora da consciência postural e da adoção de novas posturas em sala de aula foi 

indicada por 8 docentes (66,66%), seguido pela adoção de cuidados em atividades de 

vida diária e da diminuição de dores musculares. E, o mais relevante, foi a correlação 

entre os cuidados posturais com a percepção de melhora da qualidade de vida para 10 

entrevistados (83,3%). 

 Portanto, observa-se um impacto positivo dos cuidados posturais sobre a atuação 

do docente no que tange às suas características físicas e, sobretudo, sobre sua qualidade 

de vida. 

 

CONCLUSÃO 

 

 A investigação apontou que apesar de a maioria dos professores investigado 

conhecer as boas práticas de postura, 83,4%, e de procurar empregá-las no dia a dia, 

75%, assumem que não tomam os devidos cuidados posturais para carregar materiais 

escolares e nas atividades de vida diária. 

 A maioria, 83,3%, já apresentou problemas de saúde relacionados à postura. 

Este mesmo percentual sentiu algum tipo de dor nos últimos 30 dias, porém sem 

necessidade de se ausentar das atividades docentes nos últimos 6 meses. Outro dado 

relevante tange a66,6% dos professores que já recebeu diagnóstico clínico de algum 

tipo de doença musculoesquelética, sendo 33,4% de Tendinite. E, conforme o diagrama 

de Corlett, a parte do tronco mais acometida é a região cervical (83,4%).  

 Após as orientações posturais recebidas, 66,66%dos professores do Programa 

Maturidade da FMP afirmou adotar novas posturas durante as atividades docentes e 

50% durante as atividades diárias. 

 Dez professores, 83,3%, correlacionaram os cuidados posturais com a melhora 

na qualidade de vida.Portanto, supõem-se que informações sobre cuidados posturais e 

autocuidado sejam relevantes à qualidade de vida dos professores. Assim, sugere-se que 

novas pesquisas sobre o tema sejam desenvolvidas no intuito de verificar a significância 



 

36 

dos resultados por meio de análises estatísticas específicas adotando-se, para tal, uma 

amostra maior. 

 

ABSTRACT:The teaching activity requires many changes of position throughout the 

working day, besides causing joint overload due to the excessive weight of the materials 

loaded by the teacher. It is common, therefore, the removal of the teacher from his 

activities due to injuries to the spine and shoulders. The Municipal Faculty of Palhoça - 

FMP is a public institution with 80 teachers and 23 employees, offering 3 undergraduate 

courses and several extension programs, among them the Maturity Program, whose 

main objective is to promote healthy aging, the quality of life and social inclusion of 

people over 50 years. This program counts with the help of 12 teachers, who answered a 

questionnaire about care with their own posture during the teaching activities, then 

received guidelines on good posture practices and after a period of 45 days they 

answered again the questionnaire aiming identify the impact of the information 

received. The analysis of the data obtained showed an increase in body awareness, 

minimization of joint and muscular pain, greater control over the load of materials 

carried by the teacher and adoption of new postures during classroom, home and 

activities of daily living. 

 

KEYWORDS: Teaching Activity; Posture; Quality of life. 
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RESUMO: A empresa Nutrindus Alimentos LTDA atua atualmente no ramo hospitalar, 

no segmento de alimentação, prestando o serviço de uma cozinha industrial. Portanto 

permanecendo no mesmo segmento já destinado, este estudo levantará possibilidades de 

novos clientes em diversos ramos, avaliando o que se fará necessário para atender tal 

demanda priorizando a excelência e qualidade já concretizadas no mercado. Contudo o 

estudo torna-se importante, uma vez que tem por objetivo apresentar e sugerir a empresa 

qual melhor rumo a tomar para atuar no novo posicionamento de mercado, avaliando 

capacidade e nicho de mercado.  

A pesquisa aponta ainda para a importância de pesquisas futuras sobre a capacidade 

para entender a diagnosticar a realidade quais os requisitos necessários para aumentar a 

demanda, atração e retenção de clientes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Atração e Retenção de Clientes, Posicionamento de Mercado. 

 

INTRODUÇÃO  

  

Estima-se que no Brasil, de cada cinco refeições, pelo menos uma é feita em 

outros estabelecimentos que não sejam os dos ambientes do lar. Assim sendo, os 

números apontam para abertura e desenvolvimento de novos mercados no ramo 

alimentício que produzem refeições para consumo no país. Dentro dos estabelecimentos 

desse ramo estão inclusos unidades de produção de porte e tipos de organização 

diferentes entre si, como restaurantes comerciais, restaurantes de hotéis, serviços de 

motéis, coffee shops, buffets, lanchonetes, cozinhas industriais, fast food, catering e 

cozinhas hospitalares. 

Isso posto se observa um crescimento do mercado de alimentação, torna-se 

necessário criar diferenciais competitivos que de um destaque no posicionamento de 

mercado das empresas que atuam nesse mercado. 

O mercado de fornecimento de comida hospitalar possui uma pré-disposição que 

levam as empresas quer sejam públicas ou privadas a buscar na terceirização do 

fornecimento dos alimentos, empresas encaixam-se neste perfil tornando-se uma 
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oportunidade para empresas que tenham a capacidade de absorver essas demandas. 

Nesse contexto, as especificidades do mercado e do ambiente econômico são elementos 

que norteiam a seleção das estratégias empresariais, A emergência dessa tendência, 

como forma de atender as necessidades dos consumidores são a maneiras de melhor 

posicionar a organização no ambiente de negócios.  

No sentido de averiguar tal possibilidade questiona-se: quais os requisitos 

necessários para aumentar a demanda de clientes da Nutrindus Alimentos LTDA por 

meio do atendimento de outros segmentos? Tem por seu objetivo geral, avaliar os 

requisitos necessários para aumentar a demanda de clientes da Nutrindus Alimentos 

LTDA por meio do atendimento de outros segmentos. 

Que por sua vez, tem como objetivos específicos: i) Descrever os requisitos das 

demandas atendidas pela Nutrindus, ii) Identificar os requisitos necessários de 

demandas para outros segmentos que possam ser atendidos pela Nutrindus Ltda. e iii) 

Sugerir estratégias para a viabilidade da capacidade de atendimento pela Nutrindus 

Ltda. da demanda identificada pelo investigação do estudo. 

Para a empresa o estudo do tema tem relevância porque por meio do trabalho 

haverá a possibilidade de verificar, de maneira prática, os mecanismos necessários a sua 

expansão. Para o meio acadêmico é um trabalho que oferece um estudo de caso em cima 

de uma inovação no mercado, onde os demais poderão analisar os erros cometidos, as 

ações corretas, avaliar a viabilidade, agregando assim conhecimento.  

 

1 CLIENTES 

 

Os clientes são muito importante para uma empresa, tão importantes que os 

clientes devem ser vistos como um ativo da empresa, algo que deve ser gestado 

constantemente. “As expectativas, mantidas pelo consumidor, de que o provedor de 

serviço é responsável e pode ser confiável na entrega de suas promessas” 

(SIRDESHMUKH, SINGH e SABOL et al., 2002). 

Os clientes fazem parte dos pilares de uma empresa, uma vez que são 

considerados um ativo, pois graças aos clientes que é possível ter fluxo de caixa para 

cada vez mais aprimorar-se e evoluir, agregando sempre em qualidade e eficiência. 

Segundo Boone & Kurtz (1998, p.32), é “...a capacidade de uma mercadoria ou serviço 
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de atender ou exceder as necessidades e expectativas do comprador.” Levando em 

consideração a idéia de Almeida (2007, p.23) que: 

 

O cliente forma sua percepção de uma organização em base a 

diversidade de impressões que recebe em seus contatos com as 

pessoas e os produtos e serviços dessa organização. Todas as pessoas 

que integram a organização fazem alguma coisa para cumprir os 

requisitos dos clientes, e portanto influenciam sua satisfação, 

começando é claro, pela alta administração. 

 

 De acordo com Kotler (2000) os compradores formam suas expectativas com 

base em experiências e compras anteriores, conselhos de amigos e colegas e 

informações e promessas de profissionais de marketing e de concorrentes. O valor 

também é algo relativo, pois alguns clientes podem considerar o preço de sua 

mercadoria acessível, levando em conta o custo beneficio oferecido, e outro, que não 

calcule esta relação considerar o mesmo alto. Churchill e Peter (2000, p.327) apontam 

que “Os clientes compram com base no valor, ou seja, a diferença entre os benefícios e 

os custos percebidos de uma troca”, e denominam este pensamento como precificação 

por valor. 

 Assim sendo manter um bom relacionamento com o cliente é de suma 

importância. Destacando que manter o bom relacionamento com o cliente não significa 

bajulá-lo, mas sim de atendê-lo da melhor maneira possível visando sempre superar as 

suas expectativas. Para Cobra (1997), satisfazer a necessidade do consumidor significa 

descobrir não apenas o que ele quer ou deseja para saciar suas necessidades, pois a 

grande maioria das pessoas não sabe exatamente o que quer.  

Assim sendo entenda-se que as expectativas são construídas a partir das 

subjetividades dos clientes que são determinados a partir de fatores baseados na ordem 

do desejo e das necessidades que serão atendidas. 

 

2 QUALIDADE NO ATENDIMENTO 

 

A qualidade no atendimento é um dos principais fatores para manter a empresa 

produtiva e competitiva no mercado, esta realidade é apontada como positiva em todos 

os níveis organizacionais.  

Com a evolução do mercado, dado a inovações, tecnologias e cada vez mais 

investimentos no cliente, é necessário estar sempre atualizado, focado no cliente e na 
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qualidade do serviço, tendo um diferencial das outras organizações do mesmo ramo, 

para fidelizar os clientes.  

De acordo com Kother (2000) as empresas estão enfrentando uma concorrência 

jamais vista, ressalta que para as empresas retenham clientes e superarem a 

concorrência, precisam realizar um melhor trabalho de atendimento e satisfação das 

necessidades dos clientes. A principal função do atendente é representar a organização 

junto aos clientes, fornecendo informações, esclarecendo dúvidas, solucionando 

problemas enfim, dispensar um tratamento que gere satisfação, segurança e 

tranquilidade ao cliente.  

O cliente, assim como as empresas, está cada vez mais atualizado do que esta 

acontecendo, e tem ciência da disputa interna, da busca de melhorias e inovações a fim 

de o fidelizar, tornando-se assim cada vez mais exigentes, buscando que o produto a ser 

adquirido além de suprir sua necessidade ainda o surpreenda, quando este objetivo é 

alcançado, além de o fidelizar ainda terá seu produto e empresa divulgada e 

recomendada.  

O contrario também é verídico, se um cliente adquirir o produto e não se sentir 

satisfeito com o mesmo, à propaganda negativa influencia os que estão ao seu redor, o 

que em algumas vezes, dependendo do tamanho da empresa, pode a destinar a fechar as 

portas. 

 

3 ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

Questões relacionadas às relações interpessoais e afinidades com o atendimento 

apontam para resultados mais relevantes no momento de o cliente avaliar o 

relacionamento com a organização ou empresa.  

Segundo Godri (1994, p. 59) “Atendimento é sinônimo de empatia e atenção.” 

Ou seja, o cliente deve ser tratado com prioridade, deve ser ouvido, acompanhado, 

tratado preferencialmente pelo nome e, acima de tudo, com respeito as suas decisões e 

opiniões. Todos os clientes devem ser vistos como os pontos-chave em qualquer 

organização, e a maior preocupação com relação aos clientes devem ser com sua 

satisfação (BELLUZZO, 1999).  

      Joseph J. Melone apud Detzel e Desatnick (1995, p. 97) “Não há dúvida de 

que o negócio de serviços é servir. Trata-se na realidade de um conceito movido por 
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lucros, e não por despesas”. Isto significa esclarecer que o colaborador tem que servir o 

cliente, atendê-lo da melhor forma possível satisfazendo-o e fidelizando.  

A maior fonte de lucro de uma empresa é a mesma pessoa que faz com que a 

organização sempre esteja preocupada em satisfazer e investindo em melhorias. Vale 

considerar que atendimento e tratamento são dois conceitos diferenciados que são 

frequentemente confundidos. Para Carvalho (1999), o atendimento está diretamente 

ligado aos negócios que uma organização pode ou não realizar, de acordo com suas 

normas e regras. O autor considera que prestar o atendimento determina uma relação 

entre o profissional, à empresa e o cliente, criando uma interdependência entre eles.  

 

4 QUALIDADE DE SERVIÇOS 

 

Se a qualidade é um atributo dado pelo cliente a um produto ou serviço, entende-

se como serviço e o arranjo de atividades realizadas por uma organização para reagir às 

expectativas e necessidades do cliente.  

A definição da qualidade é tão abrangente que envolve pessoas, equipamentos, 

processos, fornecedores, distribuidores, clientes, incluindo todos os aspectos de um 

produto, desde o desenvolvimento de um projeto, recebimento da matéria-prima, 

produção, entrega e serviço pré-vendas e pós-vendas, além de tudo que signifique valor 

para o consumidor. 

Segundo Eckes (2001), “apesar do enfoque em formas inovadoras de criar 

produtos e prestar serviços, uma constante permanece: as empresas que oferecem 

produtos e serviços de melhor qualidade sempre vencem a concorrência”. A qualidade 

hoje é uma vantagem competitiva que diferencia uma empresa de outra, pois os 

consumidores estão cada vez mais exigentes em relação à sua expectativa no momento 

de adquirir um determinado produto. Logo, as empresas que não estiverem preocupadas 

com esta busca pela qualidade poderão ficar à margem do mercado consumidor 

(FIGUEIREDO; COSTA NETO, 2001).  

Por exemplo, a qualidade que da muita validade ao nosso estudo, ou seja, a 

qualidade higiênico-sanitária como fator de segurança alimentar tem sido amplamente 

estudada e discutida, uma vez que as doenças veiculadas por alimentos são um dos 

principais fatores que contribuem para os índices de morbidade nos países da América 

Latina e do Caribe. O Comitê da Organização Mundial da Saúde/Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (OMS/FAO) admite que doenças 



 

44 

oriundas de alimentos contaminados seja, provavelmente, o maior problema de saúde no 

mundo contemporâneo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1984).  

Os principais problemas são consequência do reaquecimento e refrigeração 

inadequados e da preparação de alimentos com muita antecedência, aumentando o 

tempo de espera (WEINGOLD, 1994). Portanto, dessa forma conclui-se que a qualidade 

está relacionada com o usuário, com satisfação e expectativas dos clientes, além de o 

produto ou serviço deverem estar em conformidade com as especificações. Um perfeito 

entendimento daquilo em que consiste o serviço ao cliente é importante para o 

estabelecimento de uma estratégia que combine serviços e seu formato desejado, de 

modo a apoiar e estimular negociações rentáveis para a empresa. 

 

5 ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE CLIENTES 

 

Atração e retenção de clientes estão diretamente ligadas com as estratégias da 

empresa para manutenção dos mesmos e na criação de agregar novos. De acordo com 

Kotler (2006), a  proposta de valor de uma empresa é muito mais do que se posicionar 

em um único atributo; é uma declaração sobre a experiência resultante que os clientes 

obterão com a oferta e seu relacionamento com o fornecedor.  

 “O sistema de entrega de valor inclui todas as experiências de comunicação e 

canais que o cliente terá a caminho da obtenção da oferta” (KOTLER, 2000, p.59). 

Nesse contexto os resultados de satisfação em nível de mercado são um forte indicador 

da retenção agregada do cliente pela empresa e, ainda, da futura rentabilidade 

(ANDERSON, FORNELL E LEHMANN, 1994).  

Outro fator que desempenha papel importante na retenção de clientes, mas não 

necessariamente na comunicação boca-a-boca, são os custos de mudança. Segundo 

Fornell (1992, p. 10), os custos de mudança “fazem com que seja custoso para o 

consumidor trocar de fornecedor”. Eles podem ser utilizados pelas empresas como 

ferramentas dentro de uma defensiva estratégia de marketing para manter clientes, 

forçando os concorrentes a investir na conquista desses clientes, menos dispostos a 

mudar de fornecedor do que consumidores que não enfrentam custos de mudança 

(FORNELL, 1992).  

Para atração de clientes as empresas têm utilizado ferramentas de marketing para 

geração de indicações como colocado por Kotler (2000, p.68) que a aquisição de 

clientes exige técnicas substanciais em geração de indicações qualificação e conversão 
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dos clientes”, que consiste no envio de mala direta, operações de telemarketing, 

participações em feiras ou eventos que possuam aglomerações de pessoas, entre outras 

técnicas usadas para coleta de dados, em que estes dados serão divididos e classificados 

como clientes quentes, mornos ou frios, e posteriormente contatados principalmente os 

clientes quentes para convertê-los.  

Todavia, de acordo com Kotler (2000) o processo de atração e retenção  engloba 

4 fases: a) Identificar: ver quais as necessidades do cliente e se a empresa tem os 

produtos necessários para satisfazer as exigências do mesmo; b) Selecionar: feito isto, 

gera uma lista de clientes em potenciais; Contatar: identificar os novos portfólios, 

buscando aqueles sujeitos que podem realmente se tornar clientes e aqueles que devem 

ser descartados no momento; d) Preservar: conservar os clientes conquistados, 

prestando um bom atendimento e também lhes oferecendo bons preços e condições de 

pagamento, não deixando de almejar novos clientes. 

Manter uma empresa, produto ou serviço no mercado é tarefa árdua. De nada 

adianta ter produtos de qualidade e condições de pagamento facilitado e não ter uma 

técnica de marketing baseada no desenvolvimento de relacionamento de longa duração 

com os clientes. É de extrema importância construir e consolidar uma estratégia que 

visa uma relação duradoura com o cliente. A obtenção de clientes demanda técnicas 

imprescindíveis em geração de indicações, qualificação e conversão dos clientes 

(KOTLER, 2000). O marketing tornou-se um grande aliado das empresas no processo 

de atração e retenção de clientes. 

Para retenção de clientes Kotler (2000, p.70) destaca que a chave é a satisfação 

dos mesmos, e também emenda que um cliente altamente satisfeito:  

 

i. Permanece fiel por mais tempo. 

ii. Compra mais à medida que a empresa lança novos produtos ou 

aperfeiçoa produtos existentes. 

iii. Fala favoravelmente da empresa e de seus produtos. 

iv. Da menos atenção a marcas e propaganda concorrente e é menos 

sensível a preços. 

v. Oferece ideias sobre produtos ou serviços à empresa. 

vi. Custa menos para ser atendidos do que novos clientes, uma vez que as 

transações são roteirizadas. 

 

As ações de retenção de clientes são necessárias quando há indícios de que sua 

fidelização está comprometida. Tem o objetivo de evitar a perda do cliente e garantir 

resultados consistentes em longo prazo. Empresas que conseguem identificar 
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prontamente todos os seus clientes estão em ótima posição de medir a retenção de 

clientes a cada período.  

 

6 METODOLOGIA 

 

O presente artigo buscou investigar quais os requisitos necessários para 

aumentar a demanda de clientes da Nutrindus Alimentos LTDA por meio do 

atendimento de outros segmentos. Adotou-se o estudo de caso como estratégia de 

pesquisa por se tratar de um estudo em uma determinada unidade social de enfoque que 

seja eminentemente qualitativo, baseado em narrativas ou descrições de fenômenos 

segundo Yin (2005, p. 23), “[...] é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno 

e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são 

utilizadas”. 

A pesquisa é qualitativo/quantitativa, qualitativa porque concebe o 

conhecimento como um processo socialmente construído pelos atores sociais que 

interagem e atuam na realidade a fim de transformá-la e de serem transformados. E 

quantitativa este método caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas 

modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas 

estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas (RICHARDSON, 1989).  

Quanto à utilização dos instrumentos de coleta de dados, foram utilizadas 

a pesquisa documental, questionário e observação não participante.  

Como ferramenta de interpretação de dados, optou-se quantitativo descritivo, 

utilizado para análise de dados estruturada por meio dos questionários, caracteriza-se 

por trabalhar com respostas obtidas dos sujeitos na forma como elas aparecem, 

constituindo assim a verificação de frequência simples ou de ocorrência, seguido de 

cálculo percentual a partir de construção de tabelas, gráficos e perfis para posterior 

descrição e discussão dos resultados (SORIANO, 2004). 

 

7 ANÁLISES DOS RESULTADOS  

 

O processo de interpretação dos dados envolve extrair o sentido das perguntas 

feitas por meio dos questionários. Envolve preparar os dados para análise, conduzir 

diferentes análises e ir cada vez mais fundo nos processos de compressão.  
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 Os resultados obtidos são fruto da informação estatística decorrente dos 

inquéritos aplicados e analisados. Os dados foram levantados a partir de questionários 

com clientes e funcionários da Nutrindus Alimentos LTDA que foram respondidos por 

sete colaboradores de onze, e por cinco clientes de onze. 

A análise dos resultados está subdividida em: (i) Descrever os requisitos das 

demandas atendidas pela Nutrindus, (ii) Identificar os requisitos necessários de 

demandas para outros segmentos que possam ser atendidos pela Nutrindus Ltda. e (iii) 

Sugerir estratégias para a viabilidade da capacidade de atendimento pela Nutrindus 

Ltda. da demanda identificada pelo investigação do estudo. 

Alguns pontos que podem prejudicar o andamento da empresa é o fato da 

organização ser terceirizada e trabalhar diretamente para órgãos públicos, sofre com 

algumas ameaças, como o governo proibir o repasse da alimentação por meio de 

serviços terceirizados, a forma de pagamento é diferenciada, podendo ocorrer possíveis 

atrasos devido à falta repasse orçamentário aos órgãos públicos. Depender 

sistematicamente de abertura de novas licitações que colocam em risco a continuação 

dos trabalhos. 

Para todos os segmentos de serviços de alimentação existem normas e 

legislações específicas a serem seguidos, e no caso da Nutrindus Alimentos LTDA não 

é diferente. 

Por se tratar de uma empresa voltada a alimentação a empresa segue 

determinações da ANVISA. Algumas delas são, Boas Práticas na Fabricação de 

Alimentos (BPF’s), Manipulação de Alimentos (BPM), Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP’s), Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) 

tendo por finalidade evitar as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA’s), condições 

higiênicas sanitárias adequadas à manipulação de alimentos em serviços de alimentação, 

a Agencia Nacional de Vigilância Sanitário (ANVISA) adotado para garantir a 

qualidade e a segurança dos alimentos manipulados. 

Para Nutrindus Alimentos LTDA, o conceito de segurança alimentar vai além de 

seguir os padrões da ANVISA para poder realizar seu trabalho, a empresa realmente se 

importa com o que esta acontecendo e com quem irá comer sua comida, principalmente 

por atuar no ramo hospitalar, onde infecções e contaminações possuem maior índice, 

sendo assim tudo é preparado, embalado e entregue de maneira saudável, efetiva, 

protegida de exposições externas e confeccionada com o maior zelo interno a fim de ser 

a melhor prestadora de serviços no seu segmento. 
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Hoje a legislação principal seguida pela Nutrindus Alimentos é a RDC nº 216, 

de 15 de setembro de 2004, que engloba cozinhas industriais, enquadrando-se em 

alimentos cozidos que sejam mantidos aquecidos para o consumo, alimentos cozidos 

que sejam resfriados, congelados ou mantidos em temperatura ambiente e alimentos 

crus, resfriados ou temperatura ambiente. Fala sobre todas as formas de manusear o 

alimento, desde sua higienização, resíduos, manipulação e manipuladores de alimentos 

até sua comercialização, englobando também os POP’S, que são procedimento escrito 

de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações 

rotineiras e específicas na manipulação de alimentos. Os procedimentos e normas 

descritos seguem padrões e são abrangentes por se tratar também das instalações, 

utensílios, manipuladores em formas de registros, portanto seguem nos anexos (Anexo 

I) os modelos e as estruturas. 

A realização da análise de SWOT amplia a visão do contexto estratégico. 

Auxiliando no conhecimento de características do negócio que não são muito claras e a 

compreender o mercado que o mesmo será inserido. A análise ambiental é 

extremamente importante para uma empresa, pois possibilita uma visão geral de si 

mesma, com aspectos importantes e que influenciam muito em suas decisões finais. 

O ponto forte da Nutrindus Alimentos é a sua credibilidade no mercado em que 

atua e comprometimento de seus funcionários, pois foi possível identificar através da 

aplicação de um questionário que os funcionários acreditam na viabilidade desse novo 

projeto e que creem na essencial da empresa, por ser uma empresa que preza pela 

qualidade no atendimento e serviço, ela conquista fidelizados, onde todos se engajam 

pelo mesmo fim. 

Considera-se um ponto fraco da empresa o fato de que esse novo segmento 

estudado nunca havia sido analisado e mensurado, sendo assim estando exposto a 

possíveis falhas do projeto, até que seja estruturado por completo. 

A grande ameaça não só da Nutrindus Alimentos mas de várias outras empresas, 

é a concorrência, pois muitas prestam serviços iguais e/ou similares com preços mais 

baixos ou com serviços diferenciados atraindo mais facilmente os clientes.  

A oportunidade da empresa encontra-se em estarem atentas às mudanças do 

mercado, parcerias são muito importante nesse ramo, para ser mais competitivo. Uma 

oportunidade que também é de suma importância para a organização é a da expansão da 

sua marca, para poder estar conquistando novos clientes. 
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Ainda no empenho de descrever os requisitos das demandas atendidas pela 

Nutrindus na abordagem da primeira pergunta são levantados os apontamentos de cinco 

clientes da empresa, 20% apresentam-se respectivamente satisfeito e muito satisfeito e 

60% identificam-se como totalmente satisfeitos de possuir suas necessidades técnicas 

atendidas. Assim sendo, identifica-se, em sua maioria, que a empresa está capacitada 

para atender as necessidades técnicas de seus clientes. Essa analise corrobora com a 

ideia de Kotler (2000, p.68) “Os clientes de hoje são mais difíceis de agradar. São mais 

inteligentes, são mais conscientes em relação aos preços, mais exigentes, perdoam 

menos e são abordados por mais concorrente com ofertas iguais ou melhores”, portanto 

percebe-se uma necessidade maior de servir e satisfazer seus clientes existentes, e não 

se prender apenas na busca de novos. 

A segunda pergunta foi elaborada afim de reconhecer se os produtos oferecidos 

atendem à demanda de seus clientes, onde foi constado que 40% estão muito satisfeitos 

e 60% estão totalmente satisfeito. Para atender estes atributos, o prestador do serviço 

precisa ter capacidade. A capacidade é o potencial produtivo de um processoo, e a 

analise prova a qualidade dos produtos oferecidos pela Nutridus. A emergência dessa 

tendência, como forma de atender as necessidades dos consumidores e melhor 

posicionar a organização no ambiente de negócios. Nesse contexto, as especificidades 

do mercado e do ambiente econômico são elementos que norteiam a seleção das 

estratégias empresariais. O consumidor sabe identificar o produto que melhor atenderá 

as suas necessidades. Com base nisto, segundo Karsaklian (2004), o consumidor tem 

uma personalidade que faz com que ele sinta uma maior atração por um produto do que 

outros, e também desenvolve algumas atitudes que podem ser positivas e negativas em 

relação aos produtos.  

Um dos primeiros pontos que devem ser analisados quando surgem expectativas 

e oportunidades de novos horizontes, é a necessidade de avaliar se a empresa terá 

condições estruturais para comportar tal demanda, uma vez que, quando iniciado sem 

essa perspectiva a riscos de que toda a empresa seja denegrida, pois um fato destes 

influencia desde a perca desses clientes até a propaganda ruim, afetando a moral da 

organização perante a seus atuais e futuros clientes.  

A última etapa foi analisar a visão dos clientes, buscando saber como está a 

satisfação dos clientes a respeito da empresa, onde foi constado que 80% estão muito 

satisfeito e 20% está totalmente satisfeito. Embasado na construção do referencial 

teórico pode-se viabilizar que a satisfação do cliente é um ponto crítico, onde deve ser 
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levado em consideração o público alvo, cultura e tudo o que engloba, pois um produto 

que agrade a um pode ser o mesmo que desagrade a outro, tendo isto em mente é 

importante a realização de pesquisas de satisfação e sempre estar ciente do que o cliente 

está pensando do produto.  

De acordo com Kotler (2000) os compradores formam suas expectativas com 

base em experiências e compras anteriores, conselhos de amigos e colegas e 

informações e promessas de profissionais de marketing e de concorrentes.  

A primeira pergunta do questionário aplicado com os colaboradores da empresa 

Nutrindus Alimentos LTDA foi relacionada ao que se caracteriza como o principal foco 

para atração de novos clientes, onde 29% dos respondentes acreditam ser a qualidade e 

71% creem que o principal foco é o preço, pois quanto maior for a margem e isso 

depende diretamente do número de clientes, maior será o lucro. Atração e retenção de 

clientes estão diretamente ligadas com as estratégias da empresa para manutenção dos 

mesmos e na criação de agregar novos. De acordo com Kotler (2006), a proposta de 

valor de uma empresa é muito mais do que se posicionar em um único atributo; é uma 

declaração sobre a experiência resultante que os clientes obterão com a oferta e seu 

relacionamento com o fornecedor. Contudo ao verificar o levantamento feito pelos 

respondentes colaboradores da empresa identifica-se que a relação preço do produto e o 

atrativo maior na relação direta de atração e retenção de clientes.  

A segunda pergunta tem o foco em considerar se os novos segmentos, no caso 

do estudo em questão organizações públicas como penitenciarias, presídios e cadeias 

públicas é viável para a empresa. Dessa forma obtivemos a partir das analises 14% dos 

respondentes que considera o segmento financeiramente viável e 43% considera o novo 

empreendimento atrativo e financeiramente muito viável. Contudo a de se projetar  a 

possibilidade de realizar obras que adequem da melhor forma o espaço ao fim a que se 

destina, estas influenciarão sobremaneira o investimento, pelo que terão que ser 

devidamente equacionadas, quer em dimensão, quer em especificidade. Corroborando 

com essas informações estão à disposição os relatórios financeiros da empresa que 

constam no (Anexo II), pois uma das limitações da pesquisa está no número de páginas 

que dispõe o artigo. 

A terceira pergunta foi como a Nutrindus se destaca dos concorrentes em relação 

a qualidade, 43% dos colaboradores consideram que a qualidade é ótima e 57% 

considerá-la excelente. A qualidade no atendimento é um dos principais fatores para 
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manter a empresa produtiva e competitiva no mercado, esta realidade é apontada como 

positiva em todos os níveis organizacionais.  

Com a evolução do mercado, dado a inovações, tecnologias e cada vez mais 

investimentos no cliente, é necessário estar sempre atualizado, focado no cliente e na 

qualidade do serviço, tendo um diferencial das outras organizações do mesmo ramo, 

para fidelizar os clientes. De acordo com Kother (2000) as empresas estão enfrentando 

uma concorrência jamais vista, ressalta que para as empresas retenham clientes e 

superarem a concorrência, precisam realizar um melhor trabalho de atendimento e 

satisfação das necessidades dos clientes. 

A quarta pergunta se a empresa promove ações diferenciadas, obtendo como 

resposta dos colaboradores 28% tem uma boa ciencia do que acontece no seu segmento 

de mercado de trabalho, 29% tem uma ótima percepçã o do mercado e 43% tem uma 

otima percepção do mercado e seu segmento. 

A quinta pergunta vem nos revelar a impressão sobre os investimentos em 

produtos e maquinários inovadores para o desenvolver das funções, 14% dos 

respondentes determinou como bom, 29% como  ótimo e 57% como excelente. 

A sexta pergunta identifica a questão se o espaço físico é suficiente para dar 

suporte a futuras demandas, 29% dos repondente consideram boa a capacidade fisica 

para suporte as demandas e 75% identificam como ótimo a cpacidadde fisica da 

empresa para atender a novas demandas. 

Dessa forma a partir das análises feitas por meio do estudo identifica que a 

possibilidade de expansão dos seus negócios conseguindo dessa maneira absorver 

outros clientes e grandes demandas.  

Para que a empresa possa fazer a expansão e começar a atender as 

penitenciarias, presídios e cadeias públicas é necessário que todos os pontos internos e 

externos estejam alinhados, pois essa nova etapa da empresa é de suma importância e, 

desse alinhamento depende diretamente o sucesso da empresa e consecutivamente a 

alavancagem dos lucros e retorno dos investimentos. Contudo essa estruturação para 

atender novo seguimento não pode ser algo que ocorra de qualquer maneira. É 

necessário estar atento a tudo que está acontecendo nesse novo segmento e aguardar o 

momento certo de investir.   

Sendo assim faz-se necessário o conhecimento de alguns pontos cruciais, como 

análise de mercado, um estudo mais detalhado sobre os concorrentes, identificar se há 
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capacidade técnica e física estão adequados. Esses são os pontos chaves necessários 

para expandir e a empresa está preparada. 

Portanto é sugerido monitorar a abertura de licitações deste gênero, manter a 

planilha padrão de custos atualizados, avaliarem as convenções coletivas e leis 

especificas e repassar essa nova abrangência para os colaboradores, pois o mercado 

possui uma legislação especifica e que muda constantemente. Quanto mais detalhadas 

forem as informações obtidas pela empresa, maior chance de adotar um correto 

posicionamento. Verificou-se que o processo de elaboração das ações estratégicas é 

realizado pelo gestor, elas são formuladas a partir das experiências adquiridas ao longo 

do processo produtivo e seguindo a hierarquia, o que nos remete a perspectiva Top 

Down (de cima para baixo). 

 Sendo assim, entende-se que a empresa deve investir na estruturação de um 

planejamento estratégico continuo para determinar seus objetivos a médio e longo 

prazo, visando o alinhamento das estratégias e a integração dos seus processos, 

permitindo a construção de vantagens competitivas mais duradouras ao invés de 

somente obter uma paridade competitiva e vantagem competitivas não aproveitadas. 

Outro ponto a ser sugerido seria a implantação de um modelo ações de melhoria 

da produção, focalizando a prevenção e recuperação de falhas a fim de eliminar o 

desperdício no processo produtivo, são consideras estratégicas por permitir que os 

produtos sejam fabricados sem nenhum tipo de erro, não interferindo no seu objetivo 

qualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com estudo aprofundado sobre este tema chega-se à conclusão de que a empresa 

é capaz de expandir para o novo segmento, neste caso penitenciarias, presídios e cadeias 

públicas, uma vez que foi comprovada a satisfação dos atuais clientes, possibilitando o 

planejamento de novos projetos, sem deixar de lado a qualidade da prestação de 

serviços.  

Em análise é possível também diagnosticar o empenho e confiança que os 

colaboradores possuem para com a empresa, uma vez que a mesma se compromete em 

inovações, maquinários, processos de integração, impulsionando assim seus 

funcionários. Contudo diante desse contexto, é importante salientar que a empresa, 

apesar de não possuir estratégias de produção bem definidas tem conseguido ao longo 
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dos anos se manter no mercado de forma competitiva perante os seus concorrentes por 

meio da priorização da qualidade de seus produtos.  

Em relação a presente pesquisa, verificaram-se alguns aspectos que são 

importantes no desempenho das atividades produtivas, tais como: previsão da demanda, 

política de capacidade, automação dos processos, manutenção de equipamentos, 

prevenção de falhas, planejamento e a aquisição de materiais, entre outros. 

Embora seja um novo segmento, e que hoje o mercado encontra-se instável, 

principalmente no que concerne a prestação do serviço ao setor público, o que torna a 

empresa a estar mais reticente a novos investimentos, temendo perdas. O trabalho 

sugere que a empresa deve focar e arriscar-se, pois o estudo aponta que essa expansão é 

viável.  

Espera-se que o resultado desta pesquisa contribua para um maior conhecimento 

na área, auxiliando na execução e no aprimoramento dos trabalhos já existentes. A 

pesquisa empreende também trazer uma contribuição relevante para que gestores de 

empresas privadas adotem estratégias mais assertivas, ao proporcionar uma maior 

eficiência à clientela final na busca por melhores resultados organizacional na expansão 

de novos segmentos. 

A pesquisa aponta ainda para importância de pesquisas futuras sobre a ação ou 

instituição do aprimoramento de técnicas de gestão estratégicas que buscam atrair e 

reter novos clientes, delimitar o posicionamento dentro do mercado a fim de estabelecer 

os requisitos necessários para aumentar a demanda e contribuindo assim para que a 

empresa sustente uma posição competitiva favorável, auxiliando dessa forma para a 

produção de conhecimentos sobre o tema.  

 

ATTRACTION AND RETENTION OF NEW CUSTOMERS FOR NUTRINDUS 

FOODS 

 

ABSTRACT: The company Nutrindus Alimentos Ltda currently operates in the 

hospital branch, in the food segment, providing the service of an industrial kitchen. 

Therefore, remaining in the same target segment, this study will raise the possibilities of 

new clients in various branches, evaluating what will be necessary to meet such 

demand, prioritizing the excellence and quality already achieved in the market. 

However, the study becomes important, since it aims to present and suggest the 

company the best course to take to act in the new market positioning, assessing capacity 

and market niche. 
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The research also points to the importance of future research on the ability to understand 

to diagnose the reality what requirements are needed to increase customer demand, 

attraction and retention. 

 

KEYWORD: Environmental Analysis, Customer Attractiveness and Retention, Market 

Positioning, Market Segmentation. 

 

REFERÊNCIAS 

AKUTSU, R. C.; BOTELHO, R. A.; CAMARGO, E. B.; SÁVIO, K. E. O.; ARAÚJO, 

W. C. - Adequação das boas práticas de fabricação em serviços de alimentação - Rev. 

Nutrição, Campinas, 18(3):419-427, maio/jun., 2005.  

ARAÚJO, W.M.C; CARDOSO, L. Qualidade dos alimentos comercializados no 

Distrito Federal no período de 1997-2001. Dissertação (Mestrado). Brasília: Universi-

dade de Brasília; 2002.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO – ABIA. A 

nova distribuição para o Food Service no Brasil. ABIA – Departamento Econômico e 

ECD Assessorias e Participações – Seminários Especializados. São Paulo; 2003. 

BELLUZZO, Regina Célia Baptista. Qualidade no atendimento ao cliente rumo ao 

século 21. Presidente Prudente, 1999.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Portaria: Portaria nº 58/93 de 17 de maio de 

1993. Regulamento Técnico para Estabelecimento de Padrões de Identidade e Quali-

dade dos Alimentos. Diário Oficial, Brasília, 31 maio 1993. Seção I, p. 7228-33.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, 

Portaria: portaria no 368, de 4 de setembro de 1997. Regulamento Técnico sobre as 

Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Praticas de Fabricação para Estabelecimentos 

Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.  

BRASIL. Portaria: Pub SVS/MS No. 326, de 30 de julho 1997. Regulamento Técnico 

sobre as condições higiênico-sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para 

estabelecimentos produtores/ industrializadores de alimentos. Diário Oficial da União. 

1997 1 ago 1. pt.1.  

BRASIL. Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Dispõe sobre o 

Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados e aplicados aos 

Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação 

das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de 

Alimentos. D.O.U. de 06/11/2002  



 

55 

DETZEL, Denis H; DESATNICK, Robert L. Gerenciar bem é manter o cliente. São 

Paulo: Pioneira, 1995. 

GODRI, Daniel. Conquistar e manter clientes. 32. ed. Blumenau-SC: Eko, 1994. 

HAMMER, M.. A agenda: o que as empresas devem fazer para dominar esta década. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

KOTLER, Philip – Administração de Marketing – 10ª Edição, 7ª reimpressão – 

Tradução Bazán Tecnologia e Lingüística; revisão técnica Arão Sapiro. São Paulo: 

Prentice Hall, 2000. 

KOTLER, P. Marketing essencial: conceitos, estratégias e casos. São Paulo: Prentice 

Hall, 2005. 

KRAMES, Jeffrey A.” A cabeça de Peter Drucker”. Rio de Janeiro: SEXTANTE, 2010. 

SIRDESHMUKH, D.; SINGH, S.; SABOL, B. Consumer trust, value and loyalty in 

relational exchanges. Journal of Marketing. 2002. v. 66, n. 1, p. 15-38. 

SOUZA,L.H.L. A manipulação inadequada dos alimentos: fator de contaminação. Rev.Hig. 

Alimentar, v.20,n.116, p:32-9. 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

AÇÃO DOCENTE NO BERÇÁRIO 

 

DIOGO, Maria Fernanda (FMP) 

maria.diogo@fmpsc.edu.br  

LIMAS, Nikely Flores (FMP) 

nika_limas@hotmail.com 

TABORDA, Adriele de Souza (FMP) 

adriele_sp_souza@hotmail.com 

 

 

RESUMO: Este artigo buscou evidenciar a ação docente no berçário, expressa pela 

organização e gestão das relações educativas e pela intencionalidade pedagógica, 

detalhando como esta pode desenvolver a linguagem dos bebês e o aprender por meio 

das brincadeiras. A fundamentação teórica das pesquisas que deram origem ao presente 

artigo foi aperspectiva Sócio Cultural, apresentada por Vygotsky e seus colaboradores. 

Em relação ao método, para a coleta de dados foram realizadas observações em duas 

turmas de berçário, entrevistas e questionários com as professoras regentes objetivando 

conhecer a rotina e as formas como estas proporcionavam aprendizados aos bebês. A 

análise dos resultados demonstrou a superação da dicotomia entre o educar e o cuidar e 

aprofundou a compreensão de que os bebês são agentes no processo educacional e se 

desenvolvem em todos os espaços da creche:nas ações de higiene e cuidado, nas 

atividades estruturadas e no brincar livre, sempre mediados pelas professoras.  

 

PALAVRAS-CHAVE:Ação Docente;Berçário; Intencionalidade Pedagógica. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo entrelaçou as análises efetuadas nos Trabalhos de Conclusão de 

Curso de Taborda (2015), que se debruçou sobre a influência da brincadeira no processo 

de ensino-aprendizagem dos bebês no espaço da creche, e de Limas (2015), que 

analisou a mediação das professoras no desenvolvimento da linguagem dos bebês. 

Objetivou-se neste texto discutir a gestão da ação docente no berçário, expressa pela 

organização das relações educativas e pela intencionalidade pedagógicados/as 

educadores/as, visando o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social dos bebês, 

bem como refletir sobre a indissociabilidade do cuidar e do educar na Educação Infantil. 
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A base teórica que sustentou as análises propostas nas duas pesquisas foi a 

perspectiva Sócio Cultural. Esta teoria considera que os sujeitos e a sociedade 

estabelecem uma relação dialética, constituindo-se mutuamente. Nos processos de 

aprendizagem, os bebês internalizam a cultura por intermédio das suas relações sociais. 

Os adultos se comunicam gestualmente e verbalmente com eles, significam seus gestos 

e sons e influenciam como eles interpretam o mundo, ou seja, influenciam a formação 

das suas Funções Psicológicas Superiores. Assim, pode-se afirmar que a cultura 

redimensiona o biológico(VYGOTSKY, 1994). 

Segundo a teoria Sócio Cultural, a educação deve se antecipar ao 

desenvolvimento. A função da escola, nesta perspectiva, é formar uma Zona de 

Desenvolvimento Proximal. Segundo Vygotsky (1994), existem dois níveis de 

desenvolvimento: o nível real evidencia aquilo que a criança realiza sozinha, tendo base 

em seu desenvolvimento integral. Já o nível potencialou proximal compreende tarefas 

que sujeito ainda não é capaz de executar sozinho, porém obtém sucesso com a 

mediação de um adulto ou outro sujeito mais experiente. Assim, "a Zona de 

Desenvolvimento Proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas 

que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão, 

presentemente, em estado embrionário" (VYGOTSKY, 1994, p. 97). 

No contexto do berçário, o desenvolvimento potencial dos bebês depende 

fundamentalmente de educadores/as que organizem espaços e materiais, planejem 

atividades ecriem oportunidades variadas de aprendizadosem todos os espaços da 

creche, favorecendo a expressão, a ação e a interação dos bebês. 

As pesquisasexpostas neste artigo foram realizadas em duas instituições de 

Educação Infantil, uma pública e outra particular, ambas localizadas no município de 

Palhoça/SC.Em ambas, o método foi qualitativo, buscando compreender os fenômenos 

pela sua descrição e interpretação. Taborda (2015) realizou observações sistemáticas em 

uma turma de crianças entre 1 e 2 anos, objetivando descrever e analisar suas 

brincadeiras e como estas eram mediadas pelas professoras. Foi realizado o registro 

fotográfico de algumas brincadeiras, com autorização das professoras e dos pais por 

meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Também 

foram aplicados questionários a seis professoras atuantes em turmas do GTI, 

objetivando reconhecer as significações que estas atribuíam ao brincar nesta faixa etária. 
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Limas (2015) realizou observações sistemáticas de crianças entre 1 e 3 anos com o 

objetivo de descrever as diferentes linguagens usadas na interação entre elas e delas 

com as professoras e as diversas possibilidades de mediação ali existentes. Também 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com as duas professoras desta turma, 

objetivando aprofundar como estas significavam e mediavam o desenvolvimento da 

linguagem dos bebês. As observações e as entrevistas também foram autorizadas por 

meio da assinatura do TCLE.  

Em ambas as pesquisas, as informações coletadas foram apresentadas utilizando 

categorias de análise. Para fins deste artigo, tomando como base e avançando 

qualitativamente na investigação efetuada nas duas monografias, foram entretecidas 

análises, dentro do referencial da teoria Sócio Cultural sobre a intencionalidade 

pedagógica para o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e sócio histórico dos bebês 

no espaço do berçário. 

 

1 A INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA NO BERÇÁRIO 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e constitui-se num 

espaço no qual a criança aprende novos conhecimentos e, também, recebe cuidados 

básicos, tais como higiene, cuidados com sua saúde e nutrição. Segundo o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI),“comtemplar o cuidado na esfera 

da instituição de Educação Infantil significa compreendê-lo como parte integrante da 

educação” (BRASIL, 1998, p. 24). As premissas estabelecidas neste documento 

consideram cada criança sujeito histórico e social, ser singular e único, capaz de 

construir conhecimentos pela interação com o meio e com outras pessoas. Assim, o/as 

docentes precisam respeitar a singularidade dos bebês, auxiliá-los na elaboração de seus 

pensamentos e a se transformarem em atores sociais. 

Contudo este nível de ensino, sobretudo o berçário, ainda é encarado pelo viés 

assistencialista e nem sempre observamos intencionalidade pedagógica nas ações dos/as 

docentesou esta se encontra delimitada pela “hora da atividade” prevista na rotina. 

Barbosa (2008, p. 35) aponta que a rotina é uma “[...] categoria pedagógica que os 

responsáveis pela Educação Infantil estruturam para, a partir dela, desenvolver o 

trabalho cotidiano [...]”, tais como a alimentação, a higiene, o descanso, a troca de 



 

59 

fraldas etc. Há uma variedade de propostas que visam o desenvolvimento potencial 

(VYGOTSKY, 1994) dos bebês e, para implantá-las, os/as professores/as precisam 

amalgamar teoria e prática de modo que a teoria “não seja vista como soberana sobre a 

experiência da mesma forma que a experiência não substitui a análise crítica, sendo, na 

verdade, mediada por ela” (KRAMER, 1986, apud BODNAR, 2011, p. 199). 

É imprescindível que o desenvolvimento da autonomia dos bebês nas suas ações 

cotidianas seja mediado em todos os espaços da creche, repletos de potencialidades 

pedagógicas(BRASIL, 1998). O refeitório é um exemplo de espaço de grande interação 

social, tanto com os/as professores/as como das crianças entre si. Neste momento elas 

trocam olhares, sorrisos, palavras ou gestos, provam a comida do colega e se 

movimentam. Quando os/as professores/as servem as crianças, elas prestam atenção nos 

seus gestos e movimentos, elas os imitam, iniciando o processo de se alimentarem 

sozinhas. O momento da higiene também pode ser repleto de aprendizagens. Segundo o 

RCNEI (BRASIL, 1998), é essencial que a criança pequena tenha contato com a higiene 

bucal. No início do ano letivo, são os/as professores/as quem fazem a escovação dos 

dentes das crianças, mas quando chega à metade do ano, ou até antes, elas querem fazer 

essa atividade sozinhas. Os/as professores/as, como mediadores/as da ação pedagógica, 

dialogam com elas orientando-as, por exemplo, a colocar o creme dental na escova.  

Cabe ainda apontar que, de acordo com a teoria Sócio Cultural, não é possível 

dissociar cognição e afeto. Gomes e Mello (2010, p. 690) apontam que os/s 

professores/as mediam desenvolvimento integral das crianças, pois as Funções 

Psicológicas Superiores são concretizadas por meio da atividade social do sujeito: “[...] 

os conteúdos apresentados, tanto quanto as relações humanas estabelecidas, estarão 

afetando positiva ou negativamente as consciências das crianças”. As autoras definem 

que uma escola humanizadora encara a cognição e o afeto comoindissociados, “[...] o 

começo e o fim de toda a aprendizagem e de todo o desenvolvimento humano”. O 

desenvolvimento integral das criançasdepende, pois, da qualidade das relações 

estabelecidas no espaço da creche.  

2 A CONSTRUÇÃO DA LINGUAGEM NO ESPAÇO DO BERÇÁRIO 

Em relação ao desenvolvimento da linguagem, tema abordado por Limas (2015), 

a comunicação possibilita imprimir sentidos e registrar as impressões humanas. Na 
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linguagem, e por meio dela, a criança constrói sua leitura do mundo e da sua própria 

história (VYGOTSKY, 1994).  

Conforme Arce e Martins (2012), o estimulo da linguagem se inicia no útero 

materno. A comunicação surge quando a mãe começa a sentir seu bebê, neste momento 

inicia-se uma relação de afeto e carinho entre os dois, o bebê é capaz de escutar sons e 

reconhecer a voz de sua mãe, respondendo com chutes na barriga ou se mexendo. A 

partir do nascimento, a comunicação se amplia, mas a criança precisa de estímulos 

apropriados e variados para desenvolver tanto a linguagem como o pensamento.  

Segundo a teoria vygotskyana, a linguagem se desenvolve em etapas. A primeira é 

a pré-linguística, na qual se destacam os ruídos, o choro, os murmúrios, a produção de 

sons vogais e os balbucios (ARCE; MARTINS, 2012). Segundo Rego (2014), estes têm 

função de alívio emocional e são meios de contato com os membros do grupo. Para 

Souza (2012, p. 128), a função social da fala é valorizada na teoria vygotskyana desde 

os primeiros meses. “A criança [...] comunica suas sensações de prazer e desprazer, que 

são habilmente decodificadas pela mãe ou adulto significativo do seu meio 

circundante”. 

Na sequência, no segundo ano de vida, surge o domínio primário do idioma com 

as primeiras palavras (ARCE; MARTINS, 2012). “Na medida em que a criança interage 

e dialoga com os membros mais maduros de sua cultura, aprende a usar a linguagem 

como instrumento do pensamento e como meio de comunicação” (REGO, 2014, p. 65). 

Nesta etapa, pensamento e linguagem se fundem, o pensamento torna-se verbal e a fala 

racional.  

 No terceiro ano de vida, inicia-se a etapa do domínio da estrutura gramatical da 

língua, a criança amplia seu vocabulário e começa a construir frases (ARCE; 

MARTINS, 2012). Segundo Rego (2014), ela passa a ser capaz de planejar ações 

futuras, indo além das experiências imediatas.  

Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998), trabalhar a linguagem é um dos eixos 

básicos na Educação Infantil, deve-se ter intencionalidade em estimular diferentes 

expressões, pois o período de 0 a 3 anos é uma fase de importantes aquisições. Cada 

movimento que os bebês fazem é uma estratégia de comunicação: eles usam o corpo, os 

gestos e outras formas de expressão para demonstrar o que estão pensando e sentindo e 
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os/as docentes precisam estar atentos para decodificar o que a criança quer lhe 

transmitir. As crianças devem estar envolvidas em planejar ações e manter um diálogo 

atrativo com os adultos, e não somente ouvir ordens. O/A professor/a precisa 

compreender que cada educando tem seu tempo e ritmo e respeitá-lo. Além disso, cabe 

ao docente mediar a interação das crianças entre si.  

Nas entrevistas realizadas por Limas (2015), as professoras narraram ser 

necessário dar plena atenção às manifestações verbais das crianças, estimulá-las, 

oferecer-lhe palavras novas e não usar a fala infantilizada. Nas palavras de uma das 

entrevistadas: “[...] os alunos, apesar de serem pequenininhos, estão prestando atenção, 

vendo nossos gestos, o modo como nós falamos”. Segundo Castro (2011), bebês são 

capazes de fazer interpretações, ter sensibilidade para se expressarem em múltiplas 

linguagens, criatividade e intencionalidade em suas ações.  

Ao chegar à creche, a criança já tem uma bagagem formada no ambiente familiar 

e nas suas experiências de vida, este é mais um ambiente que pode contribuir para a 

aquisição da linguagem dos bebês e, por constituir-se num espaço educativo por 

excelência, o/a professor/a poderá utilizar estímulos que muitas vezes não são usados 

em casa e oferecer situações diferenciadas para eles elaborarem estratégias de 

pensamento e de ação. Ao mediarem a linguagem dos bebês, os/as professores/as 

permitem “[...] que se crie uma situação de ajuda na qual as crianças avancem no seu 

processo de aprendizagem” (BRASIL, 1998, p. 31). Para isso, é importante que o 

docente preste atenção ao que a criança quer lhe transmitir e elabore formas 

diferenciadas de trabalhar com cada uma, pois elas desenvolvem a linguagem de forma 

singular e é essencial respeitá-las.  

Nas observações realizadas por Limas (2015) na turma do berçário, a autora 

apontou como ferramentas usadas pelas professoras para o desenvolvimento da 

linguagem nos bebês a música, as expressões lúdicas, a contação de histórias e as 

atividades dirigidas, que representaram momentos de interação das professoras com os 

alunos e deles entre si.  

A construção da linguagem não é linear e ocorre num processo de 

aproximações sucessivas com a fala do outro (BRASIL, 1998). Nas observações 

realizadas pela autora, foi possível perceber em vários momentos que a professora 

interagia com as crianças, criando zonas de desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 
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1994) ao nominar os signos sociais que representavam determinados objetos, ações ou 

desejos, como pode ser observado no exemplo: “A professora pega o giz de cera e 

pergunta a Antonio (os nomes utilizados no texto são fictícios): ‘que cor é essa?’. Ela 

mesma responde: ‘amarelo’. Antônio repete: ‘malelo’. ‘Que desenho é esse?’, 

apontando para o desenho. Antônio diz: ‘não seiii’ e ela fala: ‘guarda sol’. Ele repete: 

‘gada sol’” (LIMAS, 2015, p. 45). Pode-se observar no exemplo como a aquisição da 

linguagem pela criança se inicia pela observação da fala das outras pessoas e pela 

imitação. Na interação social, as crianças vão internalizando os signos sociais, tornando-

as gradativamente capazes de comunica-los na sua própria fala.  

Para que elas melhor desenvolvam a linguagem, faz-se necessária 

intencionalidade pedagógica na ação docente, transformando situações rotineiras em 

aprendizados. Por exemplo: no momento de acordar as crianças após o soninho, a 

docente abre a janela, conversa com as crianças que estão acordadas e, aos poucos, as 

demais vão acordando. Quando todas acordam, ela solicita que elas a ajudem a arrumar 

a sala, as crianças arrastam os cobertores até a professora para que os dobrem, ela fala 

com elas, agradece. São nestas ações simples,rotineiras na Educação Infantil, quese 

inicia o desenvolvimento da linguagem.  

Limas notou, com base em Vygotsky (1994), que o pensamento destas crianças 

começa a se tornar verbal e a linguagem relacional, enunciando suas ações e 

pensamentos, como na descrição da hora do lanche:  

 

A professora leva o prato à mesa para cada criança escolher o que 

quer comer. Luiz Miguel pede “pãooo”. As outras crianças pegam 

bolacha e, vendo as crianças comerem bolacha, Luiz Miguel pede 

“buacha”. João está comendo bolacha e, ao terminar, olha para 

professora e diz: “maix, maix, maix”. A professora dá mais uma 

bolacha para João e, ao recebê-la, ele sorri. Gabi pergunta: “dessimaix 

uma lachapro bebê?”. A professora responde: “ele não é mais um 

bebê, é um mocinho, você também é uma mocinha”. Gabi responde: 

“tá”. Antônio observa a cena e fala: “também é mocinho”, referindo-

se a ele. (LIMAS, 2015, p. 45) 

 

Esse episódio demonstra uma interação verbal, essencial para a aquisição da 

linguagem. Pode-se observar neste trecho que na medida em que a criança internalizou 

os signos sociais, ela pode compartilhar seu pensamento com a professora e as outras 
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crianças. Assim, pode-se afirmar que a linguagem não se refere à memorização de 

palavras ou sons, mas se forja no diálogo, na internalização dos signos sociais e 

expressa os pensamentos, os sentimentos e os desejos das crianças. Cabe ao professor 

que atua no berçário proporcionar diversas formas de expressão, tais como a roda de 

conversa, histórias, músicas, desenhos e aproveitar a potencialidade educativa das ações 

de cuidado.  

Na troca de fraldas, ação de cuidado e higiene, Limas (2015, p. 53) notou forte 

relação afetiva entre a professora e os bebês, representada pelo “olho no olho, carinho e 

atenção”, além do diálogo que ela estabelecia com eles enquanto fazia a higiene. 

Aprofessora narrou que costumava cantar uma música para acalmar um bebê mais 

agitado durante a troca da fralda. Estas ações mediam linguagens e afetos, entretecendo 

cuidar e educar. 

Limas (2015)observou que a interação entre os pares também é importante fonte 

de aquisição da linguagem. Aquelas crianças que ainda não fazem uso da linguagem 

verbal se comunicam por meio de olhares, expressões, gestos e ações, ampliando 

gradativamente seu repertório. A imitação é uma forma comum de interação entre as 

crianças, como pode ser observado no relato a seguir: “Adriano coloca sua mão no rosto 

e a tira. Diz: “Achouuuu”. João que está sentado na mesinha olha e começa a imitar o 

colega, fazendo a mesma coisa de pôr e tirar a mão do rosto e falar: “achouuuuu”. 

(LIMAS, 2015, p. 56). “A imitação é resultado da capacidade de a criança observar e 

aprender com os outros e de seu desejo de se identificar com eles, de ser aceita e de 

diferenciar-se” (BRASIL, 1988, p. 21). Conforme Castro (2011) na interação dos bebês, 

eles se apropriam do conteúdo que o outro lhes transmite e se constituem enquanto 

sujeitos de linguagem. 

Esses procedimentos adotados pelos bebês, em que buscam ao outro e 

agem com o outro, descobrindo, sentindo, tocando, cuidando do outro 

e experienciando novas situações constituem as relações sociais. 

Entretanto, por meio da interação entre eles e deles com outro/adultos 

e crianças maiores, cada bebê na sua individualidade se apropria das 

formas de comunicação e se constitui como sujeitos pela linguagem 

(CASTRO 2011, p. 138). 

 

Limas (2015, p. 65-66) observou que as professoras utilizam com frequência o 

recurso da contação de histórias. Conforme o relato de uma delas: “quando você está 
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fazendo uma contação de história, você está falando novas palavrinhas, mostrando um 

leque de opções de palavras novas e eles prestam atenção porque eles adoram uma 

historinha”. O ato de contar histórias é uma ação cultural e de interação social que traz 

grandes contribuições para a aquisição da linguagem, formando futuros leitores na 

medida em que desperta o interesse do educando para com os livros (BRASIL, 1998). 

Os/as educadores têm que saber trabalhar com esse estímulo pleno de potencialidades 

comunicativas e lúdicas e não podem transformar a contação numa atividade mecânica. 

Extraiu-se aqui um trecho observado pela autora: 

No momento da contação de histórias, a professora arruma a sala e 

coloca os livros sobre a mesa. As crianças ficam todas em suspense. A 

professora mostra o livro e começa a contar a história, ela começa a 

imitar o som que o leão faz: “uawww”. As crianças prestam a atenção 

e imitam o mesmo som: “uawww”. Em seguida aparece um macaco e 

a professora faz: “uauauaua” e as crianças fazem o mesmo gesto e 

som: “uauauauaua”. Matheus diz: “eu bê, eu bê”. A professora vira o 

livro para mostrá-lo e ele fica em silêncio, olhando a figura. Percebo 

que todas as crianças estão envolvidas com a história e, ao terminar, 

pedem outra (LIMAS, 2015, p. 50). 

A contação de histórias é uma ação social que traz contribuições para a 

aquisição da linguagem dos bebês, devendo ser trabalhada rotineiramente na Educação 

Infantil (BRASIL, 1998).Por meio da contação de histórias, as crianças criam um 

mundo imaginário, além dos objetos concretos que estão no seu campo de visão. Para 

Abramovich (1993), a narração de contos ensina a criança a escutar, a pensar e a ver 

com os olhos da imaginação. A expressão da fantasia e da imaginação propicia o 

desenvolvimento da criatividade.  

O processo que permite a construção de aprendizagens significativas 

pelas crianças requer uma intensa atividade interna por parte delas. 

Nessa atividade, as crianças podem estabelecer relações entre novos 

conteúdos e os conhecimentos prévios (conhecimentos que já 

possuem), usando para isso os recursos de que dispõem. Esse processo 

possibilitará a elas modificarem seus conhecimentos prévios, matizá-

los, ampliá-los ou diferenciá-los em função de novas informações, 

capacitando-as a realizar novas aprendizagens, tornando-as 

significativas(BRASIL, 1988, p. 33). 

 

Por fim, Limas (2015) perguntou às professoras se elas corrigiam a fala incorreta 

das crianças e ambas relataram que repetem a palavra corretamente, sem corrigi-la. Uma 

das professoras reforçou que não acha “engraçadinho” quando as crianças falam errado 

e as estimula a falar corretamente. Roncato e Lacerda (2005) apontam que o 
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desenvolvimento da linguagem ocorre por meio do diálogo e que o/a educador/a tem 

como função proporcionar um ambiente com estímulos apropriados, prestando também 

atenção no que a criança está lhe falando para, assim, orientá-la na aquisição da 

linguagem. Desta forma, a criança amplia gradativamente o seu vocabulário e passa a 

falar corretamente. Esta ideia vai ao encontro do RCNEI (BRASIL, 1998, p. 136), “cabe 

ao professor, atento e interessando, auxiliar na construção conjunta das falas das 

crianças para torná-las mais completas e complexas”.  

3 A BRINCADEIRA NO ESPAÇO DO BERÇÁRIO 

Quanto à influência da brincadeira no processo de ensino-aprendizagem, tema 

abordado por Taborda (2015), o docente precisa agirpara incentivar o brincar e oferecer 

ambientes ricos em estímulos lúdicos, adequados à faixa etária, pois o brincar é uma 

atividade basilar ao desenvolvimento da identidade e autonomia (BRASIL, 1998). “As 

interações e a brincadeira são consideradas eixos fundamentais para se educar com 

qualidade” (BRASIL, 2012, p. 7). Na brincadeira, a criança assume posição de sujeito 

ativo, opina, produz cultura e desenvolve suas potencialidades sociais, cognitivas, 

psicológicas e físicas.  

O brincar proporciona à criança mexer com o seu corpo e com a sua 

mente, podendo mostrar o que gostaria de ser e de representar, e é 

uma expressão de sua criatividade. Pelo brincar a criança se 

desenvolve, constrói conceitos e valores e resolve problemas. É uma 

atividade natural da criança, sendo a primeira fase de aprendizagem. O 

brincar também foi classificado como elemento de socialização, pois 

através dele a criança aprende as regras e os limites, o que a ensina a 

viver em sociedade (CARVALHO; ALVES; GOMES, 2005, p. 224). 

 

As primeiras manifestações de brincadeira dos bebês acontecem no meio familiar, 

no contato com a mãe, pai ou familiares. Para Bondiolli (1998) o adulto torna-se um 

“brinquedo” interessante, pois é capaz de responder de maneira ativa, adaptável e 

contingente às ações infantis. Ou seja, este assume o papel do brinquedo que a criança 

tenta dominar e colocar sobre o seu controle. Neste contexto inicial, “o bebê começa 

brincando com os próprios sentidos, num crescente jogo de descobertas, 

desenvolvimento de habilidades e construções de significados” (ORTIZ; CARVALHO, 

2012, p. 103).  
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Gradativamente as brincadeiras se ampliam e, da atividade sensório-motora, surge 

a brincadeira simbólica ou faz de conta. Para Vygotsky (1994), imaginar é um processo 

novo para a criança e representa uma forma especificamente humana de atividade 

consciente, tal como a linguagem, que a diferencia dos demais animais. No brinquedo, 

cria-se uma situação imaginária na medida em que a criança aprende a agir na esfera 

cognitiva/interna ao invés da esfera visual/externa e passa a obedecer as regras impostas 

na brincadeira. “A criança imagina-se como mãe e a boneca como criança e, desta 

forma, deve obedecer às regras do comportamento maternal” (VYGOTSKY, 1994, p. 

124). Assim, o jogo simbólico cria uma Zona de Desenvolvimento Proximal. “No 

brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, 

além de seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que é na 

realidade” (p. 125). 

No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e 

significam outra coisa daquilo que aparentam ser. Ao brincar as 

crianças recriam e repensam os acontecimentos que lhes deram 

origem, sabendo que estão brincando. O principal indicador da 

brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem enquanto 

brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem 

frente à realidade de maneira não-literal, transferindo e substituindo 

suas ações cotidianas pelas ações e características do papel assumido, 

utilizando-se de objetos substitutos(BRASIL, 1988, p. 27). 

Para Brougère (1998),o brincar não é uma dinâmica interna ao indivíduo, mas 

uma atividade dotada de significação social que necessita de aprendizagem. Brincar se 

compõe de uma série de atividades humanas, representando um processo de 

interpretação social, variando no tempo/espaço, adequando-se às diferentes culturas e 

realidades.  

Ao diferenciar jogo, brincadeira, brinquedo e lúdico, Dallabona e Mendes (s/d, p. 

3) apontam que brincadeira se refere à ação de brincar e geralmente se constitui em uma 

atividade espontânea e não estruturada, jogo envolve regras preestabelecidas e 

brinquedo é o suporte da brincadeira. Já atividade lúdica é mais ampla e abrange os 

conceitos anteriores.  

Taborda (2015) analisou o brincar enquanto uma atividade sociocultural 

intencional, na qual as interações se desenvolvem no contato com o meio, com as outras 

crianças, professores/as e demais funcionários. O modo como a criança é percebida por 

si mesma e pelos adultos resulta em diferentes construções sociais. As professoras 



 

67 

devem agir com intencionalidade pedagógica, deixandoas crianças livres para 

expressarembrincando suas vontades e sentimentos, construírem, reconstruírem e 

transformarem o mundo a sua volta, de forma ativa, reproduzindo e produzindo cultura. 

“Assumir que as crianças são agentes sociais e produzem cultura representa uma 

mudança importante na concepção socioeducativa e passa a exigir professores 

reflexivos e críticos” (DIOGO, 2013, p. 32), exigindo um olhar atento para as crianças, 

para o próprio trabalho e para o cotidiano da creche. 

Vivemos num mundo onde o lúdico está perdendo espaço. O tempo de brincar 

tem diminuído, seja pela redução do espaço físico das moradias, pela extinção ou 

sucateamento das praças e playgrounds, pelo excesso de atividades imputadas às 

crianças ou pela colonização tecnológica do brincar (DALLABONA; MENDES, s/d). A 

Educação Infantil é um dos espaços onde o jogo, a brincadeira e o lúdico ainda resistem 

e se manifestam.  

No berçário, o/a professor/a precisa planejar situações nas quais as brincadeiras 

livres ou dirigidas potencializem o desenvolvimento dos bebês. É importante que o 

educador promova a livre expressão das crianças, intervindo de maneira positiva nos 

conflitos, na maioria das vezes resultantes da disputa de brinquedos (ORTIZ; 

CARVALHO, 2012). Wasjkop (1995, p. 68) pontua ser importante que ao educador 

“observar e registrar as brincadeiras espontâneas das crianças, suas falas, os brinquedos 

que inventam, assim como nossas atitudes, ideias e dificuldades frente a essas situações 

[...]”, objetivando melhor conhecê-las e ao seu meio social.  

É necessário que a sala de referência do berçário seja organizada dispondo 

brinquedos adequados à faixa etária, instrumentos musicais, brinquedos que propiciem 

o faz-de-conta, fantasias, panos, blocos de encaixe, espelhos e outros materiais que 

estimulem a ludicidade. O RCNEI acrescenta que a rotina dos bebês deve contemplar, 

na mesma medida, cuidados, brincadeiras e atividades orientadas. É importante que o/s 

professores/as criem espaços para as diferentes manifestações do brincar e demonstrem 

respeito pelas ideias, teorias e hipóteses das crianças, com curiosidade e 

admiração(BRASIL, 1998). 

Taborda (2015) organizou os dados coletados em categorias, representando os 

diferentes modos de brincar observados em sala de referência. As observações da autora 

denotaram que os bebês realizaram brincadeiras sensório-motoras, faz-de-conta, 
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imitação, brincaram principalmente de forma isolada, mas fizeram algumas brincadeiras 

interativas, e suas brincadeiras se sustentaram num curto espaço de tempo. Elegeu-se 

aqui um exemplo de brincadeira motora, muito apreciada nesta faixa etária: “C5 escolhe 

algumas peças de lego e as expõe as peças em cima da mesa, colocando um em cima do 

outro, olhando para os colegas e dizendo ‘não, não’” (TABORDA, 2015, p. 32). O lego 

de tamanho grande e cores vibrantes é um objeto apropriado para esta faixa etária. As 

ações de empilhar e construir auxiliam no desenvolvimento infantil, pois possibilitam à 

criança autonomia para criar diversas formas de brincar, explorando sua criatividade 

(FRIEDMANN, 2012). 

No berçário, inicia-se a brincadeira simbólica, conforme observado pela autora: 

“C1 brinca deita e vira duas bonecas de barriga para baixo, bate no bumbum das duas e 

balança a sua cabeça sussurrando músicas de ninar” (TABORDA, 2015, p. 33). Há 

nesta cena uma situação de representação, a criança se coloca na posição de “mãe” das 

bonecas, adentrando num jogo simbólico que representa o seu cotidiano. 

A imitação é recorrente nesta faixa etária. De acordo com o RCNEI (BRASIL, 

1998), a imitação é um movimento que se processa nas relações sociais. A criança 

aprende com o outro, através da imitação, observando-o e identificando suas expressões, 

mas diferenciando-se dele por meio de sua ação imitativa, desenvolvendo assim sua 

identidade e autonomia. Selecionou-se neste artigo a observação de uma imitação 

postergada: “a professora montou uma barraca com um pano e pediu para que as 

crianças levantassem o pano para tirar uma fotografia. Uma criança abriu um largo 

sorriso e disse ‘xii’” (TABORDA, 2015, p. 35). Ela possivelmente viu em uma situação 

de fotografia anterior alguém fazendo “xii” e, de forma postergada, imitou o gesto. 

Por fim, a autora observou que os bebês brincavam prioritariamente de forma 

isolada e que suas brincadeiras duravam um curto espaço de tempo. Friedmann (2012, 

p. 57) explica que nos primeiros anos de vida, os jogos motores e individuais estão 

presentes no crescimento da criança, pois a ela opta em brincar isoladamente realizando 

diversos movimentos com objeto “pega, mexe, levanta, junta, sacode, esconde, acha 

objeto, etc.”. Em relação acurta duração das brincadeiras, “a tendência de uma criança 

pequena é satisfazer seus desejos imediatamente e, normalmente, o intervalo entre um 

desejo e a sua satisfação é extremamente curto”(VYGOTSKY,1994, p. 108).Na medida 
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em que ela obtém satisfação, passa imediatamente para outra atividade que a estimule. 

Destacou-se o seguinte exemplo: 

C11 entra no barco. Logo C3 e C10 se aproximam, mas ficam do lado 

de fora. C3 tira o braço de C10 que estava encostado no barco e c10 

começa a chorar. É orientado pela professora a entrar pelo outro lado 

do barco, tenta, desiste, sai correndo e vai brincar no balanço. 

(TABORDA, 2015, p. 39) 

Taborda (2015) também entrevistou seis professoras que atuavam em escolas 

públicas do município de Palhoça. Uma cursava Pedagogia, uma era graduada e quatro 

eram pedagogas com Pós-Graduação na área de Educação. A experiência profissional 

das entrevistadas variava entre 2 e 15 anos. As professoras Beatriz e Bianca (os nomes 

utilizados no texto são fictícios) relataram que a brincadeira possui base afetiva e 

proporciona à criança a expressão corporal a fim de demonstrar suas emoções. As 

significações atribuídas ao brincar pelas professoras vão ao encontro da literatura: 

“nenhuma criança brinca só para passar o tempo, sua escolha é motivada por processos 

íntimos, desejos, problemas e ansiedades” (GARDNEI, apud FERREIRA; MISSE; 

BONADIO, 2004, p. 222).  

Algumas professoras narraram utilizar a brincadeira como recurso metodológico, 

desta forma há intencionalidade pedagógica relacionada ao brincar. A professora 

Andreia relatou uma das propostas pedagógicas executadas: “as crianças rasgaram 

revistas e papietaram para confeccionar os três porquinhos. Este processo aconteceu 

com o intuito de trabalhar a história narrada” (TABORDA, 2015, p. 45). Ao realizar 

esse tipo de atividade pedagógica, a criança cria, produz, manifesta suas vontades e se 

apropria da sua cultura (NAVARRO, 2009).  

As professoras Ana Paula, Fernanda e Bianca relataram que costumam oferecer às 

crianças trabalhos pedagógicos com materiais recicláveis; já a professora Beatriz citou 

que trabalha com colagens, pinturas, picar papéis e montagens. Ana Paula descreveu 

que as crianças “confeccionaram um tambor com lata de leite e balão e brincaram 

batendo com a colher de pau, onde o efeito do balão emitia vários sons” (TABORDA, 

2015, p. 45). Bianca mencionou a confecção de um “cavalinho de pau. Neste processo 

de construção, elas (as crianças) ajudaram em várias etapas, desde o inicio” (p. 45).  

A professora Andreia mencionou serem comuns brincadeiras com “bonecas, fazer 

comidinha, ouvir histórias e a criança recontar, cantar músicas em roda, brincar de roda, 



 

70 

jogos com bola, de encaixe, dança, etc.” (TABORDA, 2015, p. 46) e todas narraram que 

costumam propiciar às crianças brincadeiras de faz-de-conta, de rodas ou cirandas. 

Segundo Friedmann (2012), a brincadeira de roda pode ser realizada em grupos 

pequenos ou grandes, com as crianças sentadas ou em pé; estas têm grande potencial de 

interação, pois as crianças compartilham movimentos, ritmos, melodias e a alegria de 

estarem todas juntas, ampliando repertórios verbais, motores e atuando na socialização. 

Finalmente, quanto à compra de brinquedos pela escola, todas as professoras 

relataram que raramente são efetuadas compras. Maria relatou que “no inicio do ano os 

pais trazem um brinquedo e muitas doações são adquiridas ao longo do ano” 

(TABORDA, 2015, p. 47). As professoras fazem o descarte de brinquedos velhos e 

quebrados, pois é necessário que os brinquedos sejam seguros, resistentes, adequados 

para a faixa etária do berçário e em bom estado de conservação (BRASIL, 1998). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Amalgamando as análises tecidas por Taborda (2015) e Limas (2015) e 

relacionando-as àação docentee à intencionalidade pedagógica no berçário, evidenciou-

se a superação da dicotomia entre o cuidar e o educar nas turmas observadas. Em ambas 

as pesquisas foi possível observar que as professoras propiciaramaos bebês diversas 

interações no espaço da creche em atividades plenas de potencialidades pedagógicas.  

As autoras também perceberam a participação ativa dos bebês nas brincadeiras, 

nas cirandas, na contação de histórias, nas atividades orientadas, nos jogos e diálogos, 

fazendo uso de múltiplas linguagens para expressarem suas ideias, emoções e 

sentimentos, tendo seu desenvolvimento ampliado pela mediação das 

professoras.Ambas as pesquisas concluíram que os bebês aprendem – e muito! – em 

todos os espaços da creche e nas várias ações vivenciadas, não somente na “hora 

atividade”, sendo necessário ultrapassar este paradigma. 

Para o pleno desenvolvimento dos bebês, é essencial que o/a professor/apropicie 

um ambiente rico em estímulos, analiseas reais necessidades de sua turma e os 

conhecimentos já internalizados por eles, criando zonas de desenvolvimento proximal 

realmente efetivas, que possibilitem aprendizados e a expressão de suas vontades e 

sentimentos. Os/as docentes precisam ouvir com atenção o que os bebês dizem e 
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expressam. Estas ações lhes outorgamprotagonismopara construir, reconstruir, opinar, 

transformaro mundo a sua volta, de forma ativa e participativa. 

 

ABSTRACT: This article aimed to show a management of the teaching activity in the 

nursery, expressed by the Organization of educational relations and pedagogical 

intentionality, detailing how it may develop the baby language and how to learn it 

through playing. The research foundation that brought us to the present article was 

around the Socio Cultural perspective, presented by Vygotski and its collaborators. In 

regard to data collection, the results were observed in two nursery classes, interviews 

and questionnaires were made with regent teachers, aiming to know their routine and 

how they proportionate knowlegde for the babies. An analysis of the results has shown 

an overcoming of the dichotomy between educating and caring, and it deepened the 

understanding that all babies are agents in their own educational process and that they 

develop everywhere in the day care space: in hygiene and care actions, in structured 

activities or free plays, always mediated by teachers.  

 

KEYWORDS: Teaching Activities; Pedagogical Intentionality; Nursery.  
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RESUMO: Este artigo é parte de uma pesquisa realizada como trabalho de conclusão 

de curso em pedagogia, que teve como objetivo identificar o modo como os processos 

formativos dos/as educadores/as contribuem para a compreensão dos estudos de gênero 

e diversidade na escola. Neste artigo busco compreender como gênero e a sexualidade 

são construídos por meio das relações sociais, onde estão imbricados fatores biológicos 

e culturais. Na possibilidade de compreender desigualdades sociais constituídos a partir 

das relações políticas de gênero, busca-se exaltar a perspectiva de uma ação docente que 

valorize as diversidades e a reflexão contínua acerca das transgressões normativas, 

teoria queer. Foi utilizada uma metodologia de abordagem qualitativa, por meio de 

coleta de dados bibliográficos no que concerne gênero em seu estudo teórico e 

conceitual. Como fundamentação teórica nos embasamos em Butler (2003), Louro 

(1997) e (2013), Scott (1995) entre outros. A pesquisa aponta a necessidade de 

compreender como se constroem as dinâmicas de gênero para que as individualidades 

culturais sejam valorizadas por docentes e incorporadas em suas práticas cotidianas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: gênero e sexualidade; formação docente; teoria queer. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 As relações calcadas nas diferenças de gênero e sexualidade se constituem 

mediante as construções social e cultural às quais os sujeitos estão inseridos. 

Historicamente, gênero determina os papéis e representações dos corpos atribuídos ao 

sexo, definindo comportamentos e sexualidade a fatores biológicos. Estudos recentes 

reconhecem gênero como possibilidade de romper a dinâmica social e cultural 

normalizadora para uma nova visão onde gênero e sexualidade são menos rígidos e 

estanques. Este artigo busca apontar perspectivas teórico-conceituais que rompam com 

esta visão sexista em relação à gênero, às quais defendem o enriquecimento de 

experiências de vida a partir do rompimento dos arranjos sociais e culturais pelas quais 

as representações normatizadoras da cultura ocidental.  
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Os significados da construção de gênero ao longo das discussões acadêmicas e 

histórico-culturais presentes na sociedade fazem uso deste conceito como categoria 

analítica e transgressora para pensar novas possibilidades do currículo da formação 

docente. Gênero é um tema transversal do currículo educacional (BRASIL, 1997), 

portanto, consiste um dos itens primordiais a serem problematizados, a fim de 

possibilitar uma formação para a cidadania em direção ao combate ao sexismo e às 

discriminações de gênero e em prol da valorização da pluralidade cultural. 

Num primeiro momento o conceito de gênero será problematizado, buscando-se 

relacioná-lo à história das desigualdades sociais que incidem sobre as diferenças entre 

meninos e meninas em idade escolar. Em seguida, a reflexão caminha para a 

compreensão da importância da formação docente para o combate das desigualdades, a 

partir do seu papel transformador, emancipador e libertador, no combate às violências e 

ao preconceito, bem como na possibilidade de auto-reflexão para o exercício docente.  

 

2 GÊNERO E SEXUALIDADE 

Somente quando nos deparamos com o conceito de gênero podemos discutir as 

referências aos termos sexo e a sexualidade. Gênero está diretamente ligado à história 

do movimento feminista contemporâneo surgido a partir do século XIX, tal definição 

considera como marco a construção cultural atribuída ao sexo
8
. Já o sexo

9
 aparece 

ligado à marca biológica. Enquanto que sexualidade estaria intrínseca ao sentimento 

afetivo a quem o desejo é direcionado. Vale ressaltar que as distinções biológicas, ou 

seja, a distinção sexual, servem para compreender ou justificar a desigualdade social e 

não somente isto. Segundo Louro (1997, p. 21): 

É necessário demonstrar que não são propriamente as 

características sexuais, mas é a forma como essas características 

são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa 

sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que é feminino ou 

                                                           
8
 “gênero são os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer que ele decorra, 

de um sexo desta ou daquela maneira. Levada a seu limite lógico, a distinção sexo/gênero sugere uma 

descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos” (BUTLER, 2003, p. 

24). 

9
 “Supondo por um momento a estabilidade do sexo binário, não decorre daí a construção de “homens” 

aplique-se exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo “mulheres” interprete apenas a corpos 

femininos” (BUTLER, 2003, p. 24). 
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masculino em uma dada sociedade e em um dado momento 

histórico. Para que se compreenda o lugar e as relações de 

homens e mulheres numa sociedade importa observar não 

exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se 

construiu sobre os sexos. O debate vai se constituir, então, 

através de uma nova linguagem, na qual gênero será um 

conceito fundamental. 

A autora ainda ressalta os conceitos de identidade sexual e de gênero nas páginas 

seguintes: 

Suas identidades sexuais se constituíriam, pois, através das 

formas como vivem sua sexualidade, com parceiros/as do 

mesmo sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos ou sem 

parceiros/as. Por outro lado, os sujeitos também se identificam, 

social e historicamente, como masculinos ou femininos e assim 

constroem suas identidades de gênero. (LOURO, 1997, p. 26). 

A identidade de gênero é a maneira como você se enxerga, homem, mulher, ou 

até mesmo as pessoas que se veem com mais de um tipo de gênero, as travestis, Drags, 

ou com nenhum dos dois. Embora suas relações ligadas à afetividade, a sexualidade 

expressa na orientação por quem você se relaciona remete aos modos homossexual, 

heterossexual, bissexual, assexuado. O conceito de gênero é concebido a partir dos 

momentos históricos, da construção social-cultural atrelado às suas representatividades: 

[...] nossa linguagem e nossas práticas muito freqüentemente as 

confundem, tornando difícil pensá-las distintivamente. No 

entanto, elas não são a mesma coisa. Sujeitos masculinos ou 

femininos podem ser heterossexuais, homossexuais, bissexuais 

(e, ao mesmo tempo, eles também podem ser negros, brancos, 

ou índios, ricos ou pobres etc). O que importa aqui considerar é 

que — tanto na dinâmica do gênero como na dinâmica da 

sexualidade — as identidades são sempre construídas, elas não 

são dadas ou acabadas num determinado momento (LOURO, 

1997, p. 26). 

Os estudos sobre as relações de gênero e sexualidade se fundamentam a partir da 

cultura social, aquilo que representa ser do gênero masculino ou feminino, numa 

sociedade calcada no binarismo. Louro (1997, p. 34) destaca a desconstrução das 

relações de gênero a partir das representações culturais e sociais para assim incluir as 

diferentes formas de masculinidade, feminilidade e oposições, aqueles que não se 

enquadram em uma dessas formas, veja: 

A concepção dos gêneros como se produzindo dentro de uma 

lógica dicotômica implica um pólo que se contrapõe a outro 
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(portanto uma idéia singular de masculinidade e de 

feminilidade), e isso supõe ignorar ou negar todos os sujeitos 

sociais que não se "enquadram" em uma dessas formas. Romper 

a dicotomia poderá abalar o enraizado caráter heterossexual que 

estaria, na visão de muitos/as, presente no conceito "gênero". Na 

verdade, penso que o conceito só poderá manter sua utilidade 

teórica na medida em que incorporar esses questionamentos. 

Mulheres e homens, que vivem feminilidades e masculinidades 

de formas diversas das hegemônicas e que, portanto, muitas 

vezes não são representados/as ou reconhecidos/as como 

"verdadeiras/verdadeiros" mulheres e homens, fazem críticas a 

esta estrita e estreita concepção binária (LOURO, 1997, p. 34). 

 

Homens e mulheres não são construídos apenas pelas representações sociais, 

eles e elas se fazem, também, segundo Louro (1997, p. 41), "[...] através de práticas e 

relações que instituem gestos, modos de ser e de estar no mundo, formas de falar e de 

agir, condutas e posturas apropriadas (e, usualmente, diversas). Os gêneros se 

produzem, portanto, nas e pelas relações de poder". A autora aponta que as identidades 

de gênero e as identidades sexuais se constroem em relação, significando algo distinto e 

mais complexo do que uma oposição entre dois pólos. 

Segundo Sayão (2003, p. 71), "O gênero vem sendo analisado, a partir de 

conceitos provisórios que ultrapassam noções mais restritivas de pensá-lo simplesmente 

como estudos sobre as mulheres, ou ainda sobre homens e mulheres". Para Scott (1995, 

p. 72), o termo foi utilizado – ingenuamente/erroneamente – de forma figurada 

lembrando traços de caráter sexuais. Assim como, sem examinar o termo, feministas, 

adotaram-no a fim de referir-se a organização social entre os sexos 

(masculino/feminino). 

Devido os desentendimentos, “[...] historiadores/as das mulheres, não tem sido 

suficiente provar que as mulheres tiveram uma história, ou que as mulheres 

participaram das principais revoltas políticas da civilização ocidental [...]” (SCOTT, 

1995, p. 74), os estudos gênero estavam longe de ser uma categoria de análise quando 

começou a ser utilizado, segundo Scott (1995, p. 75) na sua mais recente utilização, 

“gênero” passou a ser sinônimo de “mulher”. De modo a aniquilar a posição de 

desigualdade social ou de poder, abrindo mais o abismo da invisibilidade das relações 

de gênero.  
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Para Scott (1995, p. 75): 

[...] o termo "gênero" também é utilizado para designar as 

relações sociais entre os sexos. Seu uso rejeita explicitamente 

explicações biológicas, como aquelas que encontram um 

denominador comum, para diversas formas de subordinação 

feminina, nos fatos de que as mulheres têm a capacidade para 

dar à luz e de que os homens têm uma força muscular superior. 

Em vez disso, o termo "gênero" torna-se uma forma de indicar 

"construções culturais" - a criação inteiramente social de idéias 

sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres. Trata-se 

de uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das 

identidades subjetivas de homens e de mulheres. "Gênero" é, 

segundo esta definição, uma categoria social imposta sobre um 

corpo sexuado. Com a proliferação dos estudos sobre sexo e 

sexualidade, "gênero" tornou-se uma palavra particularmente 

útil, pois oferece um meio de distinguir a prática sexual dos 

papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens. 

Assim, os estudos de gênero fundamentam-se em problematizar quais as 

atribuições culturais definem suas sexualidades, na construção das masculinidades e 

feminilidades, além de questionar os padrões sociais das definições empregadas a 

homens e mulheres, ou seja, os seus papéis sociais. Para Louro (2013), esta 

problematização das representações sociais ligadas a gênero, seja, na sua relação de 

poder, na demonstração afetiva, na imagem de si, no desejo de ser e de reconstruir 

culturas, não idealizam uma nova norma: 

Personagens que transgridem gênero e sexualidade podem ser 

emblemáticos da pós-modernidade. Mas elas não se colocam, 

aqui, como um novo ideal de sujeito. Não se pretende instaurar 

novo projeto a ser perseguido, não há intenção de produzir nova 

referência. [...] a visibilidade e a maternidade desses sujeitos 

parecem significativas por evidenciarem [...] por sugerirem 

concreta e simbólica possibilidade de proliferação e 

multiplicação das formas gênero e de sexualidade. (LOURO, 

2013, p. 23) 

 

Nesta perspectiva, é importante ainda salientar que a não idealização de um 

projeto a ser seguido, amplia a possibilidade de as pessoas viverem suas vidas de 

maneira menos rígidas, mas mais fruídas, na possibilidade de um adulto que viveu e 

vive experiências menos frustradas. Uma concepção alusivo a “teoria queer” (LOURO, 

2013) de viver experiências sem reforçar os arranjos sociais e culturais excludentes e 

sexista presentes na sociedade ocidental é pensar em uma possibilidade de construção 
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social que conhece e respeita as diferenças, se distanciando do privilégio político 

àqueles que se enquadram a uma norma construída culturalmente na história da 

sociedade ocidental, transgredindo-as. Por exemplo, em uma escola que meninas 

brincam somente de bonecas e meninos com seus carros reforça os papéis representados 

por anos na sociedade já valorizados pela cultura heterossexual, estas ações podem 

definir, senão, reforça os papéis ligados aos corpos sexualizados.  

Transgredir essas convenções é ampliar experiências de vida para toda e 

qualquer criança, que estas crianças possam partilhar de toda e qualquer desejo que 

tiverem e quando tiverem, e ainda que surjam manifestações que reforce tal prática 

tradicional praticados pela norma heterossexual, esta seja refletida com seus pares e 

docentes. As experiências transgressoras, aquelas que fogem a regra cultural 

naturalizados na sociedade, de crianças nos centros educacionais devem ser valorizadas 

por profissionais qualificados e que as crianças possam adquirir conhecimento de forma 

que estas ações sejam pensada por elas e entre elas, vise uma pedagogia que valorize 

toda manifestação no modo se ser e agir e este não seja motivo de exclusão de 

experiências ricas nos centros educativo por conta de arranjos sociais construídos 

culturalmente. 

Gênero e Sexualidade pela perspectiva queer segundo Louro (2013) é 

compreendida a partir da metáfora da viagem. Historicamente os papéis sociais ligados 

aos corpos sexualixados são preescritos antes mesmo do nascimento por uma 

constituição da imagem binária dos sexos biológicos ignorando até mesmo os 

biologicamente interssexual, assim projetando nestes indivíduos duas possibilidades de 

vida, da constituição de masculinidade para homem e de feminilidade para mulheres, ou 

seja, a heterossexualidade normativa compulsória na sociedade. Na viagem de Louro a 

história é compreendida a partir desta visão fechada, onde pais e mães, familiares, a 

prerrogativa da sociedade heterossexual é pré-fixar os caminhos. Na perspectiva da 

teoria queer, não existe um ponto chegada ou um caminho fixo, nem pré estabelecido, 

porque o que interessa a ela é o movimento social, considerando que os indivíduos são 

plurais, reconhecendo que o pólo masculino contém o feminino ou vice-versa, assim 

como aqueles que não se enquadram nem a um ou outro pólo, perturbando ainda mais 

as convenções sociais. A viagem nos faz entender que o processo de construção 

histórica e social não é linear, que depois da partida ela é regada por experiências que 
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fogem ao trajeto idealizado. Portanto queer significa a diferença que nega 

enquadramento, colocando-se contra a norma, aquele que não quer ser igual ou tolerado. 

Queer é, tudo isso: estranho, raro esquisito. Queer é, também, o sujeito da 

sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, 

drags. É o excêntrico que não deseja ser “integrado” e muito menos 

“tolerado”. Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira o centro nem o 

quer como referência; um jeito de pensar e de ser que desafia as normas 

regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do 

“entre lugares”, do indecidível. Queer é um corpo estranho, que incomoda, 

perturba, provoca e fascina (LOURO, 2013, p. 7-8). 

Para Gadotti (2003, p. 11) “A beleza existe em todo lugar. Depende do nosso 

olhar, da nossa sensibilidade; depende da nossa consciência, do nosso trabalho e do 

nosso cuidado. A beleza existe porque o ser humano é capaz de sonhar”. As discussões 

que remetem as diferenças para que o sonho de alunas/os e de professoras/es não sejam 

estigmatizados ou abandonados, por um processo formativo de enquadramento, na 

importância da formação que entenda as individualidades, na emancipação, e no sonho 

de ter como referências a igualdade entre as minorias sociais e pelos ditos diferentes na 

sociedades. Cabe à escola atentar ao reconhecimento e a valorização da diversidade de 

gênero, porque muitos grupos são marginalizados, assim é importante que haja uma 

valorização ética e estética. Neste olhar, para Gadotti (2003, p. 17), “Os educadores, 

numa visão emancipadora, não só transformam a informação em conhecimento e em 

consciência crítica, mas também formam pessoas”. O autor ainda pondera por meio do 

conhecimento que é possível dar sentido para a vida e para a humanidade e que somente 

juntos, um mundo mais justo, produtivo, saudável será construído para todo/as 

distanciando de professores/as como mero executores/as de tarefas do currículo oficial. 

A compreensão do debate dos estudos de gênero e da teoria queer contribuem 

para a formação docente no entendimento do processo de representações de papéis 

sociais. Que esta estrutura estabelecida política social e culturalmente em alunos e 

alunas seja problematizado e que sua criatividade e diferenças sejam valorizadas. O/a 

professor/a neste processo precisa se fazer presente mediando todo o desenvolvimento 

da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, articulando os 

interesses do estado como determinam as leis e referenciais curriculares, e assumir seu 

papel de transformador/a da sociedade, pois gênero está presente em todas as esferas 

sociais, culturais e políticas. Que a ação docente esteja mais próxima da transparência e 

da consciência desta tarefa, contribuindo para o combate das discriminações. Pode 
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parecer utópica a ideia de igualdade entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, 

brancos e negros, divergentes/transgressores e heterossexuais, feminilidades e 

masculinidades, possam ir além do dualismo, porém, de uma coisa sabemos, depois que 

o primeiro passo foi dado, a possibilidade de remodelação social e suas convenções 

excludentes estão nas mãos da ciência e da sociedade, que a única certeza é estar mais 

longe do abismo segregador no futuro. 

3 CONSIDERAÇÕES 

Percebemos que na dinâmica conceitualgênero e sexualidade têm relação entre 

si, ainda que de maneira fragmentada, onde gênero compreende sexualidade assim 

como a sexualidade constrói o gênero. Nesta dinâmica os fatores históricos e culturais 

da construção de gênero reforçam comportamentos e papéis que corpos devem assumir 

sexualidades distintas, por hora dicotômicas, sobressaltando a masculinidade ligado ao 

homem e a feminilidade a mulher, visões hegemônicas na cultura da sociedade 

ocidental.  

O rompimento das construções sociais e culturais presentes compreende 

entender que gênero não se resume apenas aos comportamentos de “homens” e 

“mulheres”, como podem agir ou se apropriar de ambas as representações. Os estudos 

de gênerocompreendem também que o pólo masculino contém feminilidades e o pólo 

feminino contém masculinidades, assim como clama pela valorização das diferenças e 

das transgressões, reconhecendo suas oposições. Porém, não apenas isto, os papéis 

desempenhados entre ambos possam ser fruto do seu interesse de experimentar sem 

repreensão cultural e social que reafirmam exclusões e reforçam preconceitos. 

Refletir gênero e sexualidade no meio educacional por profissionais docentes 

deve constituir como tarefa antenada aos princípios de uma pedagogia libertária, 

transformadora e promotora da equidade. O/a profissional da educação deve adotar uma 

postura crítica e emancipadora, distanciando-se o máximo possível de mero executor de 

tarefas do currículo. Na possibilidade que o papel docente valorize eticamente e 

esteticamente toda e qualquer manifestação que não se estigmatize pelas normas e 

convenções de culturas segregadoras. Este transgredir os arranjos sócio-culturalmente 

construídos na sociedade pela perspectiva da Teoria Queer deve compreender a garantia 

de um combate efetivo aos atos discriminatórios, com problematizações de ações e 

reproduções sociais onde o aprendizado de sujeitos seja menos excludente. Ao trazer 
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gênero para o centro do debate, busca-se no papel docente a valorização de toda e 

qualquer manifestação criativa e comportamental, independente das atribuições 

interligadas a categorias que são incutidas de relações de poder como gênero, classe 

social, etnia, a fim de ampliar de possibilidades os repertórios dentro dos contextos de 

aprendizado educacionais.   

ABSTRACT: This article is part of a research carried out as a course conclusion work 

in pedagogy, which aimed to identify how the educational processes of the 

educatorscontribute to the understanding of gender studies and diversity in school. In 

this article I seek to understand how gender and sexuality are constructed through social 

relations, where biological and cultural factors are interwoven. In the possibility of 

understanding social inequalities, constituted from the political relations of gender, it is 

sought to exalt the perspective of a teaching action that values the diversities and 

ongoing reflection on normative transgressions, queer theory. A qualitative approach 

was used, through the collection of bibliographic data regarding gender in their 

theoretical and conceptual study. As a theoretical basis we are based in Butler (2003), 

Louro (1997) e (2013), Scott (1995)  among others. The research points out the need to 

understand how the dynamics of gender are constructed so that cultural 

individualitiesare valued by teachers and incorporated into their daily practices. 

KEYWORDS: Genre and sexuality; teacher training; queer theory. 
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RESUMO: A riqueza de corpos de água doce próximos ao mar torna a região do litoral 

gaúcho uma paisagem única no planeta. Entre os objetivos do Projeto Lagoas Costeiras, 

patrocinado pelo Programa Petrobras Ambiental, está identificar as interferências 

provocadas pelo uso turístico dessas lagoas. O presente estudo visa determinar a 

qualidade ambiental de três lagoas costeiras (Fortaleza, Rondinha e Cipó). Para 

identificar as interferências ambientais decorrentes desse uso, foi aplicado um protocolo 

de campo, com cinco itens, subdivididos em 29 questões. A essas questões foram 

atribuídos pesos, considerando sua solução a curto, médio e longo prazo e, a partir 

disso, determinada a qualidade ambiental. A Lagoa da Fortaleza foi classificada como 

de qualidade Ruim e as lagoas da Rondinha e do Cipó como de qualidade Regular. 

Constata-se a necessidade de implantação de um programa de gestão e educação 

ambiental para preservação desses ecossistemas que constituem um patrimônio natural 

da região costeira. A falta de infraestrutura e de controle do turismo nas lagoas 

compromete, não somente a conservação destes ecossistemas, mas outros usos como a 

pesca e fonte de água potável para a comunidade local. 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo; Lagoas Costeiras; Interferências Ambientais 

 

1 INTRODUÇÃO 

O turismo por ser uma atividade multidimensional e multifacetada acaba por 

interferir (positiva e negativamente) em diversas áreas (KUVAN; AKAN, 2005). O 

turismo e o ambiente físico (contruído e natural) estão fortemente relacionados, 

compondo um sistema, onde deveria estar sendo estabelecida uma relação 

ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente justa, humana e 
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culturalmente adequada (FARREL; McLELLAN, 1987 p. 8). Em diversas destinações 

turísticas, a água se demonstra como um grande motivador para deslocamentos 

turísticos, seja na sua forma natural, como lagoas, cachoeiras, rios, ou artificial, como 

piscinas de natação, parques temáticos, barragens, reservatórios, entre outros (ANA, 

2005). O Brasil com sua abundancia hídrica, especialmente na forma de rios –  

aproximadamente 35.000 km de vias navegáveis interiores e 9.260 km de reservatórios 

de água doce (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010) apresenta grande potencial turístico 

relacionado ao elemento água. Embora em menor abundância, as lagoas são encontradas 

em todo o território brasileiro, mas é ao longo da costa onde chamam maior atenção. 

Sob a perspectiva turística, os lagos constituem elemento essencial de algumas das 

destinações mais populares do mundo (DÁVID et al., 2012). O sistema de lagoas, 

distribuídas ao longo da Planície Costeira do sul do Brasil, configurada pela riqueza de 

corpos d´água doce próximos do oceano atlântico que integra um mosaico heterogêneo 

de ecossistemas terrestres, forma uma paisagem única no mundo (SCHÄFER et al., 

2009).  

Desde 2007, o Projeto Lagoas Costeiras, financiado pelo programa Petrobras 

Ambiental, atua na região do litoral gaúcho e seus objetivos incluem estudos sobre as 

condições ecológicas das lagoas e seu entorno, a situação sócio-ambiental, o uso 

turístico e a educação ambiental. Os estudos realizados na primeira etapa, nos 

municípios de Mostardas, Tavares, São José do Norte e Santa Vitória do Palmar, 

localizados no Litoral Sul e Médio, mostraram a devastação dos ecossistemas terrestres 

e o mau uso dos recursos hídricos na região. Salienta-se a poluição das lagoas, a 

redução do volume de água durante o período de irrigação das plantações de arroz, a 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas pela aplicação de pesticidas e 

fertilizantes no meio rural, facilitada pela alta permeabilidade dos solos arenosos 

(SCHÄFER et al., 2011). Na segunda etapa do Projeto, uma série de estudos foram 

realizados nos municípios de Cidreira, Balneário Pinhal e Palmares do Sul, localizados 

no litoral médio e norte. Em ambas as etapas de execução, o Projeto buscou diagnosticar 

a situação dos recursos hídricos, socializar e desenvolver ferramentas para 

sensibilização e valorização dos ecossistemas costeiros por meio da disseminação do 

conhecimento. O Projeto visou, ainda, uma mudança de atitude no uso da água e a 

gestão sustentável das águas superficiais e subterrâneas, tendo a educação ambiental 

como tema transversal.  



 

85 

Cooper et al. (2007, p.210) ressalta que “têm sido feitas relativamente poucas 

pesquisas dentro de uma estrutura padronizada para a análise do impacto do turismo 

sobre o meio ambiente”. Portanto o objetivo deste artigo é identificar e classificar o grau 

das interferências ambientais do turismo na Lagoa da Fortaleza, Lagoa da Rondinha e 

Lagoa do Cipó, visando orientar uma melhor gestão dos recursos hídricos, no tocante ao 

turismo, por parte dos órgõs públicos.  

Observou-se que no Rio Grande do Sul o uso pelo turismo ainda não se 

apresenta harmônico com as características ecológicas das lagoas (LANZER et al, 

2012). Realidade que poderia ser alterada por meio de medidas adequadas de 

zoneamento, planejamento e ordenamento do turismo e das atividades turísticas 

(LANZER et al, 2012). 

 

2 MÉTODO 

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

A planície Costeira do Rio Grande do Sul, assim chamada pela primeira vez por 

Nogueira em 1948, tem 640 km de extensão, entre as cidades de Torres e Chuí (29°12’ 

a 33º48’ S e 49°40’ a 53°30°W). Ela possui uma área de 37.000 km2 da qual 61% é 

superfície terrestre e 39% está coberta por corpos de água (SCHÄFER, 1992).  

A laguna dos Patos, as lagoas Mirim e Mangueira cobrem 95% dessa área e o 

restante da superfície (660 km2) é ocupado por corpos de água menores, localizados 

paralelamente a linha costeira e que distam entre 500 m e 5 km do Oceano Atlântico 

(SCHWAZBOLD; SCHÄFER, 1984). O litoral gaúcho caracteriza-se principalmente 

pelas praias arenosas, no entanto o mosaico de lagoas, lagunas e banhados ao longo da 

costa é que confere a sua singularidade (SCHERER, 2010).  

De acordo com a classificação de Köppen, o clima pertence ao tipo Cfa que se 

caracteriza por apresentar chuvas durante todos os meses do ano, com a temperatura 

média do mês mais quente entre 22°C e 24 °C e temperatura média do mês mais frio em 

torno de 13°C (NIMER, 1989). As lagoas avaliadas neste estudo estão localizadas no 

litoral norte, pertencendo aos municípios de Cidreira (Lagoa da Fortaleza) e Balneário 

Pinhal (Lagoa da Rondinha) e no litoral médio, no município de Palmares do Sul 

(Lagoa do Cipó) (Figura 1).  
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Figura 1. Localização das Lagoas Costeiras na Área de Estudo 

 

Fonte: Acervo Lagoas Costeiras II 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Foram feitos levantamentos in loco para aplicação do instrumento de coleta de 

dados e as informações adicionais foram obtidas a partir de contato com a administração 

pública municipal. O levantamento dos dados foi feito pela equipe multidisciplinar do 

Projeto Lagoas Costeiras, especialmente no período de verão, entre 2011 a 2013. O 

instrumento de coleta consistiu-se em um protocolo adaptado de Nascimento (2005) e 
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Pertille (2007), usado para identificar as interferências ambientais derivadas do turismo. 

Esse instrumento está baseado na análise de cinco variáveis: 

 Danos a Flora e Fauna: remoção da vegetação aquática e arbórea4 do entorno 

e danos pelo tráfego de veículos junto às margens; No que se refere à fauna, as 

interferências foram avaliadas de forma indireta, uma vez que esse aspecto 

requer longo tempo de observação, sendo consideradas a ocorrência de caça, 

pesca e poluição sonora;  

 Erosão do Solo: presença de erosão nas margens e sobre as dunas provocadas 

pelo uso de veículos;  

 Danos (diretos) aos recursos hídricos: despejo de esgotos domésticos ou 

industriais nas lagoas e derrame de óleo por parte dos equipamentos náuticos.  

 Infra-estrutura: tipo de empreendimento, sua localização, tratamento do esgoto, 

locais destinados aos banhistas, presença de sanitários para visitantes fora da 

Área de Preservação Permanente (APP), existência de estacionamentos, 

disposição do resíduo sólido, presença de lixeiras, coleta do lixo e sua 

frequência;  

 Educação Ambiental: presença de placas informativas sobre a disposição de 

resíduos sólidos, uso do fogo, informação sobre o ecossistema, existência de 

ações de educação ambiental por parte dos empreendimentos ou projetos de 

conservação para área; 

As 29 questões que subdividem os cinco itens são acompanhadas de três 

quadros, que representam as respostas Sim (verde), Não (vermelho) e Não se aplica 

(amarelo). O quadro verde corresponde a ausência de interferência ambiental ou ação 

que beneficia/preserva o recurso natural estudado; o quadro vermelho simboliza as 

interferências ou ausência de ação benéfica à área e o quadro amarelo quando o item 

analisado não foi constatado (NASCIMENTO, 2005, PERTILLE, 2007). Cada questão 

do instrumento possui um peso, atribuído a partir da possibilidade de solução: a curto 

prazo, o peso um (1), a médio prazo, o peso dois (2) e a longo prazo, o peso quatro (4). 

Dessa forma, foram consideradas sete questões com peso 4, 15 questões com peso 2 e 

sete questões com peso 1. A classificação da qualidade ambiental foi determinada pela 

seguinte equação: 
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A partir da modificação do proposto por Nascimento (2005), a qualidade 

ambiental de cada lagoa foi classificada nos níveis Ótimo, Bom, Regular, Ruim e 

Péssimo (Quadro 1). 

Quadro 1 – Níveis e caracterização da Qualidade Ambiental 

 

 

3 RESULTADOS 

A peculiaridade da planície costeira do Sul do Brasil consiste no conjunto de 

lagoas e ecossistemas terrestre com uma diversidade e estruturação muito complexa as 

quais não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta (SCHÄFER, 1992; 

SCHÄFER et al., 2011) e representam um patrimônio natural muito pouco conhecido e 

valorizado. Fato que ressalta a importância de se preservar e bem gerir esse recurso.  

Após a realização das análises em campo e tabulação dos dados, observou-se 

que a Lagoa da Fortaleza obteve cinco quadros com peso um (5X1 = 5), 11 quadros 

com peso dois (11X2 = 22) e seis quadros com peso quatro (6X4 = 24) somando 51 os 

pesos dos quadros vermelhos. De acordo com o cálculo utilizado, a qualidade ambiental 

da Lagoa da Fortaleza é considerada Ruim (Quadro 2). A Lagoa da Rondinha obteve 

cinco quadros com pesoum (5X1 = 5), nove quadros com peso dois (9X2 = 18) e cinco 

quadros com peso quatro (5X4 = 20), sendo classificada na qualidade Regular (Quadro 

2). A Lagoa do Cipó obteve seis quadros com pesoum (6X1 = 6), 12 quadros com peso 
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dois (12X2 = 24) e dois quadros com peso quatro (2X4 = 8). A qualidade ambiental da 

Lagoa do Cipó foi considerada como Regular (Quadro 2). Segundo Nascimento (2005, 

p.104) o valor obtido “servirá de referência para a tomada de decisão, quando houver 

necessidade ou não de uma intervenção mais profunda e, principalmente, quanto à busca 

por uma orientação formal”. 

 

Quadro 2 – Cálculo e classificação das Lagoas segundo modelo adpatado 

 

 

Pode-se observar na Figura 2 a distribuição do número total dos diferentes pesos 

em cada lagoa. A Lagoa da Fortaleza obteve mais resultados com peso 2 e peso 4, em 

comparação com as Lagoas da Rondinha e do Cipó (Figura 2), os quais exigem 

intervenções para soluções de médio e longo prazo, e deveriam ser priorizadas pela 

gestão municipal. Tratam-se, principalmente, de questões como cobertura vegetal de 

margens e APP´s, construções em APP e, a necessidade de melhorias como delimitação 

de local apropriado para estacionamento, diminuição da erosão, regulamentação das 

atividades com veículos náuticos e acampamento, fornecimento de locais apropriados 

para uso do fogo, melhoria na coleta de resíduos sólidos, elaboração de um programa de 

Educação Ambiental com implementação de placas de sensibilização. A observação 

dessas questões com maiores pesos levaram a ser classificada na categoria Ruim e ser 

diagnosticada como uma lagoa que apresenta interferências significativas, com alto uso 

turístico e presença de estrutura deficitária, fazendo-se necessária uma intervenção 

maior na área, principalmente para regulamentação do uso e correção das interferências 

já observadas. Os resultados observados para a Lagoa da Rondinha mostram uma boa 

distribuição entre os diferentes pesos. Essa lagoa apresentou a mesma quantidade de 

questões de peso 1 que a Lagoa da Fortaleza, e mais resultados com peso 4 que a Lagoa 

do Cipó (Figura 2). As interferências se consubstanciam em construções na APP e 

delimitação de local para estacionamento de veículos. Apesar de que a intensidade de 

uso tenha sido similar a Lagoa da Fortaleza, o que as distingue é a baixa quantidade de 

questões de peso 2. A melhoria nas interferências observadas poderia ocorrer através da 
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disponibilização de locais apropriados para o uso do fogo, da redução no processo de 

erosão, a priorização da comercialização de passeios turísticos ecologicamente 

compatíveis e da elaboração e implementação de um programa de educação ambiental. 

Os pontos positivos que influenciaram para classificá-la como Regular foi a coleta de 

resíduos, feita com regularidade, as construções destinadas aos visitantes localizadas 

fora da APP e a ausência de acampamento na área. 

 

Figura 2 – Distribuição dos diferentes pesos na Lagoa da Fortaleza, Rondinha e Cipó 

 

 

As intervenções de solução a curto e médio prazo, peso 1 e peso 2, foram 

observadas em sua maioria na Lagoa do Cipó (Figura 2). Alguns investimentos em 

infra-estrutura adequada e maior participação da prefeitura durante o período do 

veraneio auxiliariam na minimização da situação observada, as quais se referem a 

cobertura vegetal da margem, ao fornecimento de locais apropriados para uso do fogo, a 

redução da poluição sonora e da erosão. O controle das atividades turísticas com 

veículos náuticos potencialmente poluentes, o monitoramento da qualidade da água, a 

disposição de lixeiras para minimização dos resíduos e sua coleta, a disponibilização de 

sanitários químicos no verão e a elaboração de um Programa de Educação Ambiental 

são outras ações por parte dos gestores que contribuiriam para a conservação do 

ecossistema e para o turismo. A inexistência de construções (não se aplica), 

consideradas de peso 4, é responsável pela classificação obtida. Sendo diagnosticada 

como um local com ausência de estrutura, número moderado de interferências 

ambientais e de uso turístico moderado a alto. Faz-se necessária uma intervenção para 

buscar controlar e regulamentar as deficiências da área e, recomenda-se a consulta de 

um especialista. A Lagoa do Cipó apresentou pontos positivos – ao compará-la com as 
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demais – no que tange ao estado de preservação da área e a ausência de visitantes 

acampando. 

 

4 DISCUSSÃO 

As três lagoas estudadas possuem problemas, em sua maioria, muito 

semelhantes. No entorno das três lagoas observou-se a presença de pinus que é uma 

espécie exótica cultivada para fins comerciais. Como forma introduzida, causa “desvios 

nas formas de vida dominantes, reduzindo a diversidade estrutural, incrementando a 

biomassa, perturbando as dinâmicas da vegetação prevalecente” e mudando o padrão da 

ciclagem de nutrientes (RICHARDSON, 1998, p.23). O mesmo processo de 

florestamento com espécies de pinus ocorre em lagoas uruguaias, principalmente nas 

áreas de dunas (ALAVA; RODRÍGUEZ-GALLEGO, 2007). A introdução dessa 

espécie homogeneíza a paisagem, que indiretamente afeta o turismo a partir da perda da 

qualidade visual da paisagem (MCKERCHER, 1992). Outro aspecto observado nas três 

lagoas foi a presença de vestígios de fogueiras nos balneários, próximos as áreas 

destinadas aos banhistas que são normalmente utilizados para o preparo de alimentos, 

queima de lixo ou como uma forma de entretenimento (NASCIMENTO, 2005) e sua 

presença nas lagoas também pode estar relacionada com a forte cultura do churrasco no 

estado. Tais ações não estão previstas como excessões para o uso do fogo no Art. 38do 

Código Florestal brasileiro, constituindo-se portanto, uma contravenção penal 

(BRASIL, 2012).  

Um dos problemas mais relevantes observado nas três lagoas trata-se da do fluxo 

de automóveis, veículos 4X4 e quadriciclos nas margens da lagoa. Seu uso acarreta em 

danos na vegetação, erosão do solo e possibilita a incidência de poluição sonora. Além 

disso, constatou-se a falta de elementos limitadores de acesso na Lagoa da Fortaleza e 

Lagoa do Cipó, o que facilita a abertura de novas trilhas (Figura 3 A e B) e torna 

vulnerável a área de dunas. A maioria dos danos, causados pelo uso de veículos 4X4, 

em áreas naturais e sua biota está relacionada “à ação erosiva dos pneus e a 

compactação provocada pelos mesmos”. Em ambientes de dunas, os pneus compactam 

a areia e isso “reduz o índice de vazios aumentando a resistência aos deslocamentos de 

líquidos gases do meio, interferindo nos processos metabólicos de espécies presentes 

neste meio” (MOSS; MCPHEE, 2006; LOPES et al. 2007, p. 2). Seu uso ainda está 

associado com a diminuição da abundância do crustáceo Ocypode cordimanus, nas 

praias e dunas de uma área de North Stradbroke Island (Austrália) e, com o 
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desaparecimento do crustáceo Ocypode quadrata, na Praia do Cassino, no Rio Grande 

do Sul (MOSS; McPHEE, 2006; LOPES et al 2007). Situação semelhante pode ocorrer 

junto às margens das lagoas, afetando não somente a fauna de vertebrados, mas também 

de outros pequenos animais, importantes a manutenção das interações bióticas no 

ecossistema. A problemática envolvida com a utilização de automóveis nas margens das 

lagoas (Figura 3 A e D) reforça a necessidade da delimitação de um estacionamento em 

local apropriado, priorizando o tráfego de pedestres nas lagoas estudadas. O manejo e a 

atenção adequada voltada para esse sistema pode compatibilizar o uso racional dos 

veículos com a preservação da cobertura vegetal do ambiente de dunas e sua fauna.  

 

Figura 3. Diferentes Interferências observadas nas Lagoas Costeiras 

 

 

O uso de veículos náuticos é outro fator que pode desencadear diversas 

interferências no ambiente lacustre e foi constatado nas três lagoas, sendo a Lagoa da 

Rondinha que recebe maior fluxo de pilotos de jetsky (Figura 3 C).O uso de barcos, 

lanchas e jetskys ocasionam danos físicos a plantas aquáticas por meio do 

desenraizamento-arraste, podendo ainda, dispersá-las de um corpo de água à outro. O 

funcionamento das hélices, de seus motores, aumenta temporariamente a turbidez da 

água. O ruído dos motores é capaz de afetar aves aquáticas (MOSISCH; 

ARTHINGTON, 1998). Estudo aponta também que podem gerar erosão da margem, 

especialmente, de áreas sem mata ciliar, a partir das ondas geradas por esses veículos 

(MOSISCH; ARTHINGTON, 1998). Apesar dos problemas relacionados ao seu uso, a 
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fiscalização do desenvolvimento dessas atividades, mediante o controle da velocidade e 

determinação de locais para seu uso mostra-se como uma possibilidade, conforme os 

autores. Os poluentes emitidos por esses veículos podem ser controlados por meio do 

monitoramento da qualidade da água o qual determina padrões mínimos de qualidade 

para recursos hídricos conforme suas utilidades. Conforme o Art. 2 daResolução n o 

357 de 2005 as “águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade (recreação 

de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias própria e imprópria” e 

segundo o Art. 8 da “o conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado para 

subsidiar a proposta de enquadramento deverá ser monitorado periodicamente pelo 

Poder Público” (BRASIL, 2005). Apesar da obrigatoriedade dessa análise para áreas de 

uso recreativo, na prática muitas vezes não ocorre, como foi constatado para Lagoa do 

Cipó. O conjunto, ou algum fator em específico determinado nas alíneas desta 

resolução, poderá resultar na sua interdição, estabelecida pelo Art. 3 “os trechos das 

praias e dos balneários serão interditados se o órgão de controle ambiental, em 

quaisquer das suas instâncias (municipal, estadual ou federal), constatar que a má 

qualidade das águas de recreação de contato primário justifica a medida” (BRASIL, 

2000). Apesar de existirem lixeiras nos balneários, verificou-se a presença de resíduos 

sólidos dispostos incorretamente. Um dos tipos de resíduos – o plástico – 

frequentemente observado nas três lagoas apresenta-se como um problema porque 

flutuam, não são biodegradáveis, degradam-se lentamente após exposição ultravioleta, 

possuem baixo custo e estão acessíveis aos consumidores (AZZARELLO; VAN 

VLEET, 1987; PORTZ et al. 2011). As aves marinhas são suscetíveis de serem feridas 

pela ingestão de plástico, causando bloqueio ou lesão interna. No entanto “algumas aves 

podem eventualmente regurgitar pellets de plástico com outra matéria não digerível, 

reduzindo assim os efeitos nocivos”, as que não a regurgitam podem acumular esse 

resíduo e interferir diretamente na sua digestão (AZZARELLO; VAN VLEET, 1987, p. 

300). A coleta dos resíduos na Lagoa da Fortaleza é realizada sem uma regularidade, ao 

contrário do que é observado na Lagoa da Rondinha, onde é feita, nos meses de 

veraneio, diariamente. Na lagoa do Cipó não existe o serviço de coleta. A coleta de lixo 

constitui uma das deficiências apontadas por Strohacker et al (2006) para os municípios 

de pequeno porte da região do Litoral Norte gaúcho. A ausência da coleta gera o 

acúmulo de resíduos que pode ocasionar a proliferação de ratos e insetos como “moscas, 

muriçocas e baratas, que por sua vez podem transmitir doenças a população” 

(VASCONCELOS; CORIOLANO, 2008, p.270). A falta de ação da prefeitura nesse 
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sentido gera a condição encontrada que prejudica o ambiente e apresenta-se como um 

risco à saúde humana. A presença de resíduos nos ambientes costeiros conforme 

Farrapeira (2011, p.86) “é reflexo da ineficiência ou inexistência de infra-estrutura 

relativa à coleta e destinação adequada, que culmina com o carregamento destes 

resíduos para os oceanos pelos sistemas de rios e drenagens”. Silva e Marmontel (2009) 

afirmam que essa problemática se deve à soma da deficiência do serviço público na 

coleta com a falta de conscientização ambiental por parte da população, que despeja 

seus resíduos em locais inapropriados como recursos hídricos e terrenos abandonados. 

Locais como rios, mar, lagoas e lagos “costumam ser os ambientes mais afetados pela 

destinação inadequada do lixo, do descarte de materiais e do esgoto gerado pelos 

turistas” (PIRES, 2006, p.14). Portz et al. (2011) evidencia a necessidade de campanhas 

e programas de educação ambiental, com métodos eficientes, para minimizar os 

problemas com o descarte incorreto de resíduos. A educação ambiental resolve o 

problema em longo prazo e consequentemente reduz os custos da limpeza por parte do 

órgão público (SANTOS et al., 2004). No entanto é necessário envolvimento da 

administração publica e mão de obra qualificada Estudo realizado por Santana Neto et 

al. (2011) nas praias de Salvador demonstram que a presença de lixo marinho está 

associada com a falta de consciência e educação dos usuários dessas. Os autores 

também acreditam na eficácia da Educação Ambiental em longo prazo. “A educação 

ambiental promove e estimula o valor da conservação dos animais silvestres no meio 

ambiente e o reconhecimento do homem como parte integrante da natureza, garantindo 

o bem estar das populações animais e o equilíbrio ambiental” (SILVA; MARMONTEL, 

2009, p.109). No tocante a Educação Ambiental, não foram encontradas placas 

informativas sobre os resíduos, fogo, ou sobre o ecossistema. Em comparação com os 

balneários das Lagoas, os balneários das áreas de domínio privado apresentaram menos 

interferências ambientais. Tanto no camping (Lagoa da Fortaleza) quanto no 

condomínio (Lagoa da Rondinha) é delimitado uma área para os veículos, o que impede 

o acesso de veículos as margens. Fator que também incide sobre a ausência de processo 

de erosão na área e a menor ocorrência de poluição sonora. Além disso, não foram 

encontrados vestígios de fogueiras, primeiro porque existem churrasqueiras nessas áreas 

e, segundo, porque talvez haja mais controle e regras de uso, por se tratar de área 

particular. Outro aspecto positivo é a presença de placas informativas e ou restritivas. 

No camping há uma placa informativa sobre a área ser de preservação, e outra 

restringindo o acesso de veículos. No condomínio foi identificada uma placa 
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informativa com dados sobre a ictiofauna existente na lagoa. Outras placas também 

foram encontradas, com relação ao som, a limpeza e também sobre as pontas de cigarro. 

Os principais pontos negativos, dos empreendimentos privados, são referentes às 

estruturas construídas próximas da água, dentro de APP. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O diferencial da região litorânea do Rio Grande do Sul está na presença de 

dunas, lagoas de água doce, banhados, matas de restinga e campos que constituem um 

mosaico único na costa brasileira. As lagoas costeiras, por suas águas claras, são 

utilizadas pelos turistas como uma alternativa ao mar que apresenta, muitas vezes, o 

fenomemo da maré vermelha - tornando as águas escuras – que é indesejado por muitos 

turistas.O crescente uso para atividades turísticas, sem qualquer planejamento, coloca 

em risco esses ecossistemas, comprometendo sua conservação.É necessário atenção 

para que esse ambiente não se torne uma extensão da lógica turística que ocorre na 

praia. Não se deve saturar o ambiente lacustre com as mesmas práticas que resultam em 

interferências ambientais e, que já se mostram insustentáveis em diversos municípios 

litorâneos. 

Cabe a gestão pública gerir os recursos hídricos existentes no território 

brasileiro, segundo o artigo 20 da constituição de 1988 (BRASIL, 1988). Compete a ela, 

em todas suas eferas – Federal, Estadual e Municipal:  

I–zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 

democráticas e conservar o patrimônio público; 

[…] 

VI–proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas;  

VII–preservar as florestas, a fauna e a flora; 

[…] 

XI–registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus 

territórios (BRASIL, 1988, grifo do autor) 

  

Portanto sugere-se a gestão públicamunicipal elaborar um zoneamento para as 

lagoas, delimitando áreas prioritárias para conservação e áreas destinadas a atividades 

turísticas, de veraneio e comércio. Esse zoneamento deve considerar a fragilidade do 
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ambiente e, prever as adequações necessárias para reversão das interferências já 

identificadas neste artigo.Recomenda-se ainda: 

 Melhorar as ações de fiscalização das lagoas costeiras e seu entorno, bem como 

aplicar punição prevista por lei, visando educar e ou coibir futuros danos à 

vegetação e ao recurso hídrico 

 Criar um ambiente ou um meio de comunicação que vise facilitar as denuncias 

de crimes ambientais e ações potencialmente prejudiciais ao meio, otimizando o 

serviço público de fiscalização. 

 Melhor estruturar os espaços para lazer junto às lagoas 

 Elaborar o zoneamento das lagoas destinando áreas propicias para realização de 

cada atividade, sempre respeitando a legislação estadual e federal. 

 Priorizar o desenvolvimento de atividades compatíveis com as caracteristicas 

ecologicas das lagoas e mais saúdaveis aos seres humanos, como por exemplo, a 

canoagem, kitesurf, windsurf, barco à vela, stand-up paddle, entre outras. 

 Explorar e priorizar o desenvolvimento de outros segmentos do turismo além do 

sol e praia (como por exemplo o ecoturismo, turismo de eventos esportivos, 

turismo náutico, etc) visando atrair fluxos de turistas em outras épocas do ano, 

diminuindo os efeitos da sazonalidade que afeta a região. 

 Elaborar um programa de educação ambiental para comunidade e turistas com 

vistas a uma melhor interpretação e interação com o ambiente lacustre e 

ecossistema terrestre que o circunda. Em suma transformar as lagoas em um 

local de lazer, integração, educação e conservação. 

ABSTRACT:The wealth of freshwater bodies near the sea makes the region of the Rio Grande 

do Sul coast a unique landscape on the planet. Among the objectives of the Projeto Lagoas 

Costeras, sponsored by the Petrobras Ambiental Program, is to identify the interferences caused 

by the tourist use of these lagoons. The present study aims to determine the environmental 

quality of three coastal lagoons (Fortaleza, Rondinha and Cipó). To identify the environmental 

interferences resulting from this use, a field protocol was applied, with five items subdivided 

into 29 questions. These issues were attributed to weights, considering their short-, medium- 

and long-term solution and, from that, the environmental quality was determined. The Fortaleza 

Lagoon was classified as of Bad quality and the Rondinha and Cipó lagoons Regular quality. It 

is necessary to implement an environmental education and management program for the 

preservation of these ecosystems, which constitute a natural patrimony of the coastal region. 

The lack of infrastructure and control of tourism in the lagoons compromises not only the 

conservation of these ecosystems, but other uses such as fishing and drinking water source for 

the local community. 
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RESUMO: O presente artigo tem como premissa a compreensão das perspectivas 

educacionais sobre o processo de ensino e aprendizagem. Para tal, utilizamos como 

aporte teórico: o psicólogo Vygotsky (2007), que aborda a respeito da aprendizagem e 

do desenvolvimento humano como processos interdependentes sob o viés histórico-

cultural; e o educador Paulo Freire (2014) que apresenta uma visão sobre educação 

como prática de liberdade, no qual o processo de ensino aprendizagem favorece um 

pensar crítico do sujeito, possibilitando a ação transformadora de mundo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento humano; Ensino e aprendizagem; Histórico-

cultural. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de ensino e aprendizagem numa concepção histórico-cultural 

 

Vygotsky (2007) aborda de forma muito particular o processo de ensino e 

aprendizagem que pode ser identificado pelo termo russo: obuchenie. Essa expressão 

sem tradução certa para o português coloca aquele que aprende e aquele que ensina 

numa relação interligada. Para o autor, esta relação entre quem ensina e quem aprende 

afina-se com o seu conceito de mediação que por sua vez refere-se a ideia de que um 

indivíduo só aprende na relação com o outro e na interação com as coisas que o meio 

oferece, tais como, signos
12

, símbolos culturais e objetos. O pressuposto básico do autor 

                                                           
12

 “Os signos estão diretamente referidos aos objetos, formas, imagens concretas ou abstratas que 

apontam para uma direção única e conhecida. O real existe a partir das ideias, dos signos e dos símbolos 

que são atribuídos à realidade percebida.” (LAPLANTINE; TRINDADE, 1996, p.28) 
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é que o ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro sendo que ele 

não pode ser estudado separado das condições objetivas (históricas, socioculturais) em 

que vive. Partindo dessa inferência, consideramos necessária para esta pesquisa a 

revisão de alguns desses pressupostos para assim relacioná-los aos propósitos aqui 

descritos.  

Para Vygotsky (2007) autor e pesquisador da Teoria Histórico-Cultural
13

, a 

constituição do homem como ser histórico não acontece de forma natural ou inata, mas 

vai se estabelecendo a partir da relação do indivíduo com o meio, ou seja, através da 

mediação social. Esse movimento histórico da formação do homem e de sua 

constituição na cultura se originou por meio da transformação da natureza pelo trabalho 

humano, ou seja, pela ação do homem: o que era natural passa a ser cultural 

(MARTINS; RABATINI, 2013). 

O indivíduo torna-se um ser cultural quando a sua relação com o mundo adquire 

significação, ou seja, quando aquilo que é dito natural se torna representativo para o 

sujeito singular. Nas palavras de Pino, esse “[...] é o momento da constituição cultural 

do indivíduo quando, através desse outro, ele internaliza a significação do mundo 

transformado pela atividade produtiva, o que chamamos de mundo cultural.”. (PINO, 

2000, p. 65-66). 

As aquisições humanas adquiridas no mundo cultural não se estabelecem por 

herança biológica ou genética, mas por meio dos objetos da cultura material e 

intelectual, sejam eles os costumes, os instrumentos, a ciência, os valores, a linguagem. 

Dessa forma, cada nova geração nasce num contexto com objetos criados pelas gerações 

anteriores, e são nesses objetos que estão acumuladas as histórias humanas socialmente 

criadas. (MELLO, 2007). 

As primeiras relações sociais foram permeadas por expressões corporais e sons 

que embasaram a comunicação. Com o desenvolvimento da comunicação numa rede 

complexa de signos, surgiu a linguagem como função primordial das relações sociais. 

(MARTINS & RABATINI, 2013). Complementando com Soares (1989, p. 16) “A 

                                                           
13

Na Teoria Histórico-Cultural Vygotsky defende uma concepção na qual a história do homem e da 

humanidade não ocorre de forma biológica ou natural, mas é constituída num ambiente formado por 

valores da cultura humana acumulada historicamente. Com isso ele é capaz de sistematizar os 

conhecimentos historicamente acumulados para a promoção de seu próprio desenvolvimento histórico e 

cultural. (HIDALGO, 2016)  
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linguagem é, ao mesmo tempo, o principal produto da cultura, e é o principal 

instrumento para sua transmissão.”. 

Segundo Oliveira, Vygotsky entendia a linguagem e sua relação com o 

pensamento como de fundamental importância para compreender o desenvolvimento 

cultural e social humano (OLIVEIRA, 2010). Para o autor, a linguagem possui duas 

funções básicas: a de intercâmbio social, para fins de comunicação com seus 

semelhantes, e a de pensamento generalizante, cuja linguagem fornece os conceitos e 

ordena o real, agrupando todas os acontecimentos de uma mesma classe de objetos, 

situações, em uma mesma categoria (OLIVIERA, 2010).  

A linguagem possui papel essencial para a compreensão do desenvolvimento 

cultural do homem, visto que a constituição do sistema de signos representa a história 

da formação dessa que é considerada a função mais importante do comportamento 

cultural. (MARTINS & RABATINI, 2013). “O surgimento do pensamento verbal e da 

linguagem como sistema de signos é um momento crucial no desenvolvimento da 

espécie humana, momento em que o biológico transforma-se no sócio-histórico.”. 

(OLIVEIRA, 2010, p.45). 

De acordo com a perspectiva histórico-cultural é possível identificar que tanto o 

cultural como o social são aspectos interligados e essenciais para a compreensão do 

desenvolvimento humano. Na visão de Pino (2000), Vygotsky entendia que a cultura é 

um produto da vida social e da atividade do ser humano. Nesse sentido é possível 

pensar que o social é um fenômeno mais amplo e mais antigo que a cultura,    

[...] o social é, ao mesmo tempo, condição e resultado do aparecimento da 

cultura. É condição porque sem essa sociabilidade natural a sociabilidade 

humana seria historicamente impossível e a emergência da cultura seria 

impensável. É porém resultado porque as formas humanas de sociabilidade 

são produções do homem, portanto obras culturais. (PINO, 2000, p. 53).  

 

Luria (2010), apoiando-se na teoria de Vygotsky, afirma que, a criança desde o 

seu nascimento está em constante interação com os adultos, e por meio dessa mediação 

a criança é inserida numa cultura, incorporando seus valores e significados. 

Inicialmente, a resposta das crianças é baseada num processo natural herdado 

biologicamente. Mas através da mediação social, esses processos psicológicos começam 

a se tornar mais complexos. Dessa forma:   

[...] as respostas mediadoras ao mundo transformam-se em um processo 

interpsíquico. É através desta interiorização dos meios de operação das 

informações, meios estes historicamente determinados e culturalmente 

organizados, que a natureza social das pessoas tornou-se igualmente sua 

natureza psicológica (LURIA, 2010, p.27). 
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A relação entre o homem como ser biológico e a cultura na qual ele está 

inserido, vai possibilitar o que Vygotsky denomina de funções superiores: 

Ao colocar a questão da relação entre funções elementares ou biológicas e 

funções superiores ou culturais, Vigotski não está seguindo, como fazem 

outros autores, a via do dualismo. Muito pelo contrário, ele está propondo a 

via da sua superação. As funções biológicas não desaparecem com a 

emergência das culturais mas adquirem uma nova forma de existência: elas 

são incorporadas na história humana. Afirmar que o desenvolvimento 

humano é cultural equivale portanto a dizer que é histórico, ou seja, traduz o 

longo processo de transformação que o homem opera na natureza e nele 

mesmo como parte dessa natureza. Isso faz do homem o artífice de si mesmo. 

(PINO, 2000, p.51). 

 

 O processo de desenvolvimento das funções superiores tem como base as 

relações sociais, ou seja, a relação mediada pelo outro social
14

. O papel desse outro no 

desenvolvimento dos indivíduos é de extrema importância para compreender a 

concepção de Vygotsky acerca da relação entre aprendizagem e desenvolvimento. Para 

o autor, o ambiente sociocultural em que o indivíduo vive e adquire suas experiências, 

está diretamente ligado ao seu processo de desenvolvimento. Dessa forma, Vygotsky 

salienta:  

O aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que 

são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu 

ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez 

internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do 

desenvolvimento independente da criança (VYGOTSKY, 2007, p.103). 

 

De acordo com Vygotsky, existem dois tipos de desenvolvimento na criança, o 

efetivo ou real e o desenvolvimento potencial ou proximal. Para o autor, o nível de 

desenvolvimento pleno seria “[...] o nível de desenvolvimento das funções 

psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico processo 

de desenvolvimento, já realizado.”. (VYGOTSKY, 2010, p.111). Complementando essa 

perspectiva, Oliveira (2010) afirma que o nível de desenvolvimento real se dá quando a 

criança já realiza tarefas de forma independente, momento em que as funções 

psicológicas já fazem parte deste nível e estão estabelecidas naquele momento, ou seja, 

“[...] são resultado de processos de desenvolvimento já completados, já consolidados.”. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 61). 

                                                           
14

O outro social é tudo aquilo que rodeia o indivíduo em seu mundo cultural, apresentando-se por meio de 

objetos, de outras pessoas ou da organização do ambiente. (HIDALGO, 2016) 
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O desenvolvimento real é aquilo que a criança consegue realizar sozinha, no 

entanto as atividades em que ela necessita do auxílio de um adulto é chamado de zona 

de desenvolvimento proximal, definido como:  

[...] aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em 

processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão 

presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas 

de ‘brotos’ ou ‘flores’ do desenvolvimento, ao invés de frutos do 

desenvolvimento (VYGOTSKY, 2007, p. 98).  

 

Na perspectiva vygotskiana o desenvolvimento humano não é dado como algo 

biológico e natural que propicia o aprendizado, mas sim, resultado de um processo 

histórico e cultural da sociedade em que o indivíduo está inserido. Dessa forma, a 

aprendizagem e as experiências vividas passam a ser compreendidas como algo que 

impulsiona o desenvolvimento, “[...] desde o início de sua vida, a criança é inserida no 

conjunto da herança cultural da humanidade que é partilhada pelo grupo social do qual 

ela participa e que se faz presente no momento da história em que vive.”. (MELLO; 

FARIAS, 2010, p. 55).  

A aprendizagem está presente na vida das crianças desde os primeiros dias de 

vida. Neste sentido Vygotsky (2010) salienta que a aprendizagem escolar nunca parte 

do zero, pois antes de entrar na escola a criança já possui experiências e habilidades que 

lhe servem de subsídio para o posterior aprendizado escolar. Sobre isso Libâneo 

acrescenta,  

[...] o ensino propicia a apropriação da cultura e o desenvolvimento do 

pensamento, dois processos articulados entre si, formando uma unidade: 

enquanto o aluno forma o pensamento teórico, vai desenvolvendo ações 

mentais, mediante a solução de problemas que suscitam a sua atividade 

mental. Com isso, assimila o conhecimento teórico e as capacidades e 

habilidades relacionadas a esse conhecimento. (LIBÂNEO, 2004, p. 124).  

 

A educação escolar tem fundamental importância no desenvolvimento humano, 

cada momento histórico corresponde a um processo que decorre dentro do ambiente 

escolar, nas relações sociais presentes nesse contexto. “O processo de ensino se impõe 

como traço universal, tornando a educação inalienável do desenvolvimento dos 

indivíduos.”. (MARTINS; RABATINI, 2013, p. 354). 

Nessa perspectiva é possível inferir que o processo educativo tem como objetivo 

viabilizar as condições adequadas para que as novas gerações se apropriem das 

qualidades humanas culturalmente transmitidas e que o ensino tenha como prioridade a 

transformação do homem.  
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No processo de socialização humana, a linguagem possui função essencial, pois 

é por meio da comunicação que os indivíduos interagem entre si e desenvolvem signos 

em comum que facilitam a compreensão do mundo. O indivíduo torna-se social na 

relação com o outro, aprendendo e apreendendo as características do seu meio cultural.  

Outra perspectiva sobre o processo de ensino e aprendizagem importante de ser 

revisitada é a visão de Paulo Freire (1921-1997), para quem a ideia de educar está 

intrinsecamente relacionada a um processo dialógico em um intercâmbio constante de 

troca de sentidos. O autor critica o processo de aprendizagem que por vezes se 

estabelece como autoritário e domesticador, e defende uma educação que promova a 

emancipação do homem como principal transformador da sua história.   

Assim como em Vygotsky, Paulo Freire acredita na visão de homem que se 

constitui por meio das relações sociais, no homem que transforma a natureza e se faz 

consciente de si mesmo através da sua ação no mundo. “O homem é homem e o mundo 

é histórico-cultural na medida em que, ambos inacabados, se encontram numa relação 

permanente, a qual o homem, transformando o mundo, sofre os efeitos de sua própria 

transformação.”. (FREIRE, 1983, p.52).    

É na relação com a realidade, nos seus atos de criação e poder de decisão que o 

homem se torna parte integrante e ativa desta realidade, fazendo e refazendo a história 

assim como a cultura. No entanto, esse fazer consciente e crítico vai perdendo, no 

decorrer da história, o seu poder de ação, deixando-se ser dominado pelas elites, pelos 

mitos e pelas propagandas ideológicas, renunciando a sua capacidade de decisão, 

conformando-se com aquilo que lhe é imposto, aceitando a passividade. (FREIRE, 

1967).  

Em sua prática pedagógica, Paulo Freire buscou estimular a consciência crítica 

dos seus alunos, considerando-os como sujeitos e não objetos do processo de ensino e 

aprendizagem. Dessa forma, o educando torna-se sujeito ativo, realizando “[...] este 

esforço de aprendizagem para construir o seu saber, estimuladas por outros, mas de 

acordo com o que já sabem, porque o conhecimento é social.”. (BARRETO, 1998, 

p.61).  

Paulo Freire aborda em suas obrasdiversas questões a respeito da educação e da 

relação entre opressores e oprimidos. Para o autor a educação deveria ser libertadora, no 

qual os educadores e os educandos possam refletir juntos, sobre a transformação da 

sociedade.  
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Freire faz uma crítica sobre o que ele chama de educação bancária, na qual “[...] 

a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o 

educador, o depositante. [...] nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, 

não há transformação, não há saber.”. (FREIRE, 2014, p. 80-81). A educação bancária 

tem o objetivo de manter os oprimidos na ingenuidade, na passividade, não permitindo 

um aprendizado crítico e que estimule a criatividade e a consciência de seu papel na 

sociedade, satisfazendo os interesses dos opressores, pois “[...] para estes, o 

fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua transformação.”. (FREIRE, 2014, 

p. 83). 

O aprendizado escolar, numa concepção freireana, deveria promover o 

questionamento e a problematização dos sujeitos a respeito do seu papel na sociedade, 

uma educação em que os “[...] educadores e educandos se fazem sujeitos do seu 

processo, superando o intelectualismo alienante, superando o autoritarismo do educador 

‘bancário’, supera também a falsa consciência do mundo.”. (FREIRE, 2014, p. 105).  

Nessa perspectiva, “[...] a educação escolar constitui-se numa forma específica 

de atividade do aluno – a atividade de aprendizagem − cuja meta é a própria 

aprendizagem, ou seja, o objetivo do ensino é ensinar aos estudantes as habilidades de 

aprenderem por si mesmos, ou seja, a pensar.”. (LIBÂNEO, 2004, p. 122). A prática 

pedagógica então deveria promover a criticidade dos estudantes, ou seja, sua autonomia 

de pensar por si mesmos e de buscar o verdadeiro conhecimento de forma consciente e 

não alienante, “[...] afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, 

mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas 

sujeito também da história.”. (FREIRE, 2015, p. 53). 

Se o sujeito não é consciente da sua realidade, não atuando em seu processo de 

aprendizagem, permanece alienado
15

 e não se apropria da sua história. Nesse sentido, a 

aprendizagem é de fundamental importância para a emancipação do indivíduo, pois 

considera-se que “[...] nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao 

lado do educador, igualmente sujeito do processo.”. (FREIRE, 2015, p. 28).  

                                                           
15

 Ação pela qual (ou estado no qual) um indivíduo, um grupo, uma instituição ou uma sociedade se 

tornam (ou permanecem) alheios, estranhos, enfim, alienados aos resultados ou produtos de sua 
própria atividade (e à atividade ela mesma), e/ou à natureza na qual vivem, e/ou a outros seres 
humanos. (BOTTOMORE, 1988, p.19).  
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O processo de ensino e aprendizagem para Freire é aquele em que o educador e 

o educando aprendem um com o outro, ambos se tornam sujeitos do processo. Segundo 

Freire (2014, p. 96) “[...] ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si 

mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. 

A aquisição do conhecimento também é um aspecto bastante discutido por Paulo 

Freire, pois para ele o ato de conhecer não deve ser concebido como uma transferência 

de saberes, em que o sujeito é transformado em objeto e recebe passivamente os 

conteúdos que lhe são impostos. O conhecer “[...] exige uma presença curiosa do sujeito 

em face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma 

busca constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão crítica de 

cada um sobre o ato de conhecer.”. (FREIRE, 1983, p. 16). 

A construção do conhecimento se concretiza na relação entre educador e 

educando, principalmente por meio do diálogo, não como um mero instrumento do 

educador mas como uma ferramenta que possibilita a problematização da realidade. 

(BARRETO, 1998). “A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a 

transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 

significação dos significados.”. (FREIRE, 1983, p.46). 

O mundo social e humano não teria sentido se não houvesse comunicação, “[...] 

a intersubjetividade ou a intercomunicação é a característica primordial deste mundo 

cultural e histórico.”. (FREIRE, 1983, p. 44). A relação dialógica é indispensável ao 

processo do conhecimento, visto que todo pensamento necessita de um sujeito pensante, 

que reflete sobre um objeto e comunica com outro sujeito, através dos signos 

linguísticos. (FREIRE, 1983).   

Na concepção de educação dialógica o educador não trabalha para os educandos 

mas com eles, problematizando a relação homem e mundo. “Ser dialógico é não invadir, 

é não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico é empenhar-se na transformação 

constante da realidade. Esta é a razão pela qual, sendo o diálogo o conteúdo da forma de 

ser própria à existência humana.”. (FREIRE, 1983, p. 28).  

O papel do educador no processo dialógico é muito importante, pois ele não 

deve depositar o conhecimento no educando, mas proporcionar a problematização e a 

organização do pensamento de forma que o aprendizado possa ser apreendido 

significativamente para ambos. Essa conscientização irá proporcionar uma postura 

crítica, uma reflexão perante o mundo e sua transformação sobre ele. (FREIRE, 1983).  
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Importante salientar que o diálogo não deve ser interpretado como um simples 

falar por falar, mas que esse dialogar venha com uma intencionalidade e que produza 

um pensamento crítico. Existem educadores que não querem perder tempo com debates 

e utilizam as narrações como base das suas aulas, refugiando-se em explicações 

puramente discursivas e retóricas, “[...] deleitando-se narcisisticamente com o eco de 

suas palavras, adormecem a capacidade crítica do educando.”. (FREIRE, 1983, p. 36). 

Para que o diálogo se concretize é necessário que seja entre pessoas que tenham 

o mesmo objetivo, o de buscar a verdade, de pronunciar o mundo. Como seres 

inacabados, não devemos aceitar os fatos como são impostos, alienados na ignorância, e 

sim refletir sobre o mundo e transformá-lo, buscando sempre o conhecimento, por meio 

do diálogo, da pronúncia da palavra verdadeira que se fundamenta na práxis
16

. 

(FREIRE, 2014). 

Os homens diferentemente dos animais, são seres que conhecem e transformam 

o ambiente com o seu trabalho, não se reduzindo ao puro fazer, mas refletindo e agindo 

conscientemente no mundo. Entretanto, numa visão opressora, a intenção é fazer com 

que o direito do sujeito de pensar e de expressar sua opinião, seja negada, num 

movimento antidialógico, onde o opressor se impõe ao oprimido roubando não só 

economicamente, mas também sua expressividade, sua cultura. (FREIRE, 2014).  

A proposta de Paulo Freire é lutar por uma educação libertadora, que tenha 

como objetivo proporcionar aos educandos, por meio de um diálogo reflexivo, a 

problematização do mundo e da realidade ao qual pertencem. “A educação 

problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica um constante ato de 

desvelamento da realidade.”. (FREIRE, 2014, p. 97). Quanto mais desafiados forem os 

educandos, mais poderão refletir sobre suas realidades, e a partir dessa tomada de 

consciência será possível transformar o meio em que estão inseridos.  

De acordo com Freire (2015) o processo de ensino e aprendizagem são 

indissociáveis, visto que, o educador na mesma medida em que ensina, está aprendendo 

com o educando. “Ensinar é, assim, a forma que toma o ato de conhecer que o professor 

necessariamente faz na busca de saber o que ensina, para provocar nos alunos seu ato de 

conhecimento também. Por isso, ensinar é um ato criador, um ato crítico.”. 

(BARRETO, 1998, p.70). 

                                                           
16

 Palavra(ação)    =  Práxis . Ver. (Paulo Freire (2014, p.107). 

                (reflexão) 
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A aprendizagem escolar deve ir ao encontro com a realidade dos alunos, 

partindo de suas experiências para que tenham a possibilidade de compreender o mundo 

e seu papel na sociedade. Porquanto, “[...] o respeito à autonomia e à dignidade de cada 

um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos 

outros.”. (FREIRE, 2015, p. 58). É necessário que a escola respeite seus alunos, sua 

cultura, seu pensar autêntico, pois somente assim, poderá auxiliá-los numa 

aprendizagem significativa e que promova um pensamento crítico e transformador da 

sua realidade. 

Diante dessas questões, em que tanto Vygotsky como Freire, entendem que o ser 

humano é um ser histórico-cultural, com capacidade para transformar a realidade à sua 

volta, podemos compreender que o processo de ensino e aprendizagem deve favorecer a 

consciência crítica do sujeito, com vistas a promover a emancipação do homem. Neste 

sentido destaca-se a importância do professor e consequentemente da escola em 

contribuir com esse processo, ou seja, incentivar o desenvolvimento de um sujeito 

pensante e ativo na sociedade, alguém capaz de se tornar um cidadão crítico e 

transformador.  

Entender as concepções de ensino e aprendizagem de Freire e Vygotsky é de 

fundamental importância para adentrar na conceituação das questões de classe social no 

contexto escolar, pois é a partir do estudo sobre a relação do homem com o mundo a sua 

volta e com o contexto social em que ele está inserido que podemos entender melhor 

como a questão de classe se faz presente nas discussões contemporâneas. Para tal 

entendimento, será apresentada a seguir a teoria do sociólogo Pierre Bourdieu, que 

discute as questões de classe social e sua relação com o contexto escolar.   

 

 

ABSTRACT: The present article has as premise the understanding of the educational 

perspectives on the process of teaching and learning. For this, we use as theoretical 

contribution: the psychologist Vygotsky (2007), which deals with learning and human 

development as interdependent processes under the historical-cultural conception; and 

the educator Paulo Freire (2014) who presents a vision about education as a practice of 

freedom, in which the process of teaching learning favors a critical thinking of the 

subject, enabling the transforming action of the world. 

KEYWORDS: Human development; Teaching and learning; Historical-cultural. 
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RESUMO: Possuindo o terceiro maior mercado global de beleza, em que os brasileiros 

destinam parte de seus ganhos e com o crescimento dos microempreendedores 

individuais torna-se importante criar diferenciais para que a empresa se destaque. Uma 

das formas de melhorar as estratégias de marketing e comunicação é através da 

elaboração de um plano estratégico de marketing, sendo o objetivo central deste 

estudo.Desta forma o tema e problema de pesquisa foi: será possível implantar um 

plano estratégico de marketing no Joana Salão de Beleza e Podologia, visando captar 

novos clientes?. Para melhor compreensão do assunto faz-se relevante aprofundar este 

conteúdo com a realização de um referencial teórico que evidenciou-se os autores. Para 

que as estratégias de marketing possam ser desenvolvidas é necessário a realização de 

uma pesquisa que avalie os aspectos relacionados a empresa e suas ações de marketing, 

para que ao final possam ser propostas ações de melhoria, que caracterizou-se por 

quantitativa, qualitativa, descritiva e exploratória. Após a realização da pesquisa foi 

realizada a coleta, análise dos dados e apresentou-se o plano estratégico de marketing, 

que se mostrou de suma importância para Joana Salão de Beleza e Podologia, 

concluindo desta forma o objetivo central deste estudo.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Adminstração; Marketing; Plano estratégico de Marketing. 

 

 

 INTRODUÇÃO 

O mercado da beleza no Brasil é o terceiro mercado global, os brasileiros 

destinam em média 2% do seu orçamento a este ramo conforme a Associação Brasileira 

da Industria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – ABIHPEC, citado pela 

revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios
17

 vem crescendo assim como o número 

de microempreendedores individuais registrados nesse ramo, em cinco anos cresceu 

567% como mostra a reportagem da revista Exame
18

. Porém atualmente este mercado 

                                                           
17

Pequenas Empresas e Grandes Negócios, 3 mudanças que vão afetar o mercado da beleza brasileiro em 

2017. Disponível em: <http://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2016/12/3-

mudancas-que-vao-afetar-o-mercado-de-beleza-brasileiro-em-2017.html> Acessado em 30 de outubro de 

2017 
18

 Exame, MEIs no mercado da beleza crescem 567 em 5 anos. Disponível em:  

<https://exame.abril.com.br/pme/meis-do-mercado-de-beleza-crescem-567-em-5-anos/>. Acessado em 09 

de agosto de 2016. 

mailto:anabarbara.mendonca@fmpsc.edu.br
http://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2016/12/3-mudancas-que-vao-afetar-o-mercado-de-beleza-brasileiro-em-2017.html
http://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2016/12/3-mudancas-que-vao-afetar-o-mercado-de-beleza-brasileiro-em-2017.html
https://exame.abril.com.br/pme/meis-do-mercado-de-beleza-crescem-567-em-5-anos/
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que demorou a apresentar sinais de crise está passando por um momento difícil, e por 

essa razão os empreendedores precisam achar meios de permanecerem no mercado. 

Com a crise o setor segundo uma pesquisa realizada pela ABIHPEC, 

demonstrado no site Estadão, Pequenas e Médias Empresas
19

, em 2015 teve queda de 

8% em relação ao ano anterior, isto ocorreu pois, o custo aumentou, e com isso o valor 

dos serviços prestados. Na cidade de Palhoça a situação não é muito diferente que em 

outras cidades, e é em bairros pequenos que percebe-se os sinais mais significativos, 

forçando assim a realização de estratégia de marketing. 

O instrumento que direciona e coordena o esforço do marketing é o plano 

estratégico de marketing, sendo o plano estratégico de marketing o que vai estabelecer 

os mercados-alvo e a proposta de valor que será apresentada, utilizando como análise as 

melhores oportunidades do mercado (KOTLER e KELLER, 2006). Sendo assim o plano 

estratégico de marketing é uma ferramenta importante diante do mercado que muda 

constantemente para ajudar em tomadas de decisões e auxiliar a empresa a seguir seu 

planejamento. 

O plano estratégico de marketing ajuda empresas a se tornarem menos 

vulneráveis, e a superarem seus concorrentes, com o planejamento de seus serviços mais 

adequados às necessidades e desejos dos clientes, e poderá trazer também soluções para 

problemas como falta de cliente ou de capital (KOTLER, 2000). 

Para ajudar o Salão de Beleza e Podologia Joana será elaborado neste trabalho 

um plano estratégico de marketing, visando contribuir na divulgação do estabelecimento 

e captação de novos clientes. O salão fica situado em Palhoça, na grande Florianópolis, 

e tem uma clientela diversificada, em sua maioria mulheres. 

O planejamento estratégico de marketing é uma ferramenta que pode ser 

utilizada para ajudar os estabelecimentos a realizarem o planejamento de sua empresa 

com um foco maior no mercado, podendo assim saber melhor quais são as expectativas 

dos clientes e o que eles pretendem na aquisição de um produto ou serviço. 

O planejamento não refere-se somente as decisões que serão tomadas no futuro, 

mas também a implicações que decisões presentes podem trazer no futuro (DRUCKER, 

1998). Assim para realizar um planejamento de marketing deve-se pensar 

                                                           
19

Estadao, Pequenas e Médias empresas, Crise chega também ao salão de beleza. Disponível em: 

<http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,crise-chega-tambem-ao-salao-de-

beleza,20000000008,0.htm>. Acessado em 27 de novembro de 2017. 
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estrategicamente para não haver problemas futuros por decisões tomadas de forma 

errônea. 

Segundo Haddad, et al. (2004), o planejamento estratégico agregado ao 

marketing faz com que a empresa tenha uma orientação mais voltada para o mercado, e 

por consequência se torna mais competitiva. Desta forma a empresa consegue manter-se 

melhor e mais firme no mercado. 

O salão de beleza atua no mercado desde 1993, e oferece aos seus clientes os 

serviços de corte, coloração, lavação e escova de cabelos, manicure, pedicure, depilação 

corporal, facial e podologia. A empreendedora busca tornar-se uma mulher bem-

sucedida, independente, com participação ativa no orçamento familiar e prima pela 

eficiência e eficácia dos serviços prestados contribuindo para o desenvolvimento da 

beleza, saúde e manutenção da autoestima dos clientes. 

Diante do exposto, questiona-se: será possível implantar um plano estratégico de 

marketing no Joana Salão de Beleza e Podologia, visando captar novos clientes? 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta revisão de literatura objetiva apresentar os conceitos para propor a 

implantação de um plano estratégico de marketing no salão de Beleza e Podologia 

Joana. Serão abordados os seguintes temas: Administração, Marketing e Planejamento 

Estratégico de Marketing. 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO 

 

O processo de realizar ações para atingir um objetivo por meio dos recursos 

disponíveis é administrar. Para este método ser bem-sucedido é preciso compreender 

quatro técnicas principais, técnicas estas também denominadas de funções da 

administração, são elas: planejamento, organização, execução e controle. Existem 

também outros processos que podem complementar os quatro principais, sendo eles: 

coordenação, direção, comunicação e participação. O método de administrar é 

importante em todos os momentos da vida, sendo diariamente em sua vida pessoal, e 

principalmente na vida profissional (MAXIMIANO, 2000). 

 Ela trata do planejamento, organização, direção e do controle das 

atividades de uma organização, também da divisão de trabalhos que podem ocorrer em 



 

115 

uma empresa. Portanto a administração é muito importante para a sobrevivência e 

sucesso das organizações. O Profissional da administração pode trabalhar em todos os 

níveis de uma empresa, ele terá que solucionar problemas, dimensionar recursos, 

planejar, aplicar, e efetuar diagnósticos entre outros (CHIAVENATO, 2000). 

 Uma definição de administração com maior abrangência ao sistema 

operacional é a que trazem Lacombe e Heilborn (2003), em que administrar envolve 

ações das funções da administração, para planejar, organizar, coordenar e controlar as 

atividades organizacionais, assim como diagnosticar as deficiências e aspectos 

positivos, tomando decisões necessárias para realizar e controlar os resultados, com o 

objetivo de cumprir as metas estabelecidas. 

 Administração é segundo estes autores alcançar metas, objetivos por 

meio de ações com os recursos disponíveis, e com ela pode-se dividir de uma melhor 

forma as atividades desenvolvidas as empresas. O método de administrar é composto 

por quatro funções, onde deve-se planejar e organizar as ações da empresa, colocar em 

execução e por fim controlar o que foi implantado para verificar se está de acordo com o 

planejamento. 

A função planejar consiste em definir objetivos, quais atividades e recursos 

serão utilizados para alcançá-los, organizar é difundir qual trabalho será realizado, quem 

irá colocá-lo em prática e distribuir os recursos segundo os critérios estabelecidos. 

Executar é utilizar os recursos disponíveis para realizar as atividades para o alcance dos 

objetivos, e a função de controlar é realizar o próprio controle para garantir que os 

objetivos sejam cumpridos e verificar a necessidade de modificá-los (MAXIMIANO, 

2000). 

Pensar com antecedência nos objetivos e metas para o melhor desempenho das 

organizações e com isso propor os meios e recursos a serem utilizados para a 

concretização dos desejos é como definem Lacombe e Heilborn (2003) o planejamento. 

E organizar é a disposição de recursos humanos e materiais em um estabelecimento. 

Andrade e Amboni (2007) delimitam a função de dirigir como estilos de 

liderança que motivam as pessoas a atingir as metas, e é processo de controle que 

demonstrará se há compatibilidade entre os objetivos traçados e os resultados 

conquistados. 

Chiavenato (2003) define o processo de planejar como a programação de 

atividades, definição de objetivos e planos para alcançar os mesmos, organização como 

distribuição de responsabilidades e recursos para atingir as metas. Direção para este 
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autor é preencher cargos, dirigir as equipes para os objetivos e controle é medir os 

desempenhos utilizando padrões, corrigir discrepâncias garantindo a realização do 

planejamento. Desta forma o planejamento é importante nas áreas da administração 

inclusive no mercado em que a empresa atua, ou seja, no marketing. 

 

2.2 MARKETING 

 

 Segundo Kotler e Keller (2006) o sucesso financeiro de uma empresa pode 

depender da habilidade de marketing que a mesma tem, porém se a organização não 

tomar cuidado o marketing pode prejudicá-la. Os autores definem marketing como uma 

estratégia que atende as necessidades lucrativamente, ou seja, reconhece e realiza as 

necessidades humanas e sociais, criando desejo em relação a elas.  

 Sarquis (2003 apud Drucker, 1973) relata que o sucesso da empresa não depende 

do produtor, mas sim do consumidor, dessa forma o marketing não deve ser considerado 

uma função solta, mas sim parte da empresa como um todo. 

 O marketing pode ter sua definição classificada em social ou gerencial, onde a 

deliberação social diz que é uma técnica social na qual as pessoas obtêm aquilo que 

necessitam e desejam com criação, oferta e livre negociação. E na definição gerencial, 

marketing é uma função organizacional e um conjunto de técnicas onde se cria, 

comunica, entrega valor ao cliente e gerencia os relacionamentos, de modo que traga 

benefícios a empresa (SARQUIS, 2003). 

 Camarotto (2009 apud Limeira, 2003) diz que marketing é a atividade que cria 

continuamente valor para o consumidor e benefício competitivo com maior duração, 

que para isso utiliza as variáveis controláveis do marketing: promoção, preço, 

comunicação e distribuição. Ferrel (2005) utiliza a visão do marketing como a relação 

do mercado e a empresa, e afirma que a finalidade do marketing é interligar a 

organização com seus clientes. 

 Marketing é cumprimento de atividades empresariais que segue o fluxo de 

mercadorias e serviços da organização para os consumidores finais (SILVA, 2001). 

Kotabe e Helsen (2000) demonstram o conceito de marketing como uma ação 

corporativa criativa que contorna o planejamento e a execução da elaboração, onde 

determina-se o preço, promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços em uma 

troca que antecipa e sustenta suas necessidades futuras, e não somente satisfaz as 

necessidades atuais dos consumidores. 
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 Kotler e Keller (2006) afirmam que a base para a administração de marketing e 

para o marketing holístico é um conjunto de conceitos principais, onde deve-se entender 

as necessidades, desejos e demandas do mercado-alvo. Os seres humanos têm 

necessidades como de alimentação, vestuário, entre outros. O desejo é moldado pela 

sociedade na qual está inserido, e as empresas devem mensurar quem além de ter o 

desejo de seu produto também pode pagar por ele, sendo dessa forma a sua demanda. 

 E para firmar essa ideia Kotler e Keller (2006) informam que o marketing não 

cria as necessidades elas já existem, ele somente molda os desejos com a ajuda de 

outros fatores sociais. E conseguir isto nem sempre é fácil, muitas vezes o consumidor 

não consegue se expressar. 

 Las Casas (2006) descreve que o marketing é a área que engloba todas as 

atividades associadas às relações de troca, voltadas para a satisfação das necessidades e 

desejos do consumidor final, com o objetivo de alcançar as metas da empresa, sempre 

levando em consideração o ambiente de atuação e qual será o impacto que essas 

relações terão na sociedade. 

 Para desenvolver uma estratégia de marketing pode ser realizado um 

planejamento estratégico de marketing, o seu resultado demonstraráao gestor qual a 

melhor estratégia para a realidade da empresa. 

 

2.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

O planejamento estratégico de marketing indica objetivos, metas e estratégias do 

composto de marketing em harmonia com o plano estratégico geral da empresa. A 

relação entre produto e mercado que em união a outros planos táticos formam o plano 

geral da empresa (LAS CASAS, 2011). 

Kotler (2000) referência que planejamento estratégico de marketing é dar forma 

aos produtos e negócios da organização, fazendo com que eles proporcionem 

crescimento e lucro ansiados, para se alcançar objetivos futuros. 

Para Kotler e Keller (2006) a técnica de criar, entregar e comunicar valor exige 

várias atividades de marketing diferentes, um planejamento estratégico é essencial para 

certificar que sejam selecionadas e executadas as ações corretas. Este planejamento 

exige atos em três áreas. Administrar os negócios da empresa como uma carta de 

investimentos seria a primeira, a segunda é avaliar os pontos fortes de cada empresa 



 

118 

levando em consideração a taxa de crescimento do mercado e a posição da empresa, e a 

terceira seria determinar uma estratégia de marketing. 

Las Casas (2011) corroborando com a ideia de Kotler e Keller (2006) exprime 

que os planos de marketing estipulam os detalhes das atividades que foram traçadas na 

estratégia de marketing. E o responsável que receber este plano deve compreender o que 

deverá fazer para entrar em sintonia com o plano estratégico da empresa e o de 

marketing para o intervalo desejado. E continua indicando que deve haver um subplano 

para cada função de marketing, e este dará detalhes das ações a serem efetuadas para a 

realização do plano. 

Dias (2003) corrobora que para atingir os objetivos do plano de marketing, tem 

que possuir características básicas referente ao processo de qualidade e redação das 

informações. Ou seja, segundo o autor, um plano de marketing tem que ser bem 

organizado, completo, claro, coerente, honesto, racional, persuasivo e atual 

acompanhando as mudanças do setor. 

Identificar as oportunidades que viabilizem bons resultados para a organização, e 

mostrar como ter sucesso para alcançar a posição desejada no mercado é o que faz um 

plano estratégico de marketing, e este tem que ser claro, quantificado, focado, realista e 

ter concordância (COBRA, 2003). 

A quantidade de informações ou complexidade da produção de um plano varia 

de acordo com os objetivos traçados e do tipo de empresa. Uma empresa de grande 

porte fará um plano mais detalhado e complexo, enquanto uma de pequeno porte terá 

em seu planejamento as informações essenciais (LAS CASAS, 2011). 

Las Casas (2011) desenvolveu um sistema simples que pode ser adaptado e 

usado por qualquer empresa de porte pequeno, seus elementos são: 

a) Dados externos: demarcação das situações desfavoráveis e favoráveis. 

b) Dados internos e externos da organização e concorrência. 

c) Metas e Objetivos. 

d) Estratégias de marketing e orçamento. 

e) Projeção de perdas e lucros. 

f) controle 

Kotler e Keller (2006) afirmam que os planos estratégicos de marketing são 

exprimidos por equipes, com cooperações e aprovação dos departamentos importantes, 

e logo após implementados. Os resultados são supervisionados e se houver necessidades 

é feito ação corretiva. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No presente estudo foram aplicados os procedimentos metodológicos para 

auxiliar na resolução do problema de pesquisa, Markoni e Lakatos (2003) compreendem 

método como: atividades racionais e sistemáticas que permitem alcançar o objetivo 

traçado, delineando o caminho a seguir, encontrando erros e com isso ajudando com 

maior segurança e economia a tomada de decisão 

Uma definição simplificada de método é a de Gil (2008) que define como: um 

caminho para se alcançar um fim, explicando que existem diferentes métodos para 

diferentes fins, também corroboram os autores Kauark, Manhães e Medeiros (2010, 

apud Barros e Lehfeld, 2000), atentam que o método não é sempre o mesmo, varia de 

estudo para estudo, pois o mesmo reflete circunstâncias históricas momentâneas ao que 

o conhecimento toma forma. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

 

Pesquisa é um procedimento formal e sistemático que tem como objetivo 

descobrir resposta para problemas utilizando procedimentos científicos (GIL,2008). As 

pesquisas podem ser caracterizadas por duas abordagens, a quantitativa e a qualitativa. 

Terence e Escrivão Filho (2006) caracterizam e diferenciam as pesquisas 

quantitativas e qualitativas conforme tabela 1. 

  

Tabela 1: Características das abordagens quantitativas e qualitativas 

  Pesquisa Quantitativa Pesquisa Qualitativa 

Inferência Dedutivo Indutivo 

Objetivo Comprovação Interpretação 

Finalidade Teste de teorias, predição, 

estabelecimento de fatos e 

teste de hipóteses 

Descrição e entendimento de 

realidades variadas, captura 

da vida cotidiana e 

perspectivas humanas 

Realidade investigada Objetiva Subjetiva e complexa 

Foco Quantidade Natureza do Objeto 

Amostra Determinada por critério Determinada por critérios 
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estatístico diversos 

Característica da amostra Grande Pequena 

Característica do 

instrumento de coleta de 

dados 

Questões objetivas, 

aplicações em curto espaço 

de tempo. Evita-se a 

interação entrevistador-

entrevistado, isolamento de 

variáveis. Anônima aos 

participantes. 

Questões abertas e flexíveis. 

Explora interação 

pesquisador-entrevistado. 

Examina todo o contexto, 

interage com os 

participantes. 

Análise dos dados Estatística e numérica. Interpretativa e descritiva. 

Ênfase na análise do 

conteúdo. 

Plano de pesquisa Desenvolvido antes do 

estudo ser iniciado. Proposta 

estruturada e formal. 

Evolução de uma ideia com 

o aprendizado. Proposta 

flexível. 

Resultados Comprovação de hipóteses. 

A base para a generalização 

dos resultados é universal e 

independente do contexto. 

Proposições e especulações. 

Os resultados são 

situacionais e limitados ao 

contexto. 

Confiabilidade e validade Pode ser determinada, 

dependendo do tempo e 

recurso. 

Difícil de determinação, 

dada a natureza subjetiva da 

pesquisa 

Fonte: Terence e Escrivão Filho (2006, p.4) 

 

Terence e Escrivão Filho (2006) apresentam conforme tabela a pesquisa 

quantitativa como: estatística e numérica, a qual é composta por questões objetivas, 

trazendo resultados para comprovação de hipóteses, servindo de base para generalização 

dos resultados. A pesquisa qualitativa segundo estes autores tem objetivo de 

interpretação e descrição dos dados, com proposições e especulações, tendo questões 

abertas e flexíveis, apresentando resultados situacionais e limitados ao contexto da 

aplicação. 

 

3.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

  

No presente capítulo a empresa Joana Salão de Beleza e Podologia será 

caracterizada, apresentando o resultado da pesquisa de marketing realizada no 

estabelecimento, bem como a análise de seus resultados. Com base nos dados coletados 

serão sugeridas estratégias de marketing, seguida de propostas e sugestões de melhoria. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 A empresa Joana Salão de Beleza e Podologia, localizada na rua Machado de 

Assis, nº 538 no bairro Jardim Eldorado, Palhoça-SC, na grande Florianópolis, na 

categoria de Microempreendedor Individual - MEI, no ramo da Beleza, regularizada sob 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ número 24.274.667/0001-40. Fundada 

em 1993, oferece serviços de manicure, pedicure, podologia, cabeleireiro, depilação, 

design de sobrancelhas, seus principais clientes são pessoas interessadas em cuidar de 

sua beleza e saúde. 

 

3.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste trabalho foram realizadas três análises, onde a pesquisa de marketing com 

clientes e prospects foi realizada no período de abril a julho, a análise dos concorrentes 

e pesquisa com proprietária no mês de agosto. 

Demonstra-se a seguir a análise dos resultados da pesquisa de marketing 

realizada com prospects e clientes do estabelecimento, para identificar como e se o 

estabelecimento, Joana Salão de Beleza e Podologia, é conhecido. Mostrando para a 

empresa se existe a necessidade de melhorar seu marketing e identificando a 

necessidade de implantação de novos serviços. 

Público-alvo do estudo são clientes, moradores das imediações do salão e do 

município de Palhoça. O mesmo tem como objetivo primário identificar de que forma é 

conhecido o estabelecimento, secundário verificar o que leva os clientes a escolherem 

um salão de beleza e quais serviços eles procuram. A coleta de dados foi realizada 

através de questionário aplicados presencialmente com os moradores do bairro, com 

clientes do salão e virtualmente através de envio do questionário pelo facebook e e-mail. 

Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos - Abihpec, citada pelo portal Gazeta do povo
[1]

 o 

Brasil é hoje o terceiro mercado global em beleza, atrás da China e dos Estados Unidos. 

O brasileiro destina 2% do seu orçamento à compra de produtos de higiene e beleza, 

movimentando US$ 43,5 bilhões em 2014. Como mostram estas pesquisas secundárias 

o ramo em quem os salões de beleza atuam é grande em nosso país, com isso estes 

estabelecimentos têm dificuldades com a concorrência, precisam ter estratégias para sua 

https://maps.google.com/?q=rua+Machado+de+Assis,+n%C2%BA+538&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=rua+Machado+de+Assis,+n%C2%BA+538&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=US$+43,5&entry=gmail&source=g
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divulgação e manter-se competitivo. Esta pesquisa primária trará os resultados da 

divulgação e serviços de Joana Salão de Beleza e Podologia. 

A análise dos concorrentes faz-se necessária no presente estudo para uma melhor 

elaboração do plano estratégico de marketing, onde foram analisados os três principais 

concorrentes apontados em entrevista com a proprietária e na pesquisa de marketing.    

A entrevista realizada com a proprietária foi realizada de forma semi-

estruturada, caracterizada de forma qualitativa, e é composta por 6 perguntas. Esta 

maneira de entrevista para Triviños (2009) possui como peculiaridade questionamentos 

com embasamentos em teorias ou hipóteses que se relacionam com o problema de 

pesquisa, onde o foco da entrevista é colocado pelo pesquisador, e a partir das respostas 

do pesquisado surgem novas hipóteses e questionamentos, a mesma favorece a 

descrição de fenômenos sociais e com isso ajuda a entendê-los e explicá-los. Após 

realizadas as três análises apresenta-se o plano estratégico de marketing elaborado para 

o estabelecimento. 

  

3.5 APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING 

  

O planejamento estratégico de marketing foi criado pela pesquisadora embasado 

nos modelos dos autores Kotler (2000) e Las Casas (2011), para melhor atender as 

necessidades da empresa em estudo, o mesmo será demonstrado e explicitado abaixo: 
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Figura 5: Plano Estratégico de Marketing 

 
Fonte: Dados primários (2017) 

  

Conforme demonstrado na figura esta nova forma de plano estratégico de 

marketing tem como objetivo através de análises realizadas na empresa Joana Salão de 

Beleza e Podologia, captar clientes por meio de uma estratégia de marketing. As 

principais estratégias escolhidas foram de marketing digital por meio das redes sociais e 

de marketing de relacionamento com a criação de um cartão fidelidade, para melhorar o 

relacionamento com o cliente. 

 

3.5.1 Análise do ambiente de marketing 

 

Esta análise é o primeiro passo deste novo modelo de plano estratégico de 

marketing desenvolvido, ela é compreendida por três análises, a situacional, swot e dos 

concorrentes. A primeira contém a análise do ambiente, esta é composta por fatores 

econômicos, tecnológico, socioculturais e políticos legais. A segunda verifica os fatores 

externos e internos da empresa, apresentando as oportunidades, ameaças, forças e 

fraquezas da empresa em estudo. A terceira quando estudada além da mesma conhecer 

melhor seus concorrentes, pode gerar oportunidades para o estabelecimento. 
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3.5.2 Objetivos e metas da empresa 

Após realizada todas as análises que compreendem a análise do ambiente de 

marketing para continuar na formulação do planejamento estratégico de marketing, no 

segundo passo, deve-se definir os objetivos e metas da empresa, ou seja, onde se deseja 

chegar ou o que deseja alcançar.Para Sparemberger e Zamberlan (2008) a definição de 

objetivos é um passo importante do planejamento estratégico de marketing, estes podem 

ser estipulados como o estado, situação ou resultado futuro que o gestor pretende 

atingir. 

 

3.5.3 Estratégias de marketing e Definições de mercado 

 

O próximo passo da elaboração deste plano estratégico de marketing é a escolha 

das estratégias de marketing e definições de mercado. Em que é descrito para cada 

objetivo e metas estipulado no passo anterior, uma estratégia de marketing para alcançá-

los, bem como é definida o mercado da empresa, onde deseja atuar, para desta forma 

atingir o posicionamento almejado pela organização. 

 

3.5.4 Implementação e Controle 

 

O último passo é a implementação e controle, onde será implementado o plano 

estratégico de marketing desenvolvido e ao mesmo tempo realizado o controle da 

efetividade deste. A implementação das estratégias elaboradas se dará por meio do 

plano de ação criado através da ferramenta 5W2H. Silva et al (2013, apud Meira, 2003) 

declara que esta ferramenta opera como base no processo estratégico, garantindo que 

informações básicas e fundamentais sejam visivelmente definidas e as ações sugeridas 

sejam minuciosas e simplificadas. Com esta ferramenta é possível elaborar um plano de 

ação para cada objetivo, meta e estratégias desenvolvidas nos passos anteriores, que por 

meio dele também se dará o controle, mudanças e ações corretivas necessárias. 

 

3.5.5 Propostas e Sugestões de Melhoria 

 

Com os dados obtidos na pesquisa de marketing realizada, é possível sugerir 

algumas modificações para a empresa em questão, sendo a primeira sugestão investir 

em divulgação do salão, pois a pesquisa mostra que somente 29,4% da amostra o 
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conhecem, esta divulgação pode ser através das redes sociais, através de novas 

publicações de seu trabalho, promoções no facebook, instagram, e impulsionamento 

destas publicações, e também através de lista de transmissão no whatsapp onde a 

proprietária do estabelecimento poderá compartilhar promoções, dicas entre outros. 

Utilizando estas ferramentas é possível divulgar a empresa e captar novos clientes sem 

trazer um grande custo para a mesma, já que a mídia social em geral é gratuita, somente 

o impulsionamento é cobrado e este valor é razoavelmente baixo. 

Outra sugestão seria abranger mais serviços do mercado da beleza, onde a 

proprietária realizaria cursos como progressiva, hidratação, luzes e mechas, pois Joana 

Salão de Beleza e Podologia, somente conta com serviços de manicure, pedicure, 

estética facial, podologia e depilação, que são os serviços, tirando a podologia, mais 

básicos para um salão de beleza. Com a implantação destes novos serviços a empresa 

conseguirá atingir mais clientes que hoje não atinge aumentando o número destes, e 

com isso o faturamento da empresa. 

A criação de pacotes de serviços com valores mais em conta é a sugestão 

seguinte, pois como a pesquisa mostrou, o poder aquisitivo da maioria dos entrevistados 

não é muito grande, em que 42,30% dos entrevistados possuem renda de R$ 938,00 a 

R$1.874,00, a criação destes pacotes torna alguns serviços mais acessíveis para os 

consumidores, podendo também com isso implementar novos serviços em que o cliente 

se sentiria mais confortável em realizar tendo em vista o valor mais atrativo. Com isso o 

estabelecimento consegue atrair novos clientes, implementar novos serviços e até 

fidelizar melhor os novos e antigos consumidores de seus serviços. 

Fidelizar seus clientes é muito importante para todas as empresas, com isso 

deixa-se como sugestão a utilização de uma estratégia de marketing de relacionamento 

com seus clientes, em que seria criado um cartão fidelidade que funcionaria da seguinte 

maneira: a cada visita, para utilização de serviços, ao estabelecimento o cliente ganha 

um carimbo com assinatura, ao completar dez o mesmo ganhará um serviço, podendo 

escolher entre manicure ou design de sobrancelhas. 

Oferecer serviços de outras áreas em seu estabelecimento também se torna um 

bom atrativo para o salão, sugere-se então a criação de parcerias com outros 

profissionais como: massagistas, serviços de estética. Para esta parceria a proprietária 

do salão cederia o espaço para que estes profissionais ofereçam seus serviços deixando 

uma porcentagem de seu trabalho para a empresária. 
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Este estudo tem como objetivo geral propor a implantação de um plano 

estratégico de marketing à Joana Salão de Beleza e Podologia desta forma sugere-se a 

implementação deste planejamento elaborado para melhorar o posicionamento da 

empresa no mercado, conquistando uma fatia maior deste. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 O mercado da beleza é grande no Brasil, segundo o Jornal do Brasil
20

 este setor 

emprega aproximadamente 5 milhões de pessoas, o mesmo apresenta que o Brasil é o 

quarto país em consumo de itens de beleza. Frente a grandeza deste faz-se importante 

para Joana Salão de Beleza e Podologia aumentar sua participação de mercado para 

manter-se competitiva. 

O presente trabalho teve como problema de pesquisa: implantar um plano 

estratégico de marketing no Joana Salão de Beleza e Podologia, visando captar novos 

clientes, partindo deste problema foi possível definir os objetivos gerais e específicos 

para a resolução deste questionamento. O objetivo geral delimitado foi propor a 

implantação de um plano estratégico de marketing no Joana Salão de Beleza e 

Podologia. E os objetivos específicos, a revisão de literatura foi apresentada com 

autores relevantes nos assuntos estudados como: administração, marketing e plano 

estratégico de marketing, a empresa foi caracterizada, seu mercado foi analisado, 

aplicada a pesquisa de marketing, os dados pesquisados foram analisados, tornando 

possível a apresentação do plano estratégico de marketing e as propostas e sugestões de 

melhoria, atingindo desta forma os objetivos do presente estudo. 

 O plano estratégico de marketing mostrou-se no decorrer da elaboração deste 

trabalho de suma importância para o estabelecimento em questão, pois o mesmo é uma 

ferramenta que proporciona múltiplos benefícios para a empresa, onde a mesma 

conseguirá captar novos clientes, aumentando assim sua participação no mercado e 

melhorando também seu posicionamento frente seus concorrentes. 

 Para as autoras, este estudo proporcionou maiores conhecimentos na área, 

compreendendo da melhor forma como funciona o mercado local. Durante a realização 

do mesmo pode-se observar uma melhoria para o estabelecimento através das 

                                                           
20

Jornal Brasil, Brasil se mantém como o quarto mercado mundial de cosméticos. Disponível em: 

<http://www.jb.com.br/negocios-e-marketing/noticias/2017/03/21/brasil-se-mantem-como-o-quarto-

maior-mercado-mundial-de-cosmeticos/>. Acessado em 19 de setembro de 2017. 

http://www.jb.com.br/negocios-e-marketing/noticias/2017/03/21/brasil-se-mantem-como-o-quarto-maior-mercado-mundial-de-cosmeticos/
http://www.jb.com.br/negocios-e-marketing/noticias/2017/03/21/brasil-se-mantem-como-o-quarto-maior-mercado-mundial-de-cosmeticos/
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atualizações realizadas em redes sociais, além de melhorar a visão de alguns clientes, 

com a criação da logo e da pesquisa de marketing realizada. 

A pesquisa executada possibilitou além da coleta de dados, o conhecimento do 

salão para os pesquisados, tornando-se dessa forma significativa para a realização da 

ferramenta deste trabalho acadêmico. Para o mercado amplo em que empresa estudada 

está inserida tem-se notável relevância a aplicação do plano estratégico de marketing 

elaborado, pois através dele a empresa se tornará mais sólida, competitiva e melhor 

posicionada, com uma cartela maior de clientes e estes com maior satisfação, 

melhorando a imagem que o mercado pode passar as pessoas envolvidas no mesmo, 

fomentando a economia do município. 

 Finalizado todos os processos que compreendem este projeto, sugere-se além da 

implementação do plano estratégico de marketing, elaborada através do plano de ação, 

que em futuros estudos seja realizado uma nova pesquisa, visando verificar a 

efetividade das estratégias aplicadas na empresa. 

 

 

ABSTRACT: Possessing the third largest global beauty market, in which Brazilians 

allocate part of their earnings and with the growth of microentrepreneurs, it becomes 

important to create differentials for the company to stand out. One of the ways to 

improve the marketing and communication strategy through the elaboration of a 

strategic marketing plan, being the central objective of this study. In this way the theme 

and research problem was: will it be possible to implement a strategic marketing plan, 

not Joana Salão de Beleza and Podologia, in order to attract new clients? For a better 

understanding of the subject it is relevant to deepen this content with the realization of a 

theoretical reference that the authors have shown. For whatever the marketing strategy 

and the implementation of solutions related to the company and its marketing actions, to 

be the final result of improvement actions, which was characterized by quantitative, 

qualitative, descriptive and exploratory. After a research was carried out, data collection 

and analysis were performed and the strategic marketing plan was presented, which is 

shown as a matter of importance for Joana Salão de Beleza and Podologia, thus 

concluding the main objective of this study. 

 

KEYWORDS: ADMINISTRATION; MARKETING; STRATEGIC MARKETING 

PLAN. 
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RESUMO:  

Este artigo tem como objetivo principal analisar a Capoeira como instrumento pedagógico, fonte 

disseminadora de cultura e saúde, para alunos da educação infantil. Neste sentido buscou-se embasar-se 

para fundamentar a pesquisa em autores que tem conhecimento e vivenciam a Capoeira em seu cotidiano 

e ainda em outros autores pesquisadores que defendem e provam em seus estudos que a Capoeira de fato 

vem a contribuir para a formação da criança em seu desenvolvimento, sendo esta na sua modalidade um 

instrumento pedagógico pertencente à cultura brasileira. 
 

 

Palavras-chave: Capoeira – Educação -  Instrumento Pedagógico. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme Falcão (2009, p. 163), a capoeira é um “[...] complexo temático 

essencialmente interdisciplinar, em ocorrência de seu processo histórico [...] em que se 

entrecruzam pressupostos de várias áreas de conhecimentos, como História, 

Antropologia, Sociologia, Psicologia, Filosofia e Educação Física.” 

A capoeira como patrimônio cultural tombado desde 2008 pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é a principal manifestação cultural 

existente em nosso país, por isso, deve ser valorizada como cultura, folclore, esporte e 

educação para inserção no currículo escolar. 

A capoeira foi evoluindo dentro dos princípios básicos tradicionais até que, em 

janeiro de 1973, foi oficializada como uma luta eminentemente brasileira, sob a 

Regulamentação Nacional da Capoeira.  Já o ensino de capoeira representa uma 

oportunidade para a integração entre diferentes componentes curriculares como história, 

                                                           
21
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educação física, geografia, física, artes plásticas, música e outros, além de mobilizar os 

setores do desporto, turismo, meio ambiente, saúde, segurança, para citar alguns. 

A Capoeira desenvolve no aluno habilidades que vão além das capacidades 

físicas, como é um tema amplo, pode-se trabalhar de forma lúdica, assim brincando, os 

alunos tomam consciência do seu corpo e de suas capacidades motoras, facilitando o 

crescimento cognitivo e afetivo. Explora muito a psicomotricidade, lateralidade, situar-

se no espaço, dominar o tempo, adquirir coordenação de seus movimentos 

(CACCIATORE; CARNEIRO; GARCIA JUNIOR, 2010). 

A capoeira no contexto escolar vem ano a ano crescendo e buscando forma de 

se afirmar como educação cultural e pedagógica se infiltrando cada vez mais nos 

espaços escolares. 

A partir deste contexto, o presente artigo tem por objetivo geral analisar a 

Capoeira como instrumento pedagógico, fonte disseminadora de cultura e saúde, para 

crianças da educação infantil. 

Para poder nortear o estudo iniciou-se a pesquisa pelas formas de disseminação 

de cultura e saúde por meio da prática da Capoeira. 

O interesse direito pela temática surge no instante que o autor deste trabalho é 

mestre de capoeira pela Escola Brasileira de Capoeira- EBC, e atua no ensino da mesma 

junto a projetos ligados as escolas municipais do município de Palhoça SC. 

Com a preocupação de descrever a história, origem e benefícios da Capoeira, 

serão apresentados os fundamentos teóricos da Capoeira como instrumento pedagógico. 

De maneira fundamental, no decorrer do presente artigo, será necessário 

analisar a didática e o desenvolvimento pedagógico das aulas de capoeira, para que se 

possa obter uma real compreensão do tema em estudo. 

Finalmente, para melhor explorar a temática define-se a seguinte problemática 

de estudo: o ensino da capoeira pode ser considerado um instrumento pedagógico e uma 

fonte disseminadora de cultura e saúde, para crianças da educação infantil em turno 

estendido. 

Portanto, o estudo justifica-se plenamente no instante em que a Lei nº 10.639 

de 09 de janeiro de 2003, no artigo 26-A, tornar-se obrigatório o ensino da história e 

cultura afro-brasileira em todo o currículo escolar. Para que isso se torne possível os 

professores envolvidos deverão ter conhecimento sobre história afro-brasileira. 
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Ainda há que se considerar a Política Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 

2006) denominada PNEI e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2009), perfeitamente adequadas e aplicáveis ao tema em estudo. 

A Capoeira como parte importante dessa história se torna fundamental como 

instrumento pedagógico para que se possa disseminar a cultura; trazendo ainda consigo 

os benefícios à saúde da prática esportiva. 

O estudo fundamenta-se e justifica-se na importância da temática para a 

construção de novos currículos escolares que contribuam verdadeiramente com a 

construção do ser humano cidadão, o qual poderá com toda certeza encontrar no ensino 

da Capoeira a alternativa viável a esta formação.  

 

 

2. ORIGEM E HISTÓRIA DA CAPOEIRA 

 

Mesmo a Capoeira sendo praticada em mais de 150 países, nos dias de hoje, 

ainda é comum às dúvidas sobre suas origens; ela foi criada e desenvolvida aqui no 

Brasil ou veio com os escravos trazidos do continente africano no século XVI ?  

Os grandes historiadores em seus trabalhos citam a falta de registros e 

documentos desta época.Segundo Rego (1968, p. 35) 

 

No caso da capoeira, tudo leva a crer seja uma invenção dos africanos do 

Brasil, desenvolvida por seus descendentes afro-brasileiros, tendo em vista 

uma série de fatores colhidos em documentos escritos e sobretudo no 

convívio e diálogo constante com os capoeiras atuais e antigos que ainda 

vivem na Bahia, embora em sua maioria, não pratiquem mais a capoeira, 

devido a idade avançada. 

Terra de Vera Cruz (1500/1501) Terra de Santa Cruz (1501/1503), nomes 

dados ao continente recém-descoberto, que logo foi rebatizado de Brasil, pelo grande 

volume de árvores pau brasil, tendo como seu primeiro povo escravo, os indígenas.No 

decorrer da exploração do novo continente, os colonizadores portugueses, exportam 

escravos do continente africano, sendo na sua maioria de Angola.  

Identifica-se na leitura de Rego (1968, p. 35) a problemática da origem 

histórica: 

 

Quando examinei o problema do tráfico de escravos africanos para o Brasil, 

falei da dificuldade em se afirmar, com precisão, a data da chegada dos 
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primeiros escravos e a sua procedência, em virtude de escassez, no momento, 

de documentos.  

Ora, tudo isso seria um pressuposto para se dizer que a capoeira veio de 

Angola, trazida pelos negros de Angola. Mas, mesmo que se tivesse notícia 

concreta de tal folguedo por aquelas bandas, ainda não era argumento 

suficiente. Está documentado, e sabido por todos, que os africanos uma vez 

livres e os que retornaram as suas  pátrias levaram muita coisa do Brasil, 

coisas não só inventadas por eles aqui, como assimiladas do índio e do 

português. Portanto, não se pode ser dogmático na génese das coisas em que 

é constatada a presença africana; pelo contrário, deve-se andar com bastante 

cautela. 

Todos os indicativos apontam ser a Capoeira uma invenção dos escravos do 

Brasil, na sua grande maioria, africanos, desenvolvida por seus descendentes afro-

brasileiros. 

Seguindo seu raciocínio, Rego (1968) afirma que a capoeira foi inventada no 

Brasil, com uma série de golpes e toques comuns.Todos os que a praticam, como, os 

seus próprios inventores e descendentes, preocupados com o seu aperfeiçoamento, 

modificaram-na com a introdução de novos toques e golpes, transformando uns, 

extinguindo outros, associando a isso o fator tempo que se incumbiu de arquivar no 

esquecimento muito deles e também o desenvolvimento social e econômico da 

comunidade onde se pratica a capoeira.  

De acordo com Burianová (2007)existem várias teorias sobre a origem 

etimológica da palavra “capoeira“.  Uma destas teorias, considerada também uma das 

mais fiáveis, estabelece a língua tupi1 como aquela de onde procederia a 

vernaculização: caá-puêra (caá = mato; puêra = que já foi) resultaria nos brasileirismos 

“capuíra”, “capoêra” e “capoeira”. Capoeiras seriam áreas semidesmatadas onde os 

escravos treinavam os seus golpes. Outro caminho possível para seguir é que a acepção 

“capoeira” designa um tipo especial de cesto, usado no transporte de galinhas que eram 

conduzidas por escravos aos mercados. A esses escravos ter-se-ia se estendido o 

emprego da denominação primeiramente aplicada às gaiolas. Segundo os defensores 

dessa hipótese, enquanto aguardavam a chegada dos comerciantes, os escravos se 

divertiam com a prática da luta que também seria denominada de capoeira. 

Na análise de Filho (1997) em 1888, foi abolida a escravatura e com isso 

muitos escravos foram lançados nas cidades sem emprego. A capoeira tornou-se um dos 

meios utilizados para a sobrevivência. Alguns ex-escravos passaram a ganhar a vida 

fazendo pequenas apresentações em praça pública, porém muitos deles utilizaram a 
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capoeira para roubar e saquear. Os marginais brancos também aprenderam a nova luta 

no convívio mais direto com os negros e introduziram na sua prática as armas brancas.  

Formaram-se verdadeiros bandos de marginais aterrorizando a população e já 

em 1890 a capoeira foi colocada fora da lei pelo Código Penal da República. Uma 

grande parte do que se sabe hoje sobre a capoeira praticada pelos escravos foi 

transmitida de forma oral, visto que a documentação referente à época da escravatura foi 

queimada por Rui Barbosa, Ministro da Fazenda no governo de Deodoro da Fonseca. 

Para Pestana (1992) a capoeira se espalhou pelo Brasil, porém foi nos estados 

da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco onde adquiriu mais fama entre o povo e onde 

mais informações sobre ela corriam nos jornais locais. Apesar de reprimida, a capoeira 

continuou a ser praticada e ensinada para as gerações seguintes. Em 1929 ocorreu a 

quebra da Bolsa de Nova Iorque e a consequente crise do capitalismo. O Brasil viveu 

um momento de abolição das forças sociais.  

Com a entrada de Getúlio Vargas no governo do país, medidas foram tomadas 

para angariar a simpatia popular, entre elas a liberação de uma série de manifestações 

populares. Para tal, Getúlio Vargas convidou Manoel dos Reis Machado, o mestre 

Bimba, para uma apresentação no Palácio do Governo. Temendo a popularização da 

arte-luta, Getúlio Vargas permitiu a abertura da primeira academia de capoeira, que teria 

um cunho folclórico. Após essa passagem, a capoeira perdeu as suas características de 

luta marginal e vadiagem, visto que para frequentar a academia do mestre Bimba os 

indivíduos eram obrigados a ter carteira de trabalho assinada (FILHO,1997). 

Enfim, a capoeira ganhou a popularidade, e até os dias de hoje vem reunindo 

adeptos pelo país e mundo inteiro. A partir das suas origens até o a atualidade, capoeira 

como arte e como filosofia de vida passou por uma transformação muito grande. Antes 

treinada pelos escravos, é agora treinada dentro das academias. Foi padronizado um 

uniforme que consiste em calça branca (representando as calças de saco que os negros 

usavam para a lida) e uma corda que deve ser amarrada na cintura da calça. Alguns 

grupos que praticam a capoeira Angola utilizam-se de calça preta.  

No mesmo sentido, Rego (1968) aponta que os capoeiras, ou capoeiristas, 

agora se dividem em grupos que carregam um nome que normalmente representa a 

força negra nos tempos da escravidão. Comumente, os capoeiristas representam o grupo 

ao qual participam, com o símbolo gravado na calça. Esses grupos ou associações têm 
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por objetivo expandir a arte da capoeira pelo país, alguns chegando até a levá-la para o 

exterior.  

Na atualidade a maioria dos grupos de capoeira convivem pacificamente, 

apesar de cada um interpretar a capoeira de uma maneira diferente (alguns trabalham a 

capoeira numa visão mais folclórica, outros a entendem mais como luta, uns dão maior 

ênfase à parte desportiva, outros valorizam principalmente a educação pela capoeira). 

Como prova do convívio de amizade entre os grupos são realizados periodicamente 

encontros entre eles, nos quais se reúnem com a finalidade de compartilhar 

conhecimentos. 

 

2.1 A CAPOEIRA REGIONAL 

 

A capoeira de Mestre Bimba chamada capoeira regional e tida por todos como 

uma outra capoeira, distinta da que geralmente se chama capoeira Angola. 

De acordo com Rego (1968, p. 15) a capoeira é uma só, com ginga e 

determinado número de toques e golpes, que servem de padrão a todos os capoeiras, 

enriquecidos com criações novas e variações sutis sobre os elementos matrizes, mas que 

não os descaracterizam e interferem na sua integridade.  

Apenas o que houve na capoeira dita regional, foi que o Mestre Bimba a 

desenvolveu, utilizando elementos já conhecidos dos seus antepassados e enriquecendo 

com outros a que não lhes foi possível o acesso.  

Os elementos novos introduzidos por mestre Bimba, são facilmente 

reconhecidos e distintos dos tradicionais como é o caso dos golpesligados ou cinturados, 

provenientes dos elementos de lutas estrangeiras. O que não se verifica nos golpes 

tradicionais, onde os capoeiras não se ligam e mal se tocam. 

 A capoeira regional é de fato diferenciada.  

É impressionante o depoimento de REGO (1968, p. 36) ao entrevistar o próprio 

mestre Bimba:  

Um dos diálogos que mantive com o Mestre Bimba, perguntei-lhe por que 

inventou a capoeira regional, no que me respondeu que achava a capoeira 

Angola muito fraca, como divertimento, educação física e ataque e defesa 

pessoal. Então indaguei o que utilizou para fazer a que chamou de regional, 

que considerou forte e capaz de preencher os requisitos que a capoeira angola 

não preenche. Respondeu-me que se valeu de golpes de batuque, como banda 
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armada, banda fechada,encruzilhada, rapa, cruz de carreira e baú, assim como 

detalhes da coreografia de maculêlê, de folguedos outros e muita coisa que 

não se lembrava, além dos golpes de luta greco-romana, jiu-jitsu, judô e a 

savata, perfazendo um total de 52 golpes.  

De acordo com Burianová (2007) a Regional foi criada pelo Mestre Bimba 

(1928) e tornou-se rapidamente popular, levando a capoeira ao grande público e 

mudando a imagem do capoeirista tido no Brasil até então como um marginal. O seu 

jogo é generalmente mais rápido, acrobático e atlético. Entre os movimentos mais 

característicos para este estilo estão os saltos, acrobacias, chute em rotação, mas 

também há rasteiras, cabeçadas e movimentos perto do solo. Em toques rápidos como 

São Bento Grande de Bimba os golpes são desferidos em grande velocidade e 

frequência, o que pode tornar o jogo perigoso, porém, extremamente belo. 

 

 

3. O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DA CAPOEIRA 

 

Falcão (1996) comenta que esse processo se deu pela mudança do significado e 

da prática da Capoeira – conhecido como esportivização.  

Na sequencia o mesmo autor relata que nas diferentes esferas nas quais sua 

prática foi manifestada, esse processo não ocorreu de maneira linear, mas cheio de 

tensões. Ao mesmo tempo em que a Capoeira buscava sua valorização e aceitava regras 

impostas pela elite, estava também voltada a um movimento de resistência aos moldes 

institucionalizantes e rígidos, que sua prática infringia certas regras impostas pelas 

condições dos moldes esportivos.  

O autor acima citado concluiu que tais condições ambíguas representaram 

apoio para sua aceitação social na escola. 

Os exercícios de Capoeira envolvem todas as partes do corpo e são executados 

associados a um ritmo que favorece a integração dos envolvidos, desenvolvendo de 

maneira eficaz os seguintes aspectos: 

 Imagem do Corpo: a Capoeira auxilia o aluno a conhecer o seu corpo, em partes 

e como um todo. O aluno conhece sua estrutura física, os movimentos e as 

funções que seu corpo é capaz de desenvolver, assim também, como a posição 

do corpo em relação a si mesmo, as outras pessoas e aos objetos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_Bimba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bento_Grande_de_Bimba
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 Auto-Imagem: a Capoeira ajuda a melhorar o conceito que a criança tem de si 

própria como pessoa. Ela se sente mais confiante, e melhora sua auto- avaliação. 

 Equilíbrio: a Capoeira trabalha tanto o equilíbrio estático, quando se desenvolve 

a habilidade de manter uma posição parada, contra a ação da força da gravidade, 

como a “parada de mão”, quanto equilíbrio dinâmico durante a execução de 

movimentos giratórios e rápidos. 

 Associação Visual Motora: a Capoeira desenvolve a habilidade de respostas 

visuais e motoras na forma de uma ação física. Permite que a criança administre 

seus movimentos e mova-se facilmente de um lugar para outro. 

 Coordenação: a Capoeira desenvolve a capacidade de usar de forma mais eficaz 

os músculos esqueléticos, resultando em movimentos mais eficientes. 

Coordenação entre olhos e mãos e entre olhos e pés: a Capoeira trabalha a 

habilidade de usarmos ao mesmo tempo tanto os olhos quanto as mãos e os pés, 

para executarmos movimentos, como por exemplo, durante a roda de capoeira 

que sem deixar de olharmos para nosso adversário temos que executarmos um 

movimento partindo da posição primária ou posição de ginga e em seguida 

retornar à mesma posição. 

 Movimentos de locomoção e movimentos uniformes: a Capoeira trabalha todos 

os tipos de deslocamentos básicos como caminhar, correr, pular e saltar 

obstáculos, dando a criança à percepção de mudanças à medida que as 

necessidades forem estipuladas. Trabalha também movimentos uniformes, 

durante as repetições dos golpes giratórios, que devem ser executados 

repetidamente na mesma velocidade. 

 Orientação Espacial: a Capoeira desenvolve na criança a imagem do seu próprio 

corpo, com isso ela consegue perceber a posição que um determinado objeto ou 

uma pessoa ocupa em relação ao seu próprio corpo, para isso trabalhamos 

exercícios em duplas ou com boneco teimoso inflável. 

 Lateralidade: a Capoeira trabalha de maneira igualitária, ambos os lados, isso faz 

com que o aluno reconheça e utilize o lado que for mais eficiente em 

determinada situação de jogo. A criança aprende a controlar os dois lados do 

corpo juntos ou separadamente. 
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 Direcionalidade: a Capoeira trabalha de maneira ampla o senso de direção; seus 

golpes são efetuados tanto para frente quanto para trás, direita e esquerda, em 

cima e em baixo, projeção da pessoa ao espaço e avaliação da distância entre o 

executante e o seu oponente. 

Em relação à inserção dos conhecimentos da Cultura Africana e, 

especificamente sobre o desenvolvimento pedagógico da Capoeira no contexto escolar, 

sabe-se que o professor deve estudar, buscar criar novas vivências e planejar as 

atividades pedagógicas.  

Indiscutivelmente, o ato do planejamento é aquele que preenche as práticas 

educativas com as concepções de mundo do professor em consonância com dos alunos. 

A escolha de um jeito de ensinar e não de outro, significa que o processo (planejamento, 

execução e avaliação) educativo depreende a realidade e as transformações que se 

pretende por meio deste. 

Em relação as aulas propriamente ditas, Freitas (2005) apresenta um quadro 

resumo de seu planejamento, já contemplando os resultados esperados considerados os 

referencias técnicos e teóricos pelas dimensões do conteúdo abordado: 
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Além da exploração corporal que visa a compreensão do diálogo corporal pelas 

crianças, são planejados jogos e brincadeiras para o desenvolvimento dos aspectos 

relacionados com a roda e a musicalidade presente na Capoeira. 

Rangel (2010, p.17) traz apoio para essa ideia, afirmando que entre as várias 

maneiras do corpo se expressar, constitui-se um conjunto de atividades físicas e 
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expressivas, conhecimento sobre o corpo, esporte, dança, ginástica, jogo, luta e capoeira 

que formam a Cultura Corporal de Movimento, ou seja, essa é a caracterização do 

conteúdo que deve ser pedagogicamente desenvolvido pela Educação Física escolar. 

 

4. O ENSINO DA CAPOEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Embora a Educação Infantil possua mais de um século de história como práticas 

envolvendo cuidado e educação extrafamiliar, somente nos últimos anos foi reconhecida 

como direito da criança, das famílias, como dever do Estado e como primeira etapa da 

Educação Básica (BRASIL, 2006, p.07).  

O respaldo da educação infantil em cenário sociopolítico nacional, bem como as 

práticas envolvendo cuidado e educação possibilitou o aparecimento de novas funções 

do trabalho pedagógico, buscando atender às necessidades expostas pelas 

especificidades da faixa etária, superando a visão adultocêntrica (BRASIL, 2006. p. 08).  

Na Educação Infantil, não existem disciplinas curriculares definidas ou currículo 

obrigatório, mas sim apenas diretrizes a partir das quais cada secretaria municipal, 

escola e direção de unidade constroem seus planos de ensino. Dentre as diretrizes 

norteadoras que podem ser desenvolvidas de forma interdisciplinar, o eixo 

“Movimento”, explicitado na dimensão “Conhecimento de Mundo” do RCNEI18 

(1998). 

Para o Ministério da Educação a Educação Infantil é conceituada como sendo a 

primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se 

caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças 

de 0 a 5 anos de idade no período diurno [...] (BRASIL, 2009. P. 09). 

Para as DCNEI (BRASIL, 2009, p. 02) [...] a Educação Infantil vive um intenso 

processo de revisão de concepções sobre a educação de crianças em espaços coletivos, e 

de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças. Em especial, têm se mostrado prioritárias as discussões 

sobre como orientar o trabalho junto às crianças de até três anos em creches e como 

garantir práticas junto às crianças de quatro e cinco anos que se articulem, mas não 

antecipem processos do Ensino Fundamental. 
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No tocante, a infância, tanto a PNEI quanto a DCNEI, não abordam concepções 

explicitas, mas trazem suas perspectivas para a educação da criança, legando a elas o 

estatuto de cidadã, portadora de direitos, ser histórico e social e produtora de culturas e 

nela inserida.  

Neste sentido expressa implicitamente que as crianças possuem singularidades e 

particularidades em si, ou seja, há uma pluralidade de experiências realizadas pelas 

crianças. 

Quanto à Educação Infantil a Política Nacional explana “[...] em sua breve 

existência, a educação das crianças pequenas, como um direito, vem conquistando cada 

vez mais afirmação social, prestígio político e presença permanente no quadro 

educacional brasileiro” (BRASIL, 2006. p.05).  

Tanto a Política Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 2006) denominada 

PNEI e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) 

doravante nominada DCNEI, concebem a Educação Infantil como a primeira etapa da 

Educação Básica e importantíssima no processo de constituição do sujeito, apresentando 

divisões em duas modalidades: creche ou equivalente (crianças de zero a três anos) e 

pré-escola (crianças de quatro a seis anos). 

Em decorrência destas mudanças, a escola atual passou a refletir e compreender 

as novas necessidades demandadas pelos alunos. Práticas sociais que aprendem através 

do conhecimento de outras culturas, das narrativas tradicionais e contemporâneas que 

possam contar sobre a vida humana por meio da literatura, da música, da pintura, da 

dança. Isso é, histórias coletivas que, ao serem ouvidas, se encontrem com as histórias 

pessoais, alargando os horizontes cognitivos e emocionais através do diálogo, das 

conversas, da participação e da vida democrática. (BRASIL, 2009) 

Atualmente, as crianças são introduzidas cada vez mais cedo ao mundo 

educacional escolar, na creche (GUATTARI, 1987) e, com isso, o processo de iniciação 

e socialização se dá também por intermédio da escola de Educação Infantil. Todavia, é 

importante pontuar que o processo de socialização e acesso ao conhecimento sobre o 

mundo não se dá mais unicamente pela escola, pois os meios midiáticos exercem uma 

forte influência na socialização e a convivência das crianças e jovens em espaços e 

tempos extra escolares.  
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A construção de vivências que visam o ensino da Capoeira a partir de uma 

concepção dialógica acolhe a diversidade, uma vez que possibilita a criança construir 

sua opinião e formar e preservar sua identidade.  

As interações motoras permitem as crianças interagirem corporalmente no 

processo de ensino e aprendizagem, entendendo que suas ações são importantes para a 

continuação das brincadeiras e das atividades.  

Sabe-se que as crianças têm necessidade de se desenvolver pelo movimento 

porque esta estratégia facilita a interação com o ambiente. Nessas vivências ocorrem 

diversos processos que são assimilados possibilitando níveis mais elevados no 

desenvolvimento humano. Além disso, o movimento “[...] é a primeira expressão do ser 

humano – o feto passa a ser reconhecido como criança quando se mexe pela primeira 

vez” (RANGEL, 2010, p. 19). 

Como já foi mencionado, o RCNEI/MEC (1998) é um instrumento de orientação 

e debate sobre a prática educativa para os professores e professoras, porque introduz 

reflexões sobre o ensino infantil elencando dois âmbitos de experiência: Formação 

Pessoal e Social, que contém os processos de construção do aluno pelos eixos de 

trabalho Identidade e Autonomia; e, Conhecimento de Mundo, orientado pelos eixos 

Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e 

Matemática. De acordo com esse documento, as atividades educativas devem entender e 

desenvolver os eixos de forma inter-relacionada, considerando a pluralidade e 

diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e cultural das crianças brasileiras, seus 

familiares em todas as regiões do país, construindo identidade autônoma do aluno 

(BRASIL, 1998).  

Da análise dos estudos sobre Capoeira que tratam dos aspectos históricos, 

antropológicos e pedagógicos, é possível depreender três elementos indissociáveis deste 

conteúdo importantes para qualquer planejamento: a roda, o jogo e a música. A 

formação roda como ritual, possibilita a entrada da música e posteriormente o 

acontecimento do jogo, consistindo numa organização de acontecimentos que 

caracterizam este saber popular. A roda deslumbra a visibilidade da Capoeira 

(ESTEVES, 2004).  

Sem algum desses elementos se torna impossível o trabalho crítico da Capoeira 

escolar. 
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Segundo Souza e Oliveira, (2001) outro aspecto é que os movimentos são 

executados em todos os planos do corpo humano: sagital, frontal, horizontal, e em todas 

as direções: para frente, para trás, para os lados, diagonal, em circulo, em parábola, com 

corpo rente ao solo ou solto no ar. 

Além disso, encontra-se presente a criatividade, pois durante a roda de capoeira 

se trabalha a capacidade de criar e decidir o próprio jogo. A roda de capoeira é 

composta por dois jogadores que tem liberdade de movimentos, nada é programado, 

muitas vezes o aluno tem a intenção de realizar um determinado movimento mais é 

impedido pelo movimento do oponente e assim rapidamente tem que mudar sua 

estratégia para que não haja contato físico. 

A capoeira desenvolve também a inteligência musical, pois pode ser trabalhada 

com uma variedade de instrumentos. A experiência com os sons produzidos pelos 

instrumentos utilizados, berimbaus, pandeiros, reco-reco, agogô e atabaque provoca 

sensações que se difere das sensações obtidas na escrita, leitura, escuta dos professores 

ou colegas. A música está ligada diretamente aos sentimentos (FARINA, 2011). 

  De acordo com Farina, (2011) para que os instrumentos sejam tocados é 

necessário desenvolver habilidades corporais, através de exercícios dos movimentos e 

contato físico com os instrumentos. É necessário também desenvolver habilidades 

auditivas, para que se percebam os diferentes ritmos, a interação e a coordenação com 

as palmas e com os cantos.  

O ensino da Capoeira é um rico processo pedagógico que valoriza uma 

educação libertadora e consciente. Durante o seu ensino serão discutidos elementos 

históricos dessa manifestação cultural que a caracterizam enquanto luta pela libertação, 

enquanto símbolo de resistência contra vários tipos de dominação, e também enquanto 

espaço para o exercício da cidadania, de construção da identidade, auto-estima e 

autonomia por parte de seus praticantes. (CASTRO JUNIOR, ABIB, SANTANA 

SOBRINHO, 2000). 

Assim, a possibilidade de exploração da Capoeira para crianças de três a seis 

anos, propicia o aprendizado de certas habilidades que são oriundas da mesma. 

Por isso, quando se pensa a inserção da Capoeira escolar se observa uma 

organização e sistematização das habilidades e interações que farão parte dessa 

proposta, já que “não é qualquer atividade corporal que se enquadra nesses 
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conhecimentos, mais sim aquela capaz de ser pedagogicamente justificada”. (RANGEL, 

2010, p.18). 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo o estudo da Capoeira, mostrando que a 

mesma é sim um instrumento pedagógico riquíssimo em cultura, a qual propicia a 

criança em desenvolvimento uma boa formação física e humana.  

Nesse sentido o estudo trouxe uma contribuição teórica sobre a aplicação da 

Capoeira no Ensino Infantil, principalmente no turno estendido das escolas. 

A disseminação dessa arte cultural, que é de nossa descendência afro-brasileira, 

é fundamental e exigida por lei, como requisito da educação infantil, sendo que a prática 

da Capoeira na educação infantil agrega para a formação de um currículo 

interdisciplinar. 

A capoeira ao longo de sua história até então sempre foi marginalizada no 

olhar daqueles que nunca buscaram pesquisar e entender o que realmente essa arte é, e o 

que de fato ela traz de benefícios aos seus praticantes.  

Para o autor do presente trabalho, este foi um dos motivos que mais trouxe 

inquietação, pois como Mestre de Capoeira e praticante a mais de vinte anos, queria 

mostrar aos leitores que de fato existe um lado verdadeiro de toda história da Capoeira, 

que deve ser valorizada por ser de nossa origem e aplicação direta na educação, saúde e 

cultura de todas as pessoas que a conheçam ou a pratiquem. 

Entrelaçar o ensino da Capoeira a primeira infância é oportunizar ao ser 

humano em desenvolvimento de maneira lúdica e prazerosa de criar sua identidade 

pautada de valores que agregarão não somente na fase da infância, mas que refletirão na 

fase adulta, pois a Capoeira é muito mais que corpos em movimento em suas 

coreografias não combinadas, pois o jogo remete a elementos trazidos em sua essência e 

que contemplam o corpo e a mente. 

Conclui-se esta pesquisa com imensa satisfação em poder transmitir 

informações que valorizam a Capoeira, e com isso ela possa ser vista com uma 

ferramenta pedagógica que contribui para o desenvolvimento do ser humano em 
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formação, pois é isso que em dias atuais a educação deve ser direcionada e priorizada, 

com um olhar de que a criança não se desenvolve restrita ao ensino formal de livros e 

sentados em cadeiras, e sim a educação é todo um conjunto de atividades  que agregam 

ao seu aprendizado e formação humana, sendo que a prática e ensino da Capoeira na 

educação infantil traz esse diferencial, com todos os seus ensinamentos físicos e 

culturais, conforme os estudos elencados na presente pesquisa. 

 

ABSTRACT: 

 The main objective of this article is to analyze Capoeira as a pedagogical tool, a disseminating 

source of culture and health, for children in pre - school education. In this sense, we sought to 

base our research on authors who have knowledge and experience Capoeira in their daily lives, 

and also on other authors who defend and prove in their studies that Capoeira actually 

contributes to the formation of the child in its development, being in its modality a pedagogical 

instrument belonging to the Brazilian culture. 

 

KEYWORDS: Capoeira - Education - Pedagogical Instrument. 
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RESUMO: O turismo muda com o passar do tempo, assim como os costumes, os 

interesses, a tecnologia, o mundo. Porém, a cultura permanece, a maior riqueza, com 

suas curiosidade e maneiras diferentes de levar a vida. Isso vem sendo valorizado, 

depois de perceber que as belezas naturais vinham sido explorada demasiadamente para 

fins lucrativos. O objetivo deste estudo é mostrar que a sustentabilidade é uma saída 

economicamente rentável e de grande valorização cultural na área do Turismo. Diante 

dos diferentes segmentos do turismo, o turismo de experiência é uma das formas de 

trazer o turista e vivenciar a rotina de uma nova cultura e que vem crescendo cada vez 

mais. Com base na sustentabilidade, o seguinte artigo compõe pesquisa bibliográfico 

documental, ressaltando a importância desta no turismo e como este pode ser 

sustentável através de projetos com a comunidade local, com a convivência e a 

experiência, sendo a cultura o produto principal a ser ofertado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo; experiência; sustentabilidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em pleno século XXI, com todas as tecnologias e inovações que vêm 

crescendo, muito se discute sobre sustentabilidade. Entre o conceito e a realidade, há 

uma certa lacuna que tenta ser resolvida da melhor forma, mas, infelizmente, se tem 

uma preocupação imediatista, não compreendendo a magnitude do termo ‘sustentável’. 

No turismo, não é diferente. Qualquer ação humana causa algum tipo de impacto, seja 

ele mais positivo ou negativo. É preciso entender que podemos diminuir os negativos 

em prol da preservação do meio.  

mailto:dayane.prosdossimi@aluno.fmpsc.edu.br
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O  presente artigo tem como objetivo fornecer informações que confirmam 

que a troca de experiência, envolvendo a cultura da região, é uma oportunidade de 

explorar o turismo de forma mais sustentável. A proposta do Turismo de Experiência é 

a inserção do turista em um meio ambiente novo, não como simples espectador, mas 

como um personagem que, inserido em um cenário, se torna parte dele.  

 

2 TURISMO  

 

A definição de turismo possui variantes entre os autores. Uma definição 

aceita pela Organização Mundial do Turismo é a de De La Torre (1992, p.19 apud 

BARRETO, 2014, p.12): ‘‘Soma de relações e de serviços resultantes de um câmbio de 

residência temporário e voluntário motivado por razões alheias a negócios ou 

profissionais.’’  

Desde muito tempo na história, o turismo já era praticado, e desde então, o 

interesse e as motivações foram se moldando de acordo com a sociedade, a tecnologia e 

os meios de transporte.  

Na Grécia, no século VIII a.C., as pessoas viajavam para ver os jogos 

olímpicos (DE LA TORRE, 1991, p.12 apud BARRETO, 2014, p.46), ou seja, tinham 

um interesse específico, uma busca de lazer. Atualmente, as pessoas continuam com 

esta prática, viajar para fora de sua residência, sair de casa afim de conhecer o novo, se 

distrair ou visitar. Devemos lembrar então, da definição de turista dada por De La Torre 

(1992, p. 19 apud BARRETO, 2014, p. 27): ‘‘Visitante temporário, proveniente de um 

país estrangeiro, que permanece no país mais de 24 horas e menos de 3 meses, por 

qualquer razão, exceção feita de trabalho.’’ 

 

2.1 SEGMENTAÇÃO DO TURISMO 

 

Diante das definições do que é o turismo e o turista, surgem as perguntas: 

para onde ele vai? O que ele procura? Quais seus objetivos? As respostas encontramos 

nos destinos em que cada um escolhe, sendo eles separados e definidos em tipos 

diferentes de turismo. Assim sendo, o mercado turístico é organizado em segmentos. 

Alguns deles são: turismo social, ecoturismo, turismo cultural, turismo de estudos e 
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intercâmbio, turismo de esporte, turismo de pesca, turismo náutico, turismo de aventura, 

turismo de sol e praia, turismo de negócios e eventos, turismo rural e turismo de saúde. 

Cada região possui suas particularidades e um tipo de segmento em que se 

destaca, porém, com as mudanças climáticas, econômicas e sociais, o cenário turístico 

vem tomando um rumo diferente. Hoje em dia, um tipo de turismo em que vem se 

destacando é o turismo de experiência, um conceito diferente de se fazer turismo e uma 

oportunidade para minimizar as questões ambientais. 

 

2.2 TURISMO DE EXPERIÊNCIA - ALÉM DA CONTEMPLAÇÃO 

 

Diante da consciência capitalista, o turismo acabou sendo considerado como 

um produto econômico, sem muitas preocupações até o surgimento do termo 

sustentabilidade, que desde então, é incluído em discussões de como esta atividade pode 

ser realizado de forma sustentável. 

Seaton (apud RUSCHMANN, 2013, p.109) descreve quatro características 

específicas para o desenvolvimento sustentado do turismo, das quais as três primeiras se 

relacionam com a oferta, e a quarta com o comportamento dos turistas. São as seguintes: 

 

- Respeito ao meio ambiente natural: o turismo não pode colocar em 

risco ou agredir irreversivelmente as regiões nas quais se desenvolve; 

- Harmonia entre a cultura e os espaços sociais da comunidade 

receptora: sem agredi-la ou transformá-la; 

- Distribuição equitativa dos benefícios do turismo entre a comunidade 

receptora, os turistas e os empresários do setor; 

- Um turista mais responsável e atencioso, receptivo às questões da 

conservação ambiental, sensível às limitações com as comunidades 

receptoras, educado para ser o entendimento e a compreensão dos 

povos e locais visitados. (SEATON apud RUSCHMANN, 2013, p.109) 

 

Essas características se enquadram dentro do ‘turismo de experiência’. 

Logo, percebe-se a mudança no perfil dos turistas. Para Tamara Coelho Soares (2001, p. 

32), 

 

Turismo de Experiência surge então como um reflexo dos novos 

anseios e buscas da sociedade pós-moderna. A sede por conhecimentos 

racionais dá agora lugar à busca por sensações, emoções e 

espiritualidade em experiências únicas. O que significa dizer que o 

novo turista não quer apenas contemplar belas paisagens e reconhecer 

suas informações gerais, mas sim, que ele agora pretende vivenciar o 
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novo/diferente, sentir a sutileza, interagir, se emocionar e experimentar 

sensações inesquecíveis. 

 

É necessário perceber que o turismo de experiência é uma tendência 

mundial. Há muitas regiões se desgastando com o turismo de massa por não perceberem 

a potencialidade desse segmento. Todo lugar tem sua história e sempre tem alguém 

querendo ouvi-la, que busca conhecê-la. 

 

2.3 TURISMO DE EXPERIÊNCIA EM SANTA CATARINA 

 

A Serra Catarinense vem se destacando no turismo nacional. Se há anos 

sofria com a sazonalidade, hoje consegue ter uma rentabilidade financeira e sustentável 

o ano inteiro.  

A Organização Mundial do Turismo afirma que a modalidade de turismo 

rural vem crescendo cerca de 6% ao ano e, aproximadamente, 3% de todos os turistas 

do mundo buscam por este segmento. 

O relatório de inteligência do Sebrae (Abril/2016) mostra que, dos 

segmentos mais procurados pelos turistas que visitam Santa Catarina, a cultura está com 

22%, conforme apresentado no gráfico abaixo: 

 

 

Fonte: Plano de Marketing Turístico de SC 2020, SANTUR 
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Apesar do marketing do Estado, principalmente no verão, estar focado nas 

praias, vê-se que apenas 6% da procura dos turistas correspondem ao segmento ‘‘Sol e 

praia’’. 

Podemos afirmar que cada vez mais as pessoas estão procurando conhecer a 

cultura local e experimentar a troca de experiências. Um exemplo disso é que 40% dos 

entrevistados escolheram ficar em hospedarias locais, pensões, casas de amigos, ou seja, 

em lugares onde pudessem ter um contato mais próximo. 

O Projeto Acolhida na Colônia é um destaque e uma referência do turismo 

de experiência em nosso Estado. Desde 1999, o projeto vem proporcionando aos 

agricultores agregar a atividade turística na agricultura familiar. Estes recebem em suas 

casas turistas que procuram uma troca de experiência, uma comida caseira e orgânica, 

um acolhimento diferenciado. Por sua vez, o turista não só conhece, como também 

participa da rotina da família, tudo isso com respeito mútuo. Com isso, o agricultor 

consegue se manter na área rural, na sua região, preservando seus costumes e sua 

cultura.  

Outro projeto que estimula o segmento de turismo de experiência é ‘ 

Turismo de Experiência: Santa Catarina em todos os sentidos’, desenvolvido em 2015 

pelo Sebrae/SC - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina 

em parceria com a Fundação Municipal de Cultura e Turismo de São José. O projeto 

tem como objetivo promover a cultura do turismo de experiência, estimulando o 

envolvimento com as comunidades locais, o aprendizado de novas atividades através da 

arte de explorar os sentidos, como a produção de artesanato, olarias, práticas 

gastronômicas, como visita à fazenda de ostras, realização de esportes, aventuras, 

brincar com o folclore local e conhecer as práticas religiosas, passeio ao centro histórico 

para surdos. Tudo isto apresenta ao turista uma vivência com uma cultura diferente da 

sua. 

Conforme a divisão estabelecida pela Santur, destacam-se 09 principais 

regiões em Santa Catarina: Vale do Contestado, Vale Europeu, Grande Oeste, Caminho 

dos Princípes, Caminho da Fronteira, Encantos do Sul, Costa Verde e Mar, Caminho 

dos Caniôns, Serra Catarinense e Grande Florianópolis.  

No mapa abaixo observa-se a divisão geográfica dessas 09 principais áreas 

que possuem uma diversidade de cultura com suas características peculiares de cada 

região. 

 

https://casadoturista.com.br/regioes-turisticas-catarinenses-vale-do-contestado/
https://casadoturista.com.br/regioes-turisticas-catarinenses-vale-europeu/
https://casadoturista.com.br/regioes-turisticas-catarinenses-grande-oeste-2/
https://casadoturista.com.br/regioes-turisticas-catarinenses-caminho-dos-principes/
https://casadoturista.com.br/regioes-turisticas-catarinenses-caminho-dos-principes/
https://casadoturista.com.br/costa-verde-e-mar/
https://casadoturista.com.br/regioes-turisticas-catarinenses-caminho-dos-canions/
https://casadoturista.com.br/regioes-turisticas-catarinenses-caminho-dos-canions/
https://casadoturista.com.br/urubici-um-tesouro-da-serra-catarinense/
https://casadoturista.com.br/regioes-turisticas-catarinenses-grande-florianopolis/
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Fonte: Mapa do Turismo em Santa Catarina, SANTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa do Turismo em Santa Catarina – SANTUR, Casa do Turista 

 

3 SUSTENTABILIDADE 

 

O termo sustentabilidade começou a ser propagado em 1972, na primeira 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo.  Haviam 

aqueles que defendiam o desenvolvimento a qualquer preço, mesmo pondo em risco a 

própria natureza e os partidários das questões ambientais. A preocupação não era só o 

meio ambiente, mas também questões sociais, econômicas e culturais, de gestão 

participativa e ética. 

A seguir, trechos da Declaração da Conferência da ONU: 

 

Chegamos a um ponto na História em que devemos moldar nossas 

ações em todo o mundo, com maior atenção para as consequências 

ambientais. Através da ignorância ou da indiferença podemos causar 

danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e 

bem-estar dependem. Por outro lado, através do maior conhecimento e 

de ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e 

para a posteridade, com um meio ambiente em sintonia com as 

necessidades e esperanças humanas[…] Defender e melhorar o meio 

ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou uma meta 

fundamental para a humanidade. (Declaração da Conferência da ONU 

sobre o meio ambiente, Estocolmo, 1972). 

 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en
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Na sede da ONU, em Nova York, ocorreu a Cúpula de Desenvolvimento 

Sustentável. Em setembro de 2015 todos os países da ONU definiram os novos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como parte de uma nova agenda de 

desenvolvimento sustentável. Com prazo para 2030, essa agenda é conhecida como a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Desde 1972, em Estocolmo, são décadas de estudos, de conferências, de 

encontros nacionais e internacionais para incentivar a criação de planos de ações a fim 

de alcançar um desenvolvimento sustentável. 

A sustentabilidade é um tema que será sempre primordial. A preocupação 

com as gerações futuras, e tudo o que a engloba, deve fazer parte da nossa 

responsabilidade como cidadãos. 

 

3.1 SUSTENTABILIDADE NO TURISMO 

 

As discussões em prol deste tema no mundo mudam todo um cenário, se 

importando de como é possível sua aplicação no turismo. Para John Swarbrooke (2000, 

p. 19), “[...] qualquer definição de turismo sustentável enfatiza os elementos ambientais, 

sociais e econômicos do sistema de turismo.” E mais, explica que: 

 

Isso poderia levar a uma definição de que turismo sustentável significa 

turismo que é economicamente viável, mas não destrói os recursos dos 

quais o turismo no futuro dependerá, principalmente o meio ambiente 

físico e o tecido social da comunidade local. (SWARBROOKE, 2000, 

p. 19). 

 

Ouvimos vários termos que caracterizam um ‘ turismo sustentável’ como 

turismo responsável, turismo alternativo, turismo brando, turismo de impacto mínimo 

entre outros. A autora Ruschmann (2010) já percebe a tendência do turismo quando cita 

que “turismo ‘brando’, ecológico, naturalista, personalizado e realizado em grupos 

pequenos de pessoas tende a caracterizar os fluxos turísticos do futuro.” 

Não podemos negar que o turismo é uma atividade muitas vezes 

exploratória, que traz malefícios para determinada região ou comunidade, como 

depreciação de patrimônios, impactos ambientais, interferência na cultura, etc. No 
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entanto, há um potencial a ser desenvolvido para reverter essas situações, destacando 

um planejamento sustentável. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT), agência das Nações Unidas, 

declarou 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável. O principal objetivo é 

destacar o potencial do turismo para o desenvolvimento econômico sustentável, a 

geração de empregos, a redução da pobreza, a proteção ambiental, a defesa do 

patrimônio cultural, entre outras estratégias. 

É necessário que a iniciativa privada e a comunidade, e não só os órgãos 

públicos, se envolvam em um plano de desenvolvimento conjunto, para que o processo 

transcorra respeitando os interesses de cada um na sua coletividade.   

 

4 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo veio através das informações coletadas, mostrar que nosso 

Estado tem um grande potencial no segmento de turismo de experiência. A convivência 

com a outra cultura vem se tornando o diferencial no turismo, trazendo um novo tipo de 

turista, uma nova fase para Santa Catarina, provando que a sazonalidade climática não é 

mais um problema.  

O turismo de experiência gera menor impacto ambiental, levando o turista a 

conviver com uma outra família, um outro cenário, às vezes até, trabalhando junto no 

campo, trazendo a experiência como foco principal do negócio. Se tornando assim 

sustentável na maioria das esferas, pois não é preciso criar um produto, utiliza-se o que 

o meio oferece com consciência ecológica, ambiental e social. O turismo movimenta a 

economia pois acaba gerando empregos em lugares em que a fonte principal de renda 

não estava sendo suficiente, como é o caso dos agricultores. 

Com grande riqueza natural e cultural nosso Estado possui grande potencial 

de crescimento neste nicho, sendo uma alternativa de investimento para o 

desenvolvimento local, o turismo de experiência traz o turista, ensinando uma 

consciência de  preservação ambiental e  valorização cultural. Importante lembrar que o 

perfil do turista está mudando, temos uma certa demanda, porém, falta uma harmonia 

entre o público-privado para entender o que este público procura e melhor atendê-los. 
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ABSTRACT:Tourism changes over time, as do customs, interests, technology, the 

world. However, culture remains, the greatest wealth, with its curiosity and different 

ways life. It has been valued, after realizing that the natural beauties came been 

explored too much for profit. The objective of this study is to show that sustainability is 

an economically profitable alternative and of great cultural value in the area of Tourism. 

On the different segments of tourism, experience Tourism is one of the ways to bring 

the tourist to experience the routine of a new culture and that has been growing more 

and more. Based on sustainability, the following article compiles documentary 

bibliographic research, highlighting the importance of this in tourism and how tourism 

can be sustainable through projects with the local community,with the coexistence and 

the experience, culture being the product to be offered. 

 

KEY WORDS: Tourism, experience, sustainability. 
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Resumo: Nos anos que se seguiram ao término da Segunda Guerra Mundial, sob os 

efeitos devastadores de duas grandes conflagrações ocorridas em curto espaço de tempo, 

houve a intensificação da busca pelos caminhos da paz mundial. Como parte desse 

esforço, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 

UNESCO mobilizou a comunidade intelectual internacional para a elaboração e 

execução de um projeto a que se denominou Projeto Tensões. No âmbito deste projeto 

que se manteve ativo de 1948 a 1958, caracterizado por sua diversificação e 

abrangência, foram empreendidas ações interdisciplinares de caráter educativo e 

investigativo, que tinham como finalidade assegurar a coexistência pacífica, o 

desenvolvimento e a sustentabilidade das relações de paz entre as nações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Unesco, paz, intelectuais.   

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

No imediato  pós-Segunda Guerra Mundial a visão era de um mundo conturbado 

e tenso. Um mundo com milhares de pessoas destituídas de seus espaços, crentes na 

certeza de que nada mais seria como antes. Um mundo de reconstrução, de 

reorganização das forças e das diferentes dimensões da vida dos povos. Um mundo de 

temores e de esperanças (Evangelista, 2003).  

 A destruição da paisagem urbana trouxe o choque inicial, na sequência a 

contabilização dos mortos, feridos e desaparecidos causou assombro ainda maior. 

Durante os anos de conflito que configuram duas guerras mundiais, o poder de morte e 

destruição foi demonstrado ao extremo graças ao desenvolvimento industrial e 
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tecnológico, que possibilitou a utilização de recursos que ampliavam enormemente 

tanto o poder de fogo como a abrangência da área de destruição por parte de todos os 

grupos beligerantes.  

 A inventiva de guerra pareceu não ter fim. O armamento se sofisticou e 

enquanto nos céus aviões foram usados como caças, como bombardeiros ou apenas para 

reconhecimento, submarinos cruzavam os mares e empreendiam batalhas subaquáticas.  

Em terra, tropas de soldados marchavam lado a lado com uma criação inglesa, o tanque 

de guerra. Nem o ar foi desconsiderado visto que os gases tóxicos foram também usados 

como arma letal. Os custos materiais e humanos de toda essa demonstração de força 

foram imensos, e porque não dizer, impagáveis. “As perdas humanas foram 

consideráveis em resultado da duração da guerra e da amplitude dos efetivos 

empenhados (...) atingindo as classes mobilizáveis, entre 20 e 40 anos, tais perdas 

acarretam, por várias gerações, diminuição da natalidade”. (Rémond, 1993, p. 35) 

 Ao silenciarem as armas, ao mesmo tempo em que as cortinas do cenário 

tenebroso eram cerradas, em outros palcos se descortinava um novo quadro não menos 

confuso e nem menos dramático, o legado dos anos de conflagração foi uma conjuntura 

caótica onde o mundo parecia ter virado de cabeça pra baixo. Nada mais se ajustava e as 

tentativas de entendimento e explicação eram vãs.  Quanto à ordem internacional, os 

rumos tomados pelo conflito acabaram por fortalecer a presença dos Estados Unidos no 

panorama político e militar mundial, a Alemanha foi derrotada e os quatro impérios até 

então existentes ruíram. 

 Como parte do esforço de reconstrução as chancelarias se mobilizaram e 

passaram a tecer os acordos necessários à reestruturação das relações políticas e 

econômicas de forma a se adaptar ao novo contexto. Herança de uma acirrada política 

imperialista,  as guerras também repercutiram nas áreas de influência de cada Estado ou 

Império envolvido, mesmo aquelas situadas na América Latina, ou no Oriente. Todos 

sentiam o reflexo tanto dos confrontos quanto dos acordos de paz. Apesar do êxito dos 

acordos e da ratificação da lista dos vencedores e dos vencidos, a amplitude das duas 

guerras em termos temporais, territoriais e vitimados, por certo fugiu ao alcance de 

qualquer analista do período, mesmo o mais pessimista. É pouco provável que mediante 

as experiências anteriores de guerra, alguém pudesse prever conflagrações tão longas, 

cruéis e devastadoras como as que ocorreram. Refletir então, sobre formas de não 

apenas estabelecer, mas principalmente manter a paz, tornou-se tarefa urgente e 
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imprescindível. Constatação que originou às muitas discussões levadas a efeito mesmo 

antes da Segunda Guerra findar.   

 Este mundo problemático e repleto de complexidades será o espaço de trabalho 

da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 

agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1946, e 

idealizada em meio às negociações pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Sua função 

seria a de promover a cooperação entre as nações, no que se refere à educação, ciência e 

cultura. As guerras já haviam mostrado a ineficácia dos acordos econômicos e políticos 

enquanto garantidores da paz e união entre os povos, e a premente necessidade de 

“assegurar o respeito universal da justiça, da lei, dos direitos do homem e das 

liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, idioma ou religião” 

(UNESCO. Ato Constitutivo, 1946). Vale também lembrar que neste mundo movediço, 

de barreiras permeáveis, a interdependência entre as nações se fez sem precedentes. Por 

razões de ordem política, econômica ou social, unem-se os países, num paradoxo: a 

interdependência para garantir a independência, o desenvolvimento ou basicamente a 

sobrevivência. 

 A Educação, a ciência e a cultura, foram então alçadas à categoria de agentes 

capazes de construir entre as nações uma paz duradoura “fundada na solidariedade 

intelectual e moral da humanidade” (UNESCO. Ato Constitutivo, 1946).  O que fez da 

cooperação intelectual o principal fundamento para o trabalho da UNESCO em sua 

função política de contribuir para a construção um mundo mais pacífico.  Mas construir 

a paz não seria tarefa fácil, mesmo porque nenhuma das estratégias anteriormente 

utilizadas,  haviam evitado as guerras nem amenizado as complicações que se seguiram 

a elas. Necessário se fazia encontrar novos rumos para o encontro com a paz.   

 Na sua Primeira Conferência Geral em 1946, a UNESCO, em meio às atividades 

de elaboração de seu plano de trabalho para o ano seguinte convocou os intelectuais ali 

presentes, representantes dos seus estados membros, notadamente aqueles ligados às 

Ciências Sociais e Humanas, para que construíssem um projeto de pesquisa acerca dos 

elementos da conjuntura mundial que criavam empecilhos à instauração da paz.  Já nos 

primeiros meses de 1947 um esboço do projeto foi apresentado à diretoria da UNESCO, 

nele estava a síntese das reflexões e discussões feitas por esses intelectuais desde a 

primeira conferência sob o título provisório de Estado de tensão e compreensão 

internacional. No decorrer daquele ano as ideias foram mais bem desenvolvidas, e no 

exercício seguinte (1948) o projeto foi finalmente efetivado. Nesse artigo a intenção é 
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dar a conhecer esse projeto, que no decorrer de sua aplicação passou a ser chamado 

Projeto Tensões. Verificar suas particularidades e principais estratégias, atividades e 

modos de ação, identificar as personagens envolvidas e abordagens teórico-

metodológicas. A intenção é demonstrar que o projeto se liga à ampliação do olhar 

sobre as relações humanas sociais que também são constituidoras do cenário     

internacional, que ele é exemplo do redimensionamento  solicitado pela conjuntura pós-

guerras.  Três aspectos de imediato se destacam na avaliação deste projeto: a Cultura, 

enquanto agente de integração e cooperação, a Educação e como difusor do 

conhecimento necessário à compreensão das diferenças, e o intelectual alçado a pedra 

de toque no afã de construir um saber legitimado. O exercício de compreender essas 

escolhas passa necessariamente pelo desvelamento dos sentidos tomados por essas 

categorias naquele momento em específico.   

 Na sua primeira conferência a UNESCO deu mostras das suas escolhas 

filosóficas e metodológicas, e no caminho que pretendia trilhar a Seção de Ciências 

Sociais galgou papel substancial. O avanço dos estudos sobre a matéria permitiu aos 

membros da seção construir um conceito de guerra no qual esta se definia por ser “um 

estado de violenta hostilidade entre dois estados ou grupos de estado. A ênfase no 

derivado do termo hostil será a partir de então, a base para a delimitação dos principais 

objetivos da investigação:  

[...] Reduzir a hostilidade que opunha diferentes grupos 

humanos através da criação e aplicação prática pela via pública 

e privada das lições que se pode retirar da pesquisa e da 

reflexão científica, e dos conhecimentos que oferece a 

Sociologia; identificar os fatores que geram hostilidade e os 

meios pelos quais esta se difunde; esforçar-se para aprofundar 

os conhecimentos científicos dos fenômenos que nascem e 

ampliam os conflitos entre os homens; desenvolver entre os 

teóricos das relações sociais senso de unidade internacional, 

facilitando-lhes a troca de pontos de vista sobre os problemas 

capitais. (UNESCO. Estudo de Tensões, 1947, p. 18) 

 

 Bastante ampla, a proposta de projeto previa a mobilização não só de intelectuais 

e pesquisadores, mas contava com a colaboração de administradores, especialistas de 

serviços sociais, políticos, diplomatas e figuras ligadas às relações sociais (homens de 

estado, líderes de Igreja e de grupos etc.).  As bases técnicas e metodologias giravam em 

torno de análises históricas e psicológicas comparadas, enquetes, análise de obras 

literárias, estudo de caricaturas, filmes, jornais, programas de rádio, sondagens de 

opinião pública, entrevistas, simulações e investigações diversas.  Quanto a UNESCO, 

sua função consistiria em servir de centro de informação e intercambio, organizando 
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encontros para o confronto de ideias, fornecendo espaço importante para a reflexão 

científica de forma a criar um sistema de conceitos necessário ao andamento do 

trabalho. “Os trabalhos científicos trarão uma maior eficiência, a sociologia trará 

realismo e a ação pratica um caráter mais lógico”, dizia o relator do projeto. Sob o 

tripé - agregar/auxiliar/relacionar, a Seção de Ciências Sociais da UNESCO pretendia 

ativar em seus colaboradores “as suas responsabilidades morais, salientando-lhes a 

importância dos problemas práticos, e mostrando a relação entre estes problemas a 

pesquisa cientifica” (UNESCO. Estudo de Tensões, 1947, p. 12). Tarefa que seria mais 

bem cumprida mediante a multiplicação dos pontos de vista. Quanto à justificativa para 

a implementação do projeto, esta repousava na confiança de que estaríamos melhor 

preparados para combater a guerra ou para manter a paz se nós soubéssemos  [...] em 

quais condições alguns conflitos latentes anunciam ou geram as guerras? em quais 

condições alguns conflitos latentes surgem? por quais meios (uma vez respondidas às 

duas perguntas anteriores) podemos evitar as atividades precursoras destes conflitos? 

Ou seja, parte-se do conhecimento como solução para a minimização dos conflitos 

internacionais. 

Estes questionamentos haviam sido constituídos em análises prévias a respeito 

do tema conflitos, que em linhas gerais foram classificados em dois tipos: conflitos 

latentes subjetivos e individuais tais como medo, pânico ou agressividade. Sensações 

percebidas enquanto deflagradoras do descontentamento ou da inquietação que inspira a 

necessidade de se liberar daquilo que gera tensão, resultando “[...] algumas vezes na 

forma de luta entre indivíduos ou entre grupos de indivíduos (UNESCO. Estudo de 

Tensões, 1947, p.19). Neste caso, a tensão em estudo existe nos sentimentos individuais 

dos membros do grupo, “está no coração, no seu organismo, um ‘estado de pressão’, 

que exige do outro liberar frequentemente sob uma forma agressiva”. Em 

complemento, características objetivas, como a organização política, econômica ou 

legislativa também fazem surgir os estados de tensão ou em última instancia levam a 

atos de violência. 

Esse modo de pensar acaba por direcionar a crítica da Seção para os estudos que 

davam aos fatores econômicos e políticos total exclusividade na criação de conflitos. 

Para os membros da Seção, essa preponderância só se desenvolvia em algumas 

circunstâncias específicas, das quais os membros citam como exemplo “[...] as 

rivalidades referentes  a posse de reservas de matéria-prima ou de posições 

estratégicas etc.[...]”. Acima de tudo o objetivo, neste aspecto em especial, era fazer 
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frente às pesquisas que sinalizam a conjuntura econômica e política, cristalizando  as 

tensões  na forma de atos de violência, mesmo quando as causas desses conflitos estão 

completamente fora dessas áreas.  

Por outro lado, a leitura da proposta de projeto também demonstra que os 

membros da Seção de Ciências Sociais e Humanidades estavam preocupados não 

apenas em conhecer os aspectos que levam os indivíduos de um determinado grupo a 

aderir à manifestação de hostilidade. Uma das perspectivas mais interessantes do projeto 

é a que busca identificar os que não seguem a “massa” e assim conhecer os fatores que 

favorecem a decisão.  

[...] nós partimos do princípio de que a guerra é uma forma 

extrema de hostilidade entre dois grupos (hostilidade que pode 

não afetar com a mesma intensidade todos os elementos das 

duas populações em guerra). Mesmo quando uma minoria 

decide empreender uma guerra, o estado de espírito da massa 

(sua não certeza de poder escapar do perigo de pegar em armas, 

a sua fé na justiça da causa que defende, o seu medo ou ódio do 

inimigo, a sua esperança de conseguir uma vitória etc.) 

favorece a decisão da minoria dirigente e a participação na 
guerra da própria massa. (UNESCO. Estudo de Tensões, 1947, 

p.25)  
 

Com isso os idealizadores do projeto demonstram acreditar na força da base 

cultural que envolve e em certa medida determina as linhas de conduta tanto de 

dirigentes políticos – aqueles que decidem sobre a guerra ou paz, e que ao mesmo 

tempo podem influenciar igualmente sobre o surgimento de ameaças de guerra, quanto 

o povo que adere ou não a essa conduta. “[...] isto é a verdade”, dizia o relator, “mesmo 

naquelas sociedades em que o grupo dirigente não é diretamente eco das exigências do 

povo, eles não estão menos sujeitos a influência das formas culturais próprias de cada 

sociedade”. Assim, o projeto deixava claro certa maneira de pensar na qual assim como 

a atitude das massas populares não participava da preparação e da declaração de uma 

guerra, era preciso reconhecer que a atitude dos dirigentes não era mais decisiva,  pois a 

variante cultural, e não apenas ela, incidia sobre o comportamento e às decisões em 

relação á hostilidade.  

A tentativa de entender e agir sobre os elementos que compunham uma realidade 

extremamente complexa era o grande desafio do projeto que se arquitetava, lançando 

seus idealizadores à busca de meios para o êxito. Uma das formas escolhidas foi o 

estudo da infância, com o detalhamento de algumas experiências na formação do 

sujeito, como o “desejo de ser amado, o medo das privações, o espírito de 
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agressividade, ou a necessidade de segurança”. Sentimentos julgados básicos para a 

forma de relacionamento com o mundo na maturidade.  

Nós adotamos aqui a concepção de comportamento em que o adulto interpreta o 

mundo, a luz de hipóteses implícitas sobre a sua natureza e os motivos dos seus atos. 

Hipótese que depende dentre outras variáveis, de todas as dificuldades e alegrias que 

são em primeiro lugar moldes da personalidade construída na infância (UNESCO. 

Estudo de Tensões, 1947, p.26) 

A solução encontrada para anular ou ao menos amenizar essa influência 

preponderante das hipóteses implícitas sobre as motivações humanas, foi encontrada na 

educação e na experiência posterior. “[...] ela deverá fornecer métodos mais eficazes no 

combate a está influência, conduzindo ao triunfo da razão e da comunicação moral dos 

homens” (UNESCO. 1947, p. 26). Nesse sentido a ênfase recairia sobre a distinção 

entre o meio político e o espaço familiar donde se esperava dos indivíduos julgamentos 

e comportamentos adequados a cada ambiente. Uma percepção válida tanto para 

explicar a conduta no âmbito político ou econômico, como um reflexo de tendências 

agressivas adquiridas na intimidade da família, como para anular o risco de fazer uma 

explicação parcial que desconsiderava a possibilidade de aperfeiçoamento da 

personalidade por meio do conhecimento. 

“[...] se for baseada somente nos elementos infantis da formação da personalidade. [...] 

se nós interpretarmos a conduta política unicamente em termos “dos interesses 

econômicos” correremos o risco de negligenciar determinantes das condições 

preliminares do melhoramento do homem”. (UNESCO. Estudo de Tensões, 1947, p. 27) 

O projeto intentava assim avançar na análise das principais variáveis que 

determinam as tensões internacionais como já estabelecido. Contudo, privilegiava o 

estudo de fenômenos que em primeira vista parecem ter pouco a ver com aquilo que 

ocasiona os conflitos internacionais. Apoiado nas concepções da Educação e Psicologia 

Social concebia o exame das relações que existem entre os métodos de educação das 

crianças na sua relação com algumas reações, na idade adulta, frente às situações 

internacionais. Por isso foram apontados como aspectos importantes a serem estudados 

em seu âmbito, o equilibro de forças no seio familiar e a natureza das atitudes que esse 

equilíbrio poderia produzir.  

Com intenção de oferecer uma proposta o mais realista e objetiva possível, a 

Seção elencou uma série de temas de pesquisa que na sua perspectiva não apenas 

gravitavam em torno da questão da guerra e da paz mas, afirmavam eles, antecipando-se 
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aos resultados da pesquisa, de forma efetiva favoreciam esta e obstaculizavam aquela. 

Abaixo relacionamos os temas propostos pela Seção para serem estudados mediante o 

projeto: 

 

 

I - O caráter nacional 

 

O estudo do caráter nacional deveria ser amplamente analisado, porém essa 

investigação não deveria passar pelo princípio da imutabilidade histórica ou da 

determinação biológica. Para os membros da seção “o caráter nacional é definido pela 

predominância de certo tipo de reação no interior de uma cultura dominante”. 

Afirmação que dava margem a conjecturas onde a hostilidade interna poderia ser o 

resultado da não identificação de todos os membros de uma nação a esse conjunto de 

traços que se impõe aos outros de menor poder. 

 
[...] O conhecimento acerca dessas características ganha 

importância à medida que a consciência generalizada das suas 

próprias características e a de outros, vai neutralizar de certa 

maneira a decepção e aprovar o que se experimenta. Este 

conhecimento permitira aos povos perceber o que provoca a 

irritação dos outros e limitará assim a extensão dos sentimentos 

ofensivos comuns nos nossos dias. (Ibid. p.50) 
 

Identificados os traços particulares que constituem os grupos nacionais, a 

próxima etapa do trabalho seria verificar as reações dos grupos para com os problemas 

nacionais, a sua atitude frente a autoridade, a forma como lidam com a  necessidade de 

afeto, o valor da pessoa humana, o espírito de solidariedade etc., sob a intenção de 

mapear padrões de comportamento a partir de suas manifestações originais no contexto 

familiar, na escola ou na igreja. Saber como o sujeito é recompensado ou punido, tendo 

em vista suas atitudes nessas instâncias da sociedade.   

Observadas essas questões o passo seguinte seria atentar para as “qualidades 

individuais que contribuem para manter atitudes favoráveis ou não, a manutenção das 

relações pacíficas entre os grupos estrangeiros e essa sociedade ou entre as minorias 

existentes em seu interior” (UNESCO. Estudo de Tensões, 1947, p.52). Têm-se aqui o 

aprendizado acerca dos grupos nacionais funcionando como gerador de subsídios para o 

entendimento de como determinado grupo nacional age para então compreender como 

esse grupo se comporta em relação aos grupos de outras nacionalidades. Mais um 

reforço à ideia de que compreensão é indispensável à paz.  
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II - Representações coletivas  

 

O estudo do caráter nacional deveria vir acompanhado da visão das concepções 

que os grupos nacionais fazem de si mesmos, da sua força, da sua moralidade e de 

outros elementos de seu caráter. E da mesma forma, das ideias que são feitas dos outros 

grupos. Para tanto se prescreveu uma análise comparativa das concepções que os 

principais grupos nacionais fazem uns dos outros, no interior de categorias definidas.  

 
[...] porque a ideia que fazemos de nossas possibilidades, de 

nossa dignidade, de nossos direitos e nossos atos, na 

comparação que fazemos dos outros, é frequentemente a 

origem dos estados de tensão internacional. Esta visão 

deformada de si mesmo e dos outros, causa de tanta irritação, 

deve ser corrigida. Está é uma condição previa e necessária 

para a compreensão internacional entre os grupos nacionais 

(UNESCO, 1948. p.53)  
 

Em termos metodológicos recomendou-se a criação de listas das características 

nacionais e estrangeiras, que poderiam ser efetuadas inicialmente em países de 

“etnicamente heterogêneos, tais como os Estados Unidos”. Estas listas forneceriam 

elementos comparativos necessários à fundamentação dos estudos.  

 

III – Técnicas de mudança de atitude 

 

Tendo em vista ainda, os modos de intercomunicação na determinação das 

atitudes dos grupos estrangeiros e nacionais. Este tópico revela a descoberta por parte da 

Seção, da relativa ineficácia dos chamados meios de comunicação de massa – o jornal, a 

publicidade, a propaganda impressa para a disseminação de informações capazes de 

modificar a conduta de alguns grupos, frente à eficácia dos contatos diretos. “Estudos 

mais recentes militam em favor de hipóteses contrárias, ou seja, que os contatos diretos 

dentro dos grupos primários possuem uma importância comparativamente maior na 

modificação e determinação das atitudes” (UNESCO. Estudo de Tensões, 1947, p.54) 

Por isso, a seção sugeria a elaboração de pesquisas para determinar a 

importância relativa da informação de massa nos contatos diretos, na formação e 

modificação da ideia que um grupo faz de si mesmo e dos grupos estrangeiros. 
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IV - Tendências agressivas e estados de tensão entre grupos 

 

 

A atitude agressiva foi explicada em grande parte por uma reação de autodefesa. 

De modo que se recomendou a identificação das principais hipóteses que “exploram as 

causas das tendências agressivas e suas manifestações no período de tensão 

internacional” (UNESCO, 1948, p. 54.). Restando então encontrar elementos que 

possam substituir as manifestações de agressividade contra grupos estrangeiros, aspecto 

melhor delineado no tópico que seguinte.  

 

V - Identificação do grupo 

 

  Ainda confiantes na possibilidade de mudanças no comportamento e atitudes 

humanas. Os membros da seção definiram como sendo necessária uma maior 

exploração do processo e modos de identificação entre indivíduos e grupos. Ou seja, “O 

estudo dos fatores que incitam o homem a se identificar com um grupo que demonstra 

tendências agressivas”. Este trabalho demandaria “uma investigação aprofundada do 

mecanismo inicial de identificação em crianças, que permitirá depois de adultos que se 

identifiquem com grupos mais amplos”. Aliado a isso, a identificação dos fatores que 

impedem ou limitam a identificação, tais como raça ou classe social.  

Parte interessante deste tópico é o reforço que se dá à ideia de equivalência no 

sentido emocional. Na prática, a Seção sugeria experimentações nas quais membros de 

grupos considerados “fortes e ativos”, fossem levados a conhecer situações diferentes 

daquelas nas quais a agressividade lhes traz satisfação.  “tendo em vista descobrir um 

meio de lhes proporcionar satisfação equivalente do ponto de vista subjetivo, tentando 

evitar que eles se identifiquem com grupos de tendências agressivas” (p.55). Um claro 

apelo ao fator psicológico para criar limitação e relativa segregação, pois pairava ainda 

a sugestão de que diante dos diversos tipos de personalidades, “deve-se identificar e 

separar aquelas que se identificam com grupos de tendências agressivas”.  Considerava-

se ainda indispensável o estudo das condições e técnicas pelos quais o sistema de 

identificação com a agressividade pudesse ser modificado.   

 

VI - Nacionalismo e patriotismo 

 

O Nacionalismo e o patriotismo deveriam ser objeto de pesquisas especializadas 

com a intenção de descobrir o “real” significado do termo para o indivíduo. Tratava de 

saber, por exemplo, por que ser nacionalista, patriota, ou nenhuma coisa, nem outra. 
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“Será necessário observar”, disse o relator, “[...] o processo de assimilação do 

simbolismo nacional na infância e nos pequenos grupos. É conveniente estudar o 

mecanismo das campanhas nacionalistas e distinguir bem entre seus instigadores seu 

público, assim como as circunstâncias em que um grupo reage em presença de símbolos 

nacionais e patrióticos”. (UNESCO. Estudo de Tensões, 1948, p. 57)  

Não se poderia ainda perder de vista a situação política e econômica dos grupos 

ao qual aderiu o indivíduo, os antecedentes pessoais e as suas predisposições naturais. 

Em outra parte, recomendou-se relacionar o sentimento de amor pela nação com o 

equilíbrio psicológico, sem que se descuidasse dos aspectos históricos e filosóficos do 

nacionalismo e dos chamados “instigadores”, aqueles que ao expor e defender suas 

ideias de forma violenta acabavam por arregimentar indivíduos suscetíveis a essa 

agressividade, e por isso mais fáceis de serem convencidos.  

 

VII - Lealdade supranacional 

 

Neste caso o sentimento de identificação ganha um recorte abrangente. “Nós 

devemos analisar as condições favoráveis ao surgimento de uma lealdade para com 

coletividades mais amplas que a nação” (UNESCO, 1948, p. 58), defendeu a Seção, 

cogitando a construção de laços de solidariedade internacional. A proposta sugeria a 

observação e a análise de instituições e espaços onde obrigatória ou voluntariamente, 

membros de origens nacionais diferentes fossem expostos à convivência de duração 

razoável, para bem poder verificar se eles se tornam, ou não, solidários uns com os 

outros. “É conveniente estudar os fatores favoráveis e os fatores desfavoráveis a esta 

solidariedade no interior das organizações internacionais, e mais particularmente, as 

condições em que ela é rompida”. O estudo visava ainda testar a compatibilidade entre 

lealdade nacional e lealdade supranacional.  

Apesar de ser um tópico complexo e de difícil resolução, era algo que precisava 

ser enfrentado, sob pena de não se cumprir o caráter de universalidade e 

supranacionalidade que à UNESCO se impunha e se esforçava para consolidar.  Em se 

tratando de universalidade e supranacionalidade para Evangelista (2003, p.13), essas 

características são parte do conjunto de concepções, que dão sentido e tornar viável a 

promoção da cooperação entre as nações.  

 
[...] essas contradições explicitam-se nas dificuldades de 

acomodação dos nacionalismos europeus (britânico e, sobretudo, 

francês) e norte-americano, na disputa pelo espaço no mundo. 
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[...] Acrescente-se a isso que também os organismos privados, 

semi-oficiais e não governamentais, da Inglaterra e dos EUA, 

cujos objetivos internacionais para essa área estão formulados, 

desde o inicio do século, apresentavam então, suas propostas 

para a educação do cidadão mundial.(Id., p.60) 

 

Em rápida análise do contexto, já é possível entrever contradições que criavam 

barreiras a esses princípios.  

 

VIII – Intolerância 

 

Este estudo deveria pesquisar as condições do meio familiar que predispõe 

originalmente a um estado de espírito tolerante; como a intolerância incidia sobre o 

desenvolvimento, a posição social, a renda, o exercício da autoridade; as variações da 

tolerância em função das divergências entre os diferentes grupos, a sua importância 

numérica e dos contatos estabelecidos entre eles; a influência dos estados de crise 

nacional ou internacional; a recrudescência dos fenômenos da tolerância, ou a 

cristalização das predisposições à intolerância; as conseqüências da tolerância ou da 

intolerância sobre o desenvolvimento da personalidade e sobre a prosperidade 

econômica dos grupos. Importante destacar que o Brasil, juntamente com partes da 

URSS, EUA e África do Sul foi considerado espaço privilegiado para o 

desenvolvimento de pesquisa dada sua “heterogeneidade étnica e cultural”. 

(UNESCO.1948 p. 61)  

 

IX - Os compromissos 

 

A instituição de um senso de compromisso com relação à manutenção da paz 

mundial também foi tema das propostas apresentadas pelo projeto. Em investigação que 

mais uma vez lança mão dos saberes da Psicologia, sugeriu-se o estudo compreendendo 

quatro aspectos: análise psicológica comparada das personalidades capazes de se prestar 

a um compromisso e também dos “intransigentes”; estudo experimental comparado de 

casos de sucesso e de falha de compromisso; estudo histórico comparado dos 

compromissos diplomáticos nos conflitos internacionais; observação do processo de 

elaboração dos compromissos em torno de comitês e conferências. Aferições que nos 

deixam entrever o pensamento de que a falta de comprometimento com a instância 

internacional e o não cumprimento dos acordos eram motivos suficientemente fortes, 

sob a ótica da Seção, para alimentar os desentendimentos que levavam aos conflitos. 

 



 

169 

X - Ignorância, inquietude e agressividade nas relações entre grupos 

 

 Neste item, observamos um dos aspectos fundamentais de toda argumentação 

que buscava fundamentar o projeto em construção a – “ignorância”. Na lógica dos 

membros da Seção, [...] a hostilidade entre grupos é frequentemente feita de um ciclo de 

reações de intensidade crescente: um dos elementos desse ciclo de reações é a 

ignorância da natureza, das possibilidades e das intenções da outra parte. A ignorância 

facilita uma projeção que quando não é freada pela realidade, aumenta ainda mais a 

inquietude. (UNESCO, 1948, p.58). 

Nessa perspectiva se estabelece a relação direta entre a redução dessa ignorância 

e a diminuição da hostilidade. Em consequência, será válida toda investigação que 

destaque o papel do conhecimento como meio de impedir o trato hostil e seus fatores 

deflagradores. Nesse sentido a recomendação era para que estes estudos fossem 

dirigidos para: a) pesquisas aprofundadas sobre as relações existentes entre a ignorância 

de um objeto e a projeção sobre este objeto de sentimentos de hostilidade e de 

inquietude; b) estudos experimentais de grupos pequenos;   c) estudos de memórias 

diplomáticas e arquivos de estado. (UNESCO, 1948. p.60) 

Outro aspecto importante nesse item é a, a sugestão para que verificasse os casos 

em que a tomada de decisão sem o conhecimento adequado (ignorância) pudesse 

desencadear conflitos. Um momento para se pensar na qualidade da decisão tomada por 

aqueles que estavam a frente de nações inteiras. 

 

XI - Dirigentes políticos 

 

Ainda em se tratando de “tomada de decisão”, a Seção, tendo em vista um 

passado recente e penoso onde as decisões de líderes como Hitler ou Mussolini tiveram 

repercussões catastróficas, desconfiava de uma “interpretação política da história, que 

tende a negligenciar a importância do fator pessoal daqueles que são chamados a tomar 

decisões” (UNESCO, 1948, p.61). No seu entendimento todos os demais fatores 

políticos, econômicos, sociais não resultam em guerra sem que exista a decisão de um 

dirigente político.  Segundo o relator, “  É importante estudar o mecanismo psicológico 

da tomada de decisão dos dirigentes políticos. Devemos estudar os fatores que 

influenciam sobre a política internacional a fim de determinar seu papel. Não se pode 

negligenciar o fator pessoal”.  
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Características pessoais como intransigência, insegurança, fraqueza, prepotência 

são atributos pessoais que na visão da Seção acabavam por agravar ou apaziguar os 

estados de tensão internacional. Na letra do projeto “É necessário conhecer os fatores 

favoráveis e desfavoráveis a clareza e a agudeza das decisões que conduz a política 

estrangeira, e as consequências comparadas para as relações internacionais de uma 

atitude determinada e decidida e de uma atitude indecisa dos dirigentes políticos”.  

 

XII - Atitudes em relação ao poder nacional e os estados de tensão internacional 

 

O sentimento de pertença é mais um dos temas propostos para o projeto. A 

argumentação partindo do princípio de que o sentimento de pertença a um “estado 

poderoso” ou a um “estado fraco” influenciava as atitudes e o comportamento dos 

indivíduos em relação a outros grupos interiores ou exteriores àquele em particular. 

Caso essa atitude e esse comportamento fossem danosos à manutenção da paz, a 

pergunta que ficava era: ela pode ser modificada?  

 Outro aspecto recomendado para análise foi o do efeito das variações do poder 

de um Estado sobre o comportamento e sobre as atitudes de seus membros e dirigentes. 

A intenção era verificar se o poder era ou não responsável pelo equilíbrio na esfera 

nacional e internacional. 

 

XIII - Instabilidade política e social no interior de um país e estado de tensão entre 

grupos 

 

Outro ponto a ser perseguido pelo projeto era a questão da instabilidade. 

Basicamente, queriam saber os membros da Seção em que medida a instabilidade 

interna dos países, em termos políticos e econômicos, afetava a estabilidade do sistema 

internacional, gerando estados de tensão e conflito. Nesse caso Prescreviam-se estudos 

localizados para bem verificar as especificidades das relações entre Estados vizinhos, 

mas de condições de estabilidade diferentes.    

 

XIV - “Ausência” de poder nacional e tensão entre grupos 

 

Se a presença de poder seria um elemento gerador de instabilidade, quais as 

consequências de sua diminuição, ou mais enfaticamente, sua ausência?  Num contexto 
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de intensos movimentos de descolonização e independência, os membros da Seção 

tinham em mente o “Estado anteriormente poderoso, que pela via da independência dá 

lugar a um estado independente e fraco”.  O estudo em questão repousaria sobre as 

rivalidades nacionais que, acreditava-se, ganhariam força mediante o enfraquecimento 

do poder estatal. Essa debilidade iria então gerar um descontrole interno, que poderia ir 

além das fronteiras nacionais e desequilibrar todo o sistema internacional.   

 

XV - O acesso á matéria-prima e os estados de tensão internacional 

 

Numa sociedade industrial um estudo sobre o papel das matérias-primas nos 

estados de tensão, pareceu-lhes bastante apropriado. No entanto, o objetivo de 

“estabelecer uma distinção entre a verdadeira função da matéria-prima e as deformações 

psicológicas e políticas devido ao medo de ficar sem essas matérias primas”(Ibid. p.65), 

parece conter um julgamento antecipado das atitudes daqueles que manifestam sua 

opinião a respeito. Tal impressão fica ainda mais forte quando se lê o objetivo seguinte: 

“[...] estudar igualmente as características pessoais dos instigadores de campanhas de 

pânico sobre o tema da falta de matéria prima (classe social, econômica, traços de 

personalidade etc.) e os slogans que eles usam”. Na sequencia a Seção considerava 

ainda “[...] empreender um estudo histórico comparado daquelas condições em que a 

rarefação da matéria-prima foi associada, ou não, a um estado de tensão internacional, e 

particularmente o papel pretendido e o papel real dessa rarefação [...]”. De qualquer 

forma ideia era proceder a uma análise sistemática das principais hipóteses sobre as 

relações existentes entre o poder sobre a matéria-prima num mundo desigualmente 

industrializado e os estados de tensão internacional. 

 

XVI - Pressão demográfica e estados de tensão internacional 

 
[...] a título preliminar, é necessário proceder a uma análise 

mais profunda do termo “pressão demográfica” tendo em vista 

distinguir os elementos de ordem cultural, política e 

psicológica de uma parte, e os elementos ligados à biologia e 

alimentação, a densidade e o crescimento demográfico de outra 

parte. (Ibid., p.66) 

 

Com estudos que deveriam remontar ao século XIX a Seção tinha em vista 

identificar como os tipos de conjuntura política, econômica e cultural ou altas taxas de 

crescimento da densidade demográfica associavam-se a um estado de tensão 
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internacional. Para seus membros seria adequado estudar a reação dos indivíduos às 

obstáculos à sua transferência de território, e como essa reação pode levar a estados de 

tensão. Numa clara relação entre a manutenção da paz e o monitoramento dos 

movimentos populacionais.  

 

XVII - Diferença de nível de vida e estado de tensão entre grupos 

 

Este estudo visava preparar uma análise sumária das principais hipóteses 

relativas a influência que exercem sobre os estados de tensão entre grupos as diferenças 

de nível de vida entre classes sociais, entre regiões e até países. Sob a luz desses 

fenômenos pretendeu-se verificar a influencia dos slogans relativos à igualdade dos 

níveis de vida no caso das hostilidades entre grupos nacionais nas suas diversas 

categorias, sobre as condições favoráveis ao surgimento de sentimento de “hostilidade 

em relação aos grupos que apreciam um nível de vida mais elevado”. O que permitiria 

estudar as consequências da elevação do nível de vida sobre a atitude em relação aos 

outros grupos.  

 

 

XVIII - Progresso tecnológico e estados de tensão entre grupos 

 

 

A diferença tecnológica também foi uma questão a inquietar os membros da 

Seção. Esperavam eles, por meio do projeto, ter condições de entender de que maneira 

as inovações tecnológicas influenciavam a hierarquia de poder em âmbito nacional e 

internacional. Esse estudo se dividiria em quatro partes: a) sobre a da influência de 

alguns tipos de invenções (no domínio das armas, da indústria, dos transportes); b) 

sobre o potencial, e as condições daqueles onde esta influência se faz sentir; c) sobre o 

efeito das mudanças na hierarquia dos poderes sobre os estados de tensão; d) O 

progresso tecnológico e a origem dos estados de tensão entre grupos.  

As consequências da descoberta da energia atômica e da própria bomba atômica 

também mereceram destaque. No discurso sobre essa questão delicada nota-se uma 

escolha de palavras que sugere certa contenção e tentativa se manterem no espaço 

seguro da discussão científica, evitando assim as agitações em torno dessa questão que 

perpassavam a época.  
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XIX - Atitudes de pessoas comuns em relação à política internacional 

 

Em agosto de 1947, Nathan Leites – consultor da secretaria da UNESCO, 

durante a abertura do Seminário de Verão da Unesco sobre Educação para a 

compreensão internacional, com palestra denominada “Como o homem vê a política 

internacional”, falou acerca da dificuldade das maioria dos cidadãos em se inteirar das 

questões referentes à política internacional. 

Segundo ele as observações previamente feitas mostravam alguma contradição 

nesse campo. Se por um lado havia uma crescente “politização” no sentido nacionalista, 

por outro, percebia-se certa indiferença para com as questões de natureza internacional. 

Algo que ele acreditava ser perigoso para a democracia é provavelmente perigoso para a 

paz. Entre os fatores que trabalhavam nesta ultima direção, foram mencionados 

seguintes: a) A política internacional muitas vezes é difícil de ser entendida pela pessoa 

que não é especializada em política. Além disso, há uma boa dose de suspeita de que os 

fatos essenciais da política internacional estão sendo mantidos longe dos olhos do 

público e apenas admitidos os classificados para os tempos de guerra. b) O homem 

comum, muitas vezes, tende a dizer que ele se percebe impotente frente às forças que 

decidem a guerra ou a paz. (UNESCO, estudos de Tensões, 1947) 

 A guerra deixava à mostra o jogo de poder, e o modo como o cidadão comum 

estava alienado das relações internacionais e isso deixava marcas nas relações entre 

nações, esse era o entendimento de Leites, restando à UNESCO em seu projeto 

encontrar formas de encurtar essa distância.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao longo de sua trajetória o Projeto Tensões desempenhou papel extremamente 

importante na condução das ações pertinentes à Unesco no imediato pós-guerra. Na 

intenção de evitar novas guerras e construir um mundo mais pacífico, seus atos 

aglutinavam grande parte das formas de abordar as relações sociais e estatais no âmbito 

da instituição. Pautado por um forte sentido idealista, o projeto apontou o Estado, o 

cidadão, o direito e as instituições reguladoras internacionais como os principais 

protagonistas presentes no cenário internacional. É da abordagem idealista que se 
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origina o caráter conciliador também percebido no projeto, o esforço em promover o 

entendimento mútuo, e as pretensões de evitar os mal- entendidos entre povos e nações.  

Das ciências sociais, na sua relação com as demais disciplinas, o projeto recebeu 

como contribuição, além de seu escopo, também as diversas pesquisas e investigações 

que visavam esclarecer os modos de interação entre indivíduos, entre grupos e entre 

nações. Trabalhos que expressavam a confiança na possibilidade de mudança nas 

atitudes humanas proporcionada pelo conhecimento. Era a ciência, em sua objetividade 

e técnica ocupando seu espaço junto ao projeto. Sob a responsabilidade dos intelectuais 

foram forjados eixos explicativos e orientadores que buscavam sincronizar progresso 

moral e progresso intelectual e dessa forma evitar novas guerras.  

Tão grande responsabilidade é evidência da ligação muito presente no projeto, 

entre ideias e ações. As ideias influenciam as ações, essa foi uma premissa básica sobre 

a qual o projeto encaminhou-se, e a partir dela pensou-se sobre as melhores formas de 

direcionar esses modos de pensar para as ações pacificas. Ao ter as ideias como seu 

principal material de trabalho, o fazer intelectual foi elevado à categoria essencial para a 

execução, disseminação de valores e ideias, e para dar legitimidade aos resultados das 

pesquisas, e ao próprio projeto. Para Bobbio (2007) a tarefa do intelectual é de agitar 

ideias, levantar problemas, elaborar programas ou apenas teorias gerais, diferente do 

político que é tomar decisão. Eles são chamados quando o assunto é cultura quando se 

busca discutir sobre a conduta dos homens em sociedade. São criadores, portadores, 

transmissores de ideias, e essas atribuições lhe foram dadas pelo projeto, que tratou de 

criar espaços de discussão na forma de encontros, conferências, reuniões etc.  

O projeto tensões nos ofereceu ainda uma forma muito particular de perceber a 

cultura. Em seu interior essa categoria se tornou ferramenta de trabalho e agente de 

reestruturação. A crença no reconhecimento cultural como garantidor da harmonia entre 

os povos, fez com que a maior parte das ações fosse direcionada para o conhecimento e 

o trato com o diferente, ou com o mundo existente além das fronteiras nacionais. 

Crianças, jovens e adultos foram encorajados a desmistificar o mundo exterior, foram 

incentivados a conhecê-lo, para a ele entender e respeitar. A paz seria o resultado dessa 

convivência, onde conceitos ligeiros e estereótipos dariam lugar à cooperação e 

solidariedade geradas no conhecimento.   

O principal caminho para este entendimento estava na Educação. As práticas 

educativas pensadas como facilitadoras da compreensão internacional. Nesse sentido 

obras foram publicadas, livros de História e Geografia foram revistos, cursos e 
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treinamentos foram efetivados. Nada que pudesse comprometer a conciliação 

internacional deveria permanecer no meio educacional dos países membros. 

Independente de haver ou não obtido o êxito esperado, o projeto tensões foi bem 

sucedido na intenção de agregar intelectuais e pesquisadores, em diversificar ações, 

empreender pesquisas, definir abordagens e mobilizar os seus Estados membros. Nos 

dez anos em que se manteve em execução uma quantidade significativa de estudos, 

pesquisas e obras foram levadas a termo e hoje nos oferecem uma boa referência acerca 

dos resultados por ele obtidos, e também do contexto da conjuntura histórica sobre a 

qual atuou, pois ele como outros é um dos muitos elementos desse período histórico, 

que graças às incessantes pesquisas está em permanente e construção, nos oferecendo a 

cada momento novas informações, conhecimentos e percepções. 

 

 

INTELLECTUALS IN UNESCO BETWEEN IDEAS AND ACTIONS 
 

 

ABSTRACT: In the years which followed at the end of the Second World War, under 

the devastating effects of two major conflagrations occurred in a short period of time, 

there has been an intensification of the search for paths of world peace. As part of this 

effort, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO 

mobilized the international intellectual community for the establishment and 

implementation of a project that has been called Tensions Project. Under this project, 

which remained active from 1948 to 1958, characterized by its diversification and 

scope, were undertake interdisciplinary actions of education and investigative character, 

which were aimed ensuring the peaceful coexistence, the development and 

sustainability of peace relations between the nations.  

 

KEYWORDS: Unesco, Peace, Intellectual. 
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RESUMO: Nos últimos 15 anos o tema educação corporativa vem se tornando cada 

vez mais relevante para as empresas aumentarem o seu potencial competitivo. Esta 

pesquisa aborda a Educação Corporativa como alternativa à educação formal provinda 

de universidades tradicionais e centros de treinamento. Nela são aplicadas técnicas de 

análise e comparação de duas universidades corporativas segundo os princípios 

propostos por Eboli em 2004. A partir do levantamento de dados observou-se as 

diferenças e, principalmente, as semelhanças entre os sistemas de aprendizagem das 

duas universidades já que, conforme resultados expostos na pesquisa, ambas aplicam as 

práticas previstas na literatura.Também, é possível concluir que a gestão do 

conhecimento e das competências organizacionais, quando aplicada através de um 

sistema de educação corporativa, tende a ser mais eficiente, rápida, e barata se 

comparadacom as instituições formais de ensino. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Educação Corporativa; Gestão do Conhecimento; Gestão por 

Competências. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em  mercados cada vez mais concorridos devido às transformações tecnológicas 

e organizacionais, a competitividade empresarial nunca foi tão comentada como nos 

dias de hoje. Para se manteremcompetitivas é necessário que as empresas tenham 

excelência em suas atividades, assim como na entrega de seus produtos e serviços à 

sociedade. As constantes mutações de mercado exigem respostas ainda mais rápidas das 

organizações e, para isso, as empresas buscam know-how para adaptar a sua realidade às 

mudanças do ambiente. 

Historicamente, as instituições regulares de ensino como faculdade e demais 

cursos profissionalizantes têm sido fontes de instrução para asorganizações. Contudo, o 

conhecimento obtido por estes meios dificilmente se adequa às empresas na mesma 

velocidade em que é exigido pelo mercado. Surgem então dois problemas: a educação 

formal genérica e lenta. 

Uma instituição de ensino, por mais específico que seja o curso, prepara o aluno de uma 

maneira genérica, oferecendo um conhecimento mais amplo que sirva para diversos 
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178 

tipos de organizações. Já as empresas precisam de pessoas aptas a exercer as 

competências necessárias para determinada função de imediato. Por semelhante modo, o 

processo de criação do conhecimento em centros de educação é lento se também 

comparados às transformações de mercado. Visando então suprir essa necessidade de 

conhecimento de forma rápida, específica e voltada para os interesses da organização, 

surgiu o conceito de Educação Corporativa, criando uma fonte alternativa de 

conhecimento para aumentar o poder competitivo das organizações. Oknow-howque 

antes era buscado apenas em instituições de ensino agora pode ser produzido dentro das 

próprias organizações, permitindo-as gerir seus recursos intelectuais com mais 

eficiência e rapidez. 

 

 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Na era digital, muitas pessoas ficam paralisadas diante de tanta informação sem 

saber o que fazer; e nas organizações não é diferente. Hoje há informação para todos os 

lados, em fartura, sendo necessário até mesmo selecioná-las para não absorver a 

desinformação,e o papel da gestão do conhecimento está diretamente relacionado a isto.  

Segundo Drucker (1990) a gestão do conhecimento é a capacidade de descobrir, criar, 

captar, selecionar, reter, multiplicar, distribuir e gerenciar o conhecimento com 

eficiência e efetividade para colocar a empresa em uma posição mais competitiva frente 

às outras organizações. É um processo corporativo focado na estratégia empresarial e 

que envolve a gestão de competências, do capital intelectual, a aprendizagem 

organizacional, a inteligência empresarial e a educação corporativa (SANTOS et al., 

2001).O grande diferencial competitivo de uma empresa não está relacionado a 

tecnologias empregadas ou grandes estruturas, mas nos recursos intangíveis que, 

contrariando a vertente de que os recursos são escassos, estão presentes em abundância 

no ambiente organizacional e fora dele. Portanto, a gestão eficiente desses recursos 

permite às organizações aumentar seu poder competitivo de maneira sustentável já que 

o conhecimento e know-how dos empregados são difíceis de imitar (HUNTER et. al, 

2005). 

Uma pesquisa feita pela E-Consulting Corp. (2004) com mais de 200 executivos 

de empresas sediadas no Brasil que exercem a gestão do conhecimento retrata que as 

organizações usam, preferencialmente, o próprio conhecimento organizacional como 
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fonte de conhecimento. Em outras palavras, a maioria do conhecimento necessário aos 

colaboradores e à empresa encontra-se dentro da própria organização.Todavia, devido à 

ausência/ineficiência de sua gestão, às vezes estão dispersos entre os departamentos, 

depositados em bancos de dados ou, pior ainda, apenas no intelecto de alguns 

funcionários. 

À medida que interagem com seus ambientes (interno e externo), as empresas 

produzem e absorvem informações que podem ser perdidas, desprezadas, arquivadas ou 

transformadas em conhecimento.  Segundo NonakaeTakeuchi (1997), o aproveitamento 

integral deste conteúdo apenas se dá ao passar por um processo denominado de Espiral 

do Conhecimento pelo qual o conhecimento deve ser articulado e então internalizado 

para fazer parte do conhecimento do indivíduo e captado pela organização. Assim, a 

criação e o compartilhamento do conhecimento perpassam através processo de 

aprendizagem,resultado da transformação do conhecimento tácito em explícito, vice-

versa e entre eles. 

 

 

RESISTÊNCIAS À APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

O  processo de aprendizagem organizacional refere-se à habilidade da 

organização em criar, absorver e disseminar conhecimentos e à capacidade de modificar 

seu comportamento de modo a buscar novos conhecimentos e ideias. Em todas as 

organizações, barreiras estruturais e de gestão exercem forças contrárias ao processo de 

aprendizagem. Por isso, é de extrema importância que a empresa se torne sensível à 

percepção do clima e cultura organizacional a fim de identificar os fatores que têm 

exercido influência na aprendizagem. 

Para Senge (1990, p.37), as organizações que aprendem são 

organizações onde as pessoas expandem continuamente sua capacidade de 

criar o futuro que desejam, onde se estimulam padrões de pensamento novos 

e abrangentes (sistêmicos), onde a aspiração coletiva ganha liberdade e onde 

as pessoas aprendem continuamente a aprender juntas. [...] aprender não 

significaria estritamente adquirir mais conhecimento, mas sim expandir a 

capacidade de produzir os resultados desejados para a vida. 

 

Não é algo que possa ser imposto, é um processo que também deve ser 

aprendido e compartilhado entre os funcionários. Algumas variáveis controláveis pela 

empresa, no entanto, dificultam a aprendizagem no âmbito organizacional: estruturas 
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lineares e muito hierarquizadas, inflexibilidade, intolerância total a erros, ênfase 

excessiva nos custos e evasão a incertezas, temor pelo desconhecido. 

Junior, Vieira e Feitosa (2016) consideram que geralmente em organizações de cunho 

tradicionalista, altamente hierarquizadas e de poder centralizado é mais comum haver 

resistência por parte dos colaboradores, já que estes tipos de organizações às vezes 

podem bloquear, ainda que inconscientemente, a capacidade dos funcionários de se 

expressar. Essa cultura pode impedir a participação dos indivíduos no processo de 

aprendizagem organizacional uma vez que, naturalmente, o ser humano tende a criar 

barreiras defensivas a estímulos, aprendizagem e mudança neste caso. A herança da 

visão mecanicista da era industrial institui uma separação entre as pessoas no ambiente 

de trabalho, por especialidade, hierarquia ou o que for e, consequentemente, prejudica o 

compartilhamento de informações, levando os indivíduos a atuarem como seres isolados 

e insatisfeitos. Assim também processos altamente rígidos e operacionais tendem a 

tornar a mão de obra mais inflexível. 

Desenvolver um excelente plano de aprendizagem organizacional não é suficiente se 

nele não houver um estudo da cultura organizacional, aceitabilidade dos funcionários e 

ações corretivas para tal caso se façam necessárias.  Chiavenato (2010) conceitua 

cultura organizacional como um “conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de 

normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos os membros da 

organização”. Ora, se estes membros, influenciados pelos fatores que inibem a sua 

expressão, compartilham de um sentimento individualista, jamais um plano de Gestão 

do Conhecimento poderá ser bem sucedido. Faz-se necessária uma reestruturação da 

organização para que se propicie um ambiente que cultive nas pessoas o 

comprometimento e capacidade de aprender em todos os níveis hierárquicos.  

Senge (2010), autor renomado do livro A Quinta Disciplina, desenvolveu cinco 

disciplinas para formar a prática da aprendizagem organizacional nessa reestruturação, 

são elas: 

 Domínio Pessoal: possibilita continuamente a expressão da criatividade e busca por 

resultados além da zona de conforto a fim de contribuir para um melhor ambiente 

empresarial e alcance de objetivos coletivos e individuais. Os gestores devem 

exercer papel motivador e auxiliar com a Gestão de Desempenho; 

 Modelos Mentais: São valores que influenciam as percepções sobre a organização e 

o mundo, ainda que não se tenha consciência disso. Nesse sentido, é importante que 

a cultura organizacional seja trabalhada para que o modelo mental da organização 
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seja seguido, embora conflite algumas vezes com o modelo mental de cada 

colaborador; 

 Visão Compartilhada: é o comprometimento comum e espontaneamente aceito que 

os colaboradores têm com a organização quando consideram sua missão legítima. A 

partir do alinhamento dos objetivos pessoais e organizacionais e da disseminação 

dessa visão os resultados podem ser maximizados; 

 Aprendizagem em Equipe:é a capacidade das pessoas de deixarem de lado sua 

individualidade e buscar usá-la para alcançar resultados desejáveis para toda 

equipe. Os gestores devem se ater a desenvolver o pensamento e a comunicação 

coletiva a fim de ultrapassar a soma das habilidades individuais; e 

 Pensamento Sistêmico: essa disciplina é o alicerce da organização que aprende. 

Consiste na integração de todas as outras disciplinas. Permite compreender a 

organização como um sistema, ou seja, um conjunto de elementos interligados e 

interdependentes que colaboram para o mesmo objetivo. A empresa deve estimular 

o conhecimento deste pensamento por todos os colaboradores a fim de motivá-los 

ao perceberem que todos contribuem para um único propósito. 

Nota-se que em todas as disciplinas é necessário haver um grande esforço dos 

gestores para construir um ambiente com alto senso de equipe, cooperação e padrão 

moral que propicie o desenvolvimento contínuo das competências individuais e 

coletivas. O papel da liderança exerce forte influência na criação e manutenção de uma 

cultura favorável à mudança, à inovação, à cooperação e ao diálogo. Apenas assim a 

organização poderá implantar efetivamente a Gestão do Conhecimento no cotidiano de 

suas ações para aumentar seu potencial competitivo. 

 

 

Gestão por competências 

 

 novas técnicas e tendências de gestão moderna têm exigido cada vez mais 

competência das organizações para se tornarem competitivas e alcançarem melhores 

resultados. Hoje, dificilmente uma empresa consegue crescer e se destacar quando a 

gestão não busca pela excelência em todas as atividades. Reconhecer os fatores críticos 

de sucesso da organização sob a ótica dos clientes e desenvolver as competências 

necessárias para bem atender a essas expectativas é crucial para o desenvolvimento 

organizacional. Sendo assim, o grande desafio das empresas é fazer com que a 
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organização tenha, em seus recursos humanos, as competências essenciais para o 

negócio e que as desenvolva conforme os objetivos estratégicos estabelecidos. 

Segundo Maximiano (2000), pode-se dizer que competência é um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que influenciam no desempenho de determinada 

função. No negócio de uma organização, várias competências são necessárias para 

entregar produtos e serviços aos clientes, razão pela qual seu gerenciamento é tão 

importante. Para Carbone (2006), 

a proposta da Gestão por Competências é compreender quais são as 

competências organizacionais críticas para o sucesso empresarial, desdobrá-

las em termos de competências profissionais e desenvolvê-las junto ao 

quadro de funcionários internos. Trata-se de uma metodologia de gestão 

moderna, focada nos negócios, no mercado e no desenvolvimento 

profissional permanente. 

Ainda segundoCarbone (2006), a característica de cada competência é 

vislumbrada segundo o propósito da empresa que, identificando as competências 

necessárias para o negócio, a determina conforme seus objetivos.Pode-se perceber na 

literatura que, quando o assunto é Gestão por Competência, esta aponta preliminarmente 

para o reconhecimento do know-how que a empresa precisa para atender seus clientes. 

As competências organizacionais podem ser classificadas em competências essenciais e 

básicas. Harb e Rossetto (2002)apontam que as competências essenciais são as que 

possuem valor percebido pelo cliente, sendo dificilmente imitadas pela concorrência, e 

que as competências básicas são as necessárias para administrar com eficácia o negócio 

com foco na manutenção de suas atividades.As competências básicas servem de suporte 

às competências essenciais e, por não possuírem valor percebido pelos clientes, não são 

o foco da organização. Por outro lado, identificar as competências essenciais permite 

direcionar atenção e concentrar esforços no desenvolvimento de tarefas que de fato 

agregam vantagem competitiva. 

Das semelhantes citações de IENAGA (1998), BRANDÃO e BAHRY (2005) e 

CARBONE (2006) sobre o Processo de Gestão por Competências, pode-se dizer que ele 

é composto por 4 etapas correlacionadas: 

 Mapeamento de Competências:implica em inventariar as competências internas já 

existentes na organização a fim de identificar a lacuna que há entre as necessárias e 

as já existentes e buscar reduzi-la o máximo possível; 

 Captação e Desenvolvimento de Competências: pressupõe selecionar competências 

externas e definir mecanismos de desenvolvimento interno; 
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 Acompanhamento e Avaliação:diz respeito a definir indicadores de desempenho 

para acompanhar resultados alcançados e comparar com os esperados; e 

 Retribuição: refere-se na remuneração dos colaboradores por competência e na 

premiação/reconhecimento pelo bom desempenho. 

Várias são as técnicas capazes de identificar as competências disponíveis na 

organização, mas o principal delas é por meio da avaliação de desempenho. Esta, por 

sua vez, pode ser feita ainda de diversas formas: Balanced Scorecard (BSC), avaliação 

de potencial, pela chefia e avaliação 360 graus, sendo a última a mais usada por permitir 

avaliações múltiplas.Atualmente, o papel dos funcionários na avaliação de desempenho 

deixou de ser passivo para se tornar ativo, cada vez mais novas ferramentas de avaliação 

participativa vêm sendo criadas. Estimulando o colaborador a identificar seus próprios 

pontos fortes e fracos, competências, metas e necessidades, cabe à empresa ajudá-lo a 

alinhar suas competências e expor seu desempenho àrealidade organização.  

 

 

Educação Corporativa 

 

Após o término da II Guerra Mundial em 1945, as organizações, que até então 

eram altamente hierarquizadas e distinguiam o trabalho intelectual do manual, passaram 

por transformações decorrentes deste novo cenário. Os Estados Unidos, ainda mais ricos 

devido à vitória na guerra, ampliou fortemente os negócios e impulsionou o 

desenvolvimento das organizações visando a reconstrução de tudo que foi destruído à 

nível mundial. Para aproveitar esta oportunidade de acelerado crescimento da economia 

as empresas tiveram que buscar meios de aumentar a eficiência gerencial e, 

consequentemente, a sua competitividade face aos concorrentes nacionais e 

internacionais. 

Rodriguez (2002, p. 9), confrontando o papel mecanicista do homem, diz que 

após a II Guerra Mundial havia necessidade de “usar os cérebros disponíveis no mundo 

[...] para reconstruir cidades e países. Este foi o primeiro de uma série de 

acontecimentos que iriam mostrar que, mais do que fazer, era necessário planejar, 

analisar e criar, e que o homem começava a ter um diferencial agora mais evidente para 

manter competitivas as empresas”. Nessa época já havia instituições de ensino voltadas 

para o comércio, mas que em nada lembram o que se conhece hoje sobre educação 
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corporativa. Meister (1999), uma das maiores especialistas em Educação Corporativa no 

mundo, lista cinco forças sustentaram o aparecimento deste novo sistema educativo: 

 Organizações Flexíveis: a emersão de organizações de estrutura hierárquica enxuta 

e flexível com a capacidade de responder rapidamente às mudanças no ambiente; 

 Era do Conhecimento: o começo da economia do conhecimento onde o 

conhecimento é a base para formação de riqueza empresarial; 

 Rápida Obsolescência do Conhecimento: a redução do prazo de validade do 

conhecimento obtido em relação à aplicabilidade; 

 Empregabilidade: a mudança do ponto de vista de se ter um emprego para a vida 

toda para manter-se empregável durante a toda a vida; e 

 Educação para a Estratégia Global: a transformação no mercado da educação global 

e evidência da necessidade de formar pessoas com visão global e perspectiva 

internacional dos negócios. 

Traçando uma linha no tempo entre a época da sociedade industrial 

(mecanizada e padronizada) e a sociedade do conhecimento (ágil e flexível), Crawford 

(1994) comparou os valores sociais aplicáveis nessas duas épocas, conforme exposto no 

quadro 1: 

 

Sociedade Industrial Sociedade do Conhecimento 

Hierarquia Igualdade 

Conformidade Individualidade e criatividade 

Padronização Diversidade 

Centralização Descentralização 

Eficiência Eficácia 

Maximização de riqueza material Qualidade de vida e conservação dos recursos materiais 

Ênfase no conteúdo quantitativo Ênfase na qualidade do resultado 

Segurança Auto-expressão e auto-realização 

Quadro 1 – Sociedade Industrial X Sociedade do Conhecimento 

Fonte: CRAWFORD (1994) 

 

A transição exposta por Meister e Crawford veio da necessidade de elevar as 

ações de desenvolvimento de pessoas a um nível mais estratégico, apto a atender as 

demandas sociais e tecnológicas do século XX. De acordo com Menezes (2016), 

colunista da ABT - Associação Brasileira de Tecnologia Educacional,  

As organizações começaram a perceber que não podiam mais depender das 

Instituições de Ensino Superior para qualificar seus colaboradores, decidindo 

partir para criação de suas próprias "universidades corporativas", com o 

objetivo de obter um controle mais rígido sobre o processo de aprendizagem, 
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vinculando de maneira mais estreita os programas de aprendizagem as metas 

e resultados estratégicos reais da empresa. 

 

Diante dessa nova era, em 1956 foi fundada a primeira Universidade 

Corporativa (UC) do mundo, a General Eletric (GE), em Crotonville no estado 

americano de Nova York, todavia há relatos que demonstram que em 1920 já havia algo 

neste sentido quando a General Motors (GM) incorporou à empresa uma escola noturna 

voltada para a indústria automobilística.Segundo uma pesquisa feita pelo Boston 

Consulting Group, em 2007os Estados Unidos já continha mais de 2.000 universidades 

corporativas cadastradas, 50% das que existem no mundo. 

No Brasil, a adoção deste conceito demorou mais algumas décadas para 

acontecer.Apenas em 1992 com a pressão pela qualificação em um mercado já 

globalizado é que foi constituída foi primeira universidade corporativa, a Accor em São 

Paulo. Na sequência diversas empresas também aderiram a essa mudança: Ambev, 

Amil, Banco do Brasil, Banco Itaú, Carrefour, CAIXA, Correios, Elma Chips, Embraer, 

Embratel, Fiat, Ford, Globo, GM, IBM, McDonald’s, Natura, Nestlé, Petrobrás, 

Volkswagen, dentre outras.Embora no Brasil não exista um banco de dados oficial, 

Eboli e Castro (2013) estimam que em 2013 havia cerca de 500-600 universidades 

corporativas. Percebe-se que comparando números e datas, 2000 UCs nos EUA em 

2007 e 500 UCs no Brasil em 2013, o Brasil ainda está muito atrás do país pioneiro em 

Educação Corporativa, entretanto, Eboli e Castro afirmam que isso acontece apenas em 

quantidade já que em qualidade as UCs do Brasil não ficam para trás. 

Na busca pelo desenvolvimento de competências essenciais e, 

consequentemente, maior competitividade, a Educação Corporativa segue diretrizes 

comuns nas mais diversas organizações. Elas permeiam as ações de educação que 

devem influenciar diretamente a transformação da cultura organizacional contribuindo 

para a construção de valores que facilitem o processo de aprendizagem e o 

autodesenvolvimento.  

O sucesso da implementação de um sistema de Educação Corporativa implica 

em 7 princípios segundo Eboli (2004): 

 Competitividade: valorizar a educação como forma de desenvolver seu capital 

intelectual e torná-lo um diferencial da empresa frente aos concorrentes para 

ampliar a sua capacidade de competir; 
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 Perpetuidade:compreender a educação não apenas como um processo de 

desenvolvimento intelectual, mas também como um processo de transmissão 

cultural; 

 Conectividade:priorizar a construção social do conhecimento por meio da interação 

dinâmica em redes de relacionamento no ambiente empresarial e fora dele que 

propicie gerar e compartilhar os conhecimentos organizacionais críticos para o 

negócio; 

 Disponibilidade: disponibilizar um ambiente de aprendizagem de fácil uso e 

aprendizado que  possa ser a qualquer hora e em qualquer lugar. Preferencialmente 

utilizar múltiplas plataformas de aprendizagem; 

 Cidadania: estimular o exercício da cidadania individual e coorporativa para 

capacitar o indivíduo a refletir sobre a realidade organizacional, construí-la e 

modificá-la continuamente; 

 Parceria: reconhecer que para o desenvolvimento contínuo de competências é 

necessário o estabelecimento de parcerias internas e externas; 

 Sustentabilidade: ser um centro gerador de resultados para a empresa através da 

avaliação de resultados e criação de mecanismos que promovam a auto-

sustentabilidade financeira da UC. 

Estes princípios constituem a base para a avaliação de práticas de educação 

corporativa e ainda podem ser considerados como uma metodologia para a análise e 

comparação de Universidades Corporativas de quaisquer empresas. 

 

 

UNIVERSIDADE CORPORATIVA 

 

Universidade Corporativa é a estrutura que materializa o processo de educação 

idealizado pela Educação Corporativa, sendo considerada como o campo de ação da 

Pedagogia Empresarial. Através desta plataforma de ensino são oferecidas soluções de 

capacitação para todos os níveis da organização com mais qualidade e menor custo se 

comparado a instituições tradicionais de ensino. Isso ocorre porque o conteúdo nela 

ministrado é sempre voltado aos objetivos estratégicos do negócio, trazendo mais 

agilidade e foco para aquilo que a organização realmente precisa. 
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Segundo Meister (1999) a Universidade Corporativa é um guarda-chuva 

estratégico para desenvolver e educar pessoas a fim de cumprir as estratégias da 

organização. Ainda que os esforços da empresa sejam para alinhar as competências 

individuais de seus empregados às competências organizacionais, a Universidade 

Corporativa não está limitada ao desenvolvimento apenas dos funcionários, o conceito 

possibilita a aprendizagem também de clientes, fornecedores e comunidade. Os 

conteúdos ministrados são selecionados de acordo com a necessidade de 

desenvolvimento de competências pertinentes à execução dos objetivos estratégicos da 

organização em nível tático, gerencial e operacional. 

O principal objetivo de uma Universidade Corporativa édesenvolver 

competências empresariais e humanas consideradas críticas para o sucesso da 

organização. Todavia, como são vários os benefícios de uma UC, este objetivo se 

ramifica em vários outros:  

 Criar vantagem competitiva para a empresa; 

 Criar uma filosofia de aprendizagem contínua; 

 Oferecer múltiplas plataformas de aprendizagem; 

 Disseminar o conhecimento para todos; 

 Inovar a maneira de ensinar e aprender; 

 Fortalecer a cultura e valores organizacionais; 

 Melhorar a imagem da empresa; 

 Capacitar o público ao autodesenvolvimento; e 

 Criar e reter talentos gerando a sensação de crescimento profissional e intelectual. 

Diferentemente de universidades e centros de treinamentos convencionais, as UCs 

trabalham com foco na estratégia empresarial para buscar aumentar a produtividade, 

qualidade e competitividade da organização. Por outro lado, as universidades trabalham 

visando preparar o aluno para determinada profissão de maneira genérica para servir às 

mais diversas organizações. Já os centros de treinamento trabalham em cima das 

necessidades departamentais a fim de instruir colaboradores em uma visão de curto 

prazo. Na Universidade Corporativa a aprendizagem é mais interativa, ampla e ativa, 

fugindo dos paradigmas de educação baseados em sala de aula e na transmissão de 

conhecimento do professor para o aluno. Desta forma o aprendiz é motivado a alcançar 

conhecimentos muitas vezes além do que é exigido em treinamentos. O quadro 2 retrata 
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algumas dessas diferenças entre a aplicabilidade de centros de treinamento, da educação 

corporativa e da aprendizagem e universidades acadêmicas: 

 

Centro de Treinamento Universidade Corporativa Universidade Acadêmica 

Trabalha competências 

individuais 

Trabalha competências 

críticas do negócio 
Trabalha competências gerais 

Ênfase nas necessidades 

pontuais dos colaboradores 

Ênfase nas necessidades e 

estratégias do negócio 

Ênfase no aprendizado 

individual 

Visão de curto prazo Visão de longo prazo Visão de médio prazo 

Aprendizagem passiva em 

que o aluno recebe o 

conhecimento pronto 

Aprendizagem ativa pela qual 

o aluno é protagonista do seu 

desenvolvimento 

Aprendizagem passiva em 

que o aluno recebe o 

conhecimento pronto 

Aprendizado teórico Aprendizado prático Aprendizado teórico universal 

Aprendizado individual 
Aprendizado individual e 

coletivo 
Aprendizado individual 

Não desenvolve cultura 
Desenvolve a cultura 

empresarial 

Desenvolve a cultura 

acadêmica 

Quadro 2 – Centro de Treinamento X Universidade Corporativa X Universidade Acadêmica 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por mais eficiente e objetivo que seja o aprendizado em Universidade 

Corporativa,ela não constitui ameaça à metodologia empregada pelas universidades 

acadêmicas, pois os cursos não podem ser aproveitados em cursos oficiais já que nestes 

há o envolvimento do Ministério da Educação. Pelo contrário, as experiências mais bem 

sucedidas de Universidades Corporativas são aquelas em que há envolvimento com 

universidades convencionais que têm competência para agregar valor aos processos 

corporativos Eboli (2004). As organizações muitas vezes não possuem em seu rol de 

conhecimentos o necessário para desenvolver determinada competência, por isso o 

busca através de parcerias externas com universidades, fornecedores, institutos de 

pesquisa e até mesmo UCs de outras empresas. Um sempre complementará o outro. 

 

 

UNIVERSIDADE CORPORATIVA NA PRÁTICA 

 

Nos tópicos a seguir são apresentados os procedimentos metodológicos da 

pesquisa e casos práticos de empresas que obtiveram sucesso na implementação da 

educação corporativa através de uma UC.  
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Metodologia da Pesquisa 

 

A metodologia desenvolvida na pesquisa utiliza como base a fundamentação 

bibliográfica e a revisão de literatura para direcionar o estudo sobre a educação 

corporativa e seus temas relacionados. Utiliza-se ainda estudo de caso para comparação 

prática de duas universidades corporativas de maneira qualitativa. A escolha dos casos 

foi influenciada pela quantidade de informações disponíveis publicadas em balanços 

sociais e relatórios de gestão, por isso apenas foi possível selecionar duas empresas para 

análise, já que se trata de um tema ainda emergente nas organizações e a divulgação 

ainda é precária na maioria das organizações. 

Sendo os dados coletados em fontes secundárias, a pesquisa desenvolve o 

conteúdo segundo a visão de autores renomados e alguns ainda relativamente novos, já 

que o tema educação corporativa é relativamente recente e ainda não há muitos estudos 

à respeito. A descrição, análise e comparação das empresas escolhidas foram feitas 

segundo os princípios da educação corporativa de Eboli, o que permitiu estudar as 

mesmas variáveis em educação corporativa nas duas organizações de maneira precisa e 

completa. 

 

 

Universidade Corporativa do Banco do Brasil – UniBB 

 

Criada em 2002, a Universidade Corporativa do Banco do Brasil – UniBB – tem 

a visão de “ser uma UC inovadora, amplamente reconhecida por oferecer soluções 

educacionais de excelência, promover o desenvolvimento contínuo de seus públicos, 

potencializar os resultados do Banco e fortalecer a cultura da organização” (UNIBB, 

2017). Desde sua instituição, a UniBB reforça a importância do alinhamento das 

práticas de educação corporativa à estratégia da empresa e vem disseminando os saberes 

para a construção de competências. 

As ofertas da UniBB vão além da ministração de cursos, hoje eles apresentam 

mais de 690 soluções de capacitação organizadas em trilhas de aprendizagem em 

diferentes modalidades e em diversas mídias como animações em flash, videoaulas, 

infográficos, games educacionais, e-books e mídia impressa (UNIBB, 2017). O 

investimento na UniBB vem obtendo ao longo desses 15 anos o rendimento esperado e 

o reconhecimento de outras empresas. Tanto é que, pela excelência em suas práticas e 
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programas de educação corporativa, a UniBB já recebeu até mesmo prêmios 

internacionais como a melhor Universidade Corporativa: Em 2015 foi contemplada com 

o prêmio Global CCU Awards promovido pelo instituto Global Council of Corporate 

Universities e em 2016 foi reconhecida nas premiações EduCorp, Learning & 

Performance, Top of Mind de Recursos Humanos e Cubic Awards. 

A comunidade de aprendizagem mantida pela UniBB visa alcançar todos os 

integrantes da cadeia de valor do BB fazendo com que a aprendizagem ocorra no 

formato de rede entre empresa, funcionários, clientes, fornecedores e comunidade e, 

para isso, as soluções educacionais são ministradas por educadores corporativos, 

empresas parceiras e renomados especialistas que abordam temas relacionados à 

estratégia e cultura empresarial e à cidadania. As plataformas de ensino são à distância, 

mistas ou ainda presenciais já que a UC possui estrutura física em 30 unidades regionais 

espalhadas por todo país contendo 128 salas de aula e 37 laboratórios de informática. 

Em 2015 o BB investiu R$ 133.700.000,00 em educação corporativa através da 

UniBB, o equivalente a R$ 1.200,00 por funcionário. Este investimento permitiu a 

realização de aproximadamente 84 horas de treinamento por funcionário nas diversas 

plataformas de ensino, além de proporcionar a certificação legal CPA-10 e CPA-20 para 

54.274 funcionários (Banco do Brasil, 2017).Os relatórios anuais publicados pela 

UniBB permitem analisar o desempenho da Universidade Corporativa de maneira 

detalhada através de indicadores que exibem a quantidade de horas realizadas em cada 

plataforma, cursos com mais formações, acessos, níveis de avaliação do treinamento e 

outros.Um dos métodos de avaliação do treinamento exposto nos relatórios é a 

Avaliação de Retorno de Investimento que, através de métricas de análise contábil, 

indicam se os resultados adquiridos em razão da UC compensam os investimentos 

(UNIBB, 2017).No quadro 3 pode-se comparar alguns desses indicadores. 

 

Período 2014 2015 

Investimento R$ 137.800.000,00 R$ 133.700.000,00 

Valor por funcionário R$ 1.234,55 R$ 1.200,00 

Cursos Oferecidos 280 590 

Horas em capacitação 8.660.841 9.325.575 

Horas por funcionário 77 84 

Resultados Globais de Retorno 

ROI 3,72 3,74 

HEVA 2598 3794 

ROI Líquido com T&D 2,42 2,62 
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Quadro 3 – Indicadores UniBB 

Fonte: Adaptado de UNIBB (2017) 

 

Diante destes dados fica comprovada a eficiência não só no que tange a gestão 

do conhecimento e competências, mas também a sustentabilidade financeira do 

investimento que, ainda que não seja autossustentável, vem somando termos de 

lucratividade. A valorização e o desenvolvimento das competências essenciais através 

da UniBBtêm contribuído ano após ano para que o Banco do Brasil se mantenha como o 

maior banco da América Latina sendo referência em todos os negócios em que atua. 

 

Universidade Corporativa do Sebrae–UCSebrae 

 

Em 2008 foi criada a Universidade Corporativa do Sebrae com a missão de 

promover um ambiente propício para o desenvolvimento de competências contribuindo 

assim para o alcance dos resultados estratégicos no apoio aos pequenos 

negócios.“Através de múltiplas formas de aprendizagem e colaboração, a UCSebrae 

promove as conexões entre pessoas e saberes, para que estas possam convergir para a 

construção do conhecimento e a criação de um saber comum inerente ao Sebrae” 

(UCSEBRAE, 2017). A Universidade Corporativa Sebrae oferece ações educacionais 

inovadoras a colaboradores internos e externos, sendo eles dirigentes, membros dos 

conselhos, colaboradores, credenciados e parceiros. Todos recebem acesso ao conteúdo 

disponibilizado pela UC organizado em trilhas de aprendizagem que estabelecem 

roteiros de cursos sequenciais pelo qual o colaborador deve seguir para o 

aproveitamento máximo do conhecimento. Em depoimentos citados no portal da 

UCSebrae  percebe-se que o “impacto positivo no atendimento ao cliente e na qualidade 

da gestão dos processos internos” (UCSEBRAE, 2017) é unânime entre os relatos de 

vários colaboradores. 

Em seus 9 anos de existência a UC Sebrae já recebeu diversos prêmios em 

Educação Corporativa. Em 2016 foi contemplada com o 1º lugar geral no Prêmio 

Educorp, que reconhece as melhores universidades corporativas do país. Neste mesmo 

ano também teve sua plataforma móbile premiadas pelo WSA Mobile Brasil na 

categoria Learning & Education, um dos mais importantes prêmios para o 

desenvolvimento de soluções móbile. 

Apoiada em uma estrutura digital que possibilita diferentes níveis de interação, a 

UC Sebrae disponibiliza vários formatos de aprendizagem em diversas plataformas e 
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que vem estimulando cada vez mais a interação entre os componentes do seu público 

alvo. Como política didática, a UC busca promover a aprendizagem através da 

experiência onde o aluno é o próprio agente de sua aprendizagem e principal 

responsável por seu desenvolvimento (VIEIRA, 2011). “Toda Trilha de Aprendizagem 

está vinculada a uma competência ou a um eixo temático estratégico do SEBRAE e é 

composta por diferentes soluções ou formas de aprendizagem que correspondem a ações 

de desenvolvimento recomendadas” (VIEIRA, 2011). As trilhas ainda revelam o 

cuidado em manter um equilíbrio entre os meios de aprendizagem, tais como cursos 

online e presenciais, artigos, desafios investigativos, estudos de caso, palestras e jogos.  

Relatórios de gestão demonstram que em 2014 o Sebrae investiu 23.664.207,00 

em educação corporativa (UC SEBRAE, 2014), o equivalente a R$ 980,78 por 

colaborador. Desde então a UC vem crescendo cada vez mais. Hoje ela conta com carga 

horária de aproximadamente 2.200 horas se somadas todas suas soluções educacionais, 

sem contar aquelas obtidas através de eventos e programas de educação continuada 

patrocinada em outras instituições. O quadro 4 permite analisar a evolução deste sistema 

de educação em 2013 e 2014, quando a UC tinha ainda 5 e 6 anos respectivamente. 

 

Período 2013 2014 

Investimento R$ 18.871.460,00 R$ 23.664.207,00 

Investimento por funcionário R$880,65 R$980,78 

Soluções educacionais 415 513 

Horas em capacitação 256.775 326.145 

Horas por funcionário 59 41 

Formações 16.003 20.396 

Quadro 4 – Indicadores UC Sebrae 

Fonte: Adaptado de UC SEBRAE(2014) e UC SEBRAE(2013) 

 

Os números acima são capazes de demonstrar o tamanho da universidade 

corporativa e a contribuição em níveis de treinamento que ela tem proporcionado 

aosseus colaboradores. Ainda que seja uma UC recente, os dados expostos já 

comprovam sua eficiência e consequente o aumento na qualificação dos colaboradores. 

Entretanto, o portal de indicadores da UC Sebrae demonstra que, em média, apenas 

12,17% do seu público alvo está matriculado em pelo menos uma ação educacional. 

Número um tanto alarmante, mas que, ao mesmo tempo, é compreensível já que o 

universo de colaboradores internos (8.073) e externos (16.055) é bastante grande e o 

foco deste tipo de sistema é geralmente nos funcionários. 
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Análise Comparativa 

 

Seguindo a metodologia proposta no presente artigo e observando as 

informações obtidas em fontes secundárias, a análise dos dados foi organizada segundo 

os princípios propostos por Eboli (2004). O quadro 5 permite analisar 

comparativamente os programas de Educação Corporativa da UniBB e UC Sebrae no 

tocante as suas diferenças e, principalmente, suas semelhanças, já que as práticas de 

educação encontradas nas duas instituições retratam, em sua maioria, a aplicabilidade da 

teoria encontrada na literatura.  

 

 UniBB UC Sebrae 

C
o
m

p
et

it
iv

id
a

d
e 

A UniBB prega a criação de valor a partir 

do desenvolvimento da excelência humana 

para contribuir com a melhoria do 

desempenho organizacional e 

fortalecimento da imagem institucional do 

BB. 

 

A exploração do conhecimento existente na 

organização e a valoração da experiência 

dos colaboradores foi o ponto de partida 

para a criação da UC. Por meio dela o 

Sebrae vem buscando a manutenção da 

competitividade, suprindo as lacunas de 

competências alinhadas à estratégia. 

P
er

p
et

u
id

a
d

e 

Por ser uma empresa há séculos existente 

possui uma forte cultura empresarial que 

certamente é bastante enfatizada e 

explorada pelo BB. A difusão dos valores 

da organização nas ações de educação é 

utilizada como instrumento para contribuir 

com o desenvolvimento de uma imagem 

favorável do BB frente aos colaboradores, 

parceiros e sociedade. 

A disseminação da cultura do Sebrae é 

bastante realizada pela UC. A promoção dos 

valores organizacionais pode ser percebida 

em vários cursos e projetos pelo qual a 

missão, valores, objetivos e especificidades 

da empresa são expostas de maneira a 

fornecer as bases necessárias para orientar o 

posicionamento e a atuação de cada 

colaborador na organização. 

C
o

n
ec

ti
v

id
a
d

e 

A UniBB em sua Comunidade de 

Aprendizagem promove práticas com o 

objetivo de envolver todos os integrantes da 

cadeia de valor do BB, conectando 

empresas, clientes, parceiros e 

fornecedores. 

A proposta de interação entre os 

componentes do público alvo exposta no 

portal não deixa dúvidas quanto à 

socialização do conhecimento através da 

UC. Graças à tecnologia aplicada, a 

conexão entre estes grupos vem 

favorecendo o compartilhamento do 

conhecimento em todos os níveis. 

D
is

p
o
n

ib
il

id
a

d
e 

Além do portal de aprendizagem à distância 

através de diversas plataformas, a UniBB 

possui uma rede de 30 unidades regionais 

espalhadas por todo país para oferecer 

soluções educacionais presenciais ao seu 

público. 

O sistema de aprendizagem da UC Sebrae 

está apoiado numa estrutura tecnológica 

com diferentes níveis de interação. A 

educação à distância é a modalidade mais 

utilizada, no entanto a UC também conta 

com estruturas presenciais de ensino nas 

mais diversas sedes onde atua. 
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C
id

a
d

a
n

ia
 

A cidadania é bastante trabalhada no BB e 

uma das plataformas da sua estimulação é a 

UniBB. Nela são oferecidos programas 

educacionais que desenvolvem a valoração 

de projetos sociais entre outros, inclusive 

em cursos abertos à sociedade. 

A própria função social do Sebrae no 

suporte a micro e pequenas empresas 

resgata ações de cidadania. Esta sinergia 

existente entre as ações educacionais e a 

função social do Sebrae contribui para o 

desenvolvimento da cidadania. 

P
a

rc
er

ia
 

As parcerias internas e externas são 

bastante comuns na UniBB para o 

intercâmbio de experiências e tecnologias 

educacionais que visam a capacitação 

técnica. Entre os parceiros externos 

destacam-se a FGV, ENAP eMPOG. 

A UC Sebrae atua em parceria com a FGV, 

FIA e muitas outras entidades para fornecer 

conteúdo educacional ao seu público alvo e 

também contribuir com a construção do 

conhecimento nessas instituições. 

S
u

st
en

ta
b

il
id

a
d

e Não foram encontradas práticas que 

assegurem a autossustentabilidade da 

UniBB, no entanto, ainda que financiada 

em sua maioria pelo BB, indicadores de 

retorno sobre investimento demonstram a 

lucratividade do BB com a UC. 

Não há mecanismos que favoreçam a 

autossustentabilidade da UC Sebrae, 

tampouco são aferidos resultados da 

qualificação em termos de lucratividade 

com a UC. 

Quadro 5 – Análise Comparativa dos Programas de Educação Corporativa da UniBB e UC Sebrae 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Muitas são as semelhanças entre essas universidades corporativas já que em 

ambas há a incorporação efetiva dos princípios de competitividade, perpetuidade, 

competitividade, disponibilidade, cidadania e parceria. As duas foram concebidas como 

ferramenta para desenvolver as competências essenciais do negócio e gerir com 

eficiência o conhecimento organizacional, transmitindo a cultura empresarial e 

estimulando o autodesenvolvimento dos colaboradores. 

No que se referente ao princípio da sustentabilidade, ambas universidades ainda 

não atingiram a autossustentabilidade, sendo patrocinadas principalmente pelas suas 

entidades criadoras. É certo que, apesar disso, ambas UCs agregam valor para a 

organização e vêm proporcionando o aumento da competitividade, no entanto somente o 

BB demonstra apurar a contribuição dos programas de educação corporativa em termos 

de retorno sobre o investimento aplicado. 

Apesar da UC Sebrae ser uma universidade corporativa mais recente com 6 anos de 

diferença da UniBB, a qualidade do sistema de aprendizagem não pode ser considerada 

inferior, já que nas duas é possível perceber a mesma maturidade neste quesito. Em 

razão da idade, o que se difere é a extensão da disseminação do conhecimento, tendo a 

UniBB 99% do número de colaboradores treinados em 2014 e a UC Sebrae 95,5% no 

mesmo ano, entretanto, importa ressaltar que o público alvo da UC Sebrae abrange mais 
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colaboradores externos do que internos e, se calculado o percentual de treinados em 

todo o público alvo este número cai para apenas 12,17%. 

 

 

Considerações Finais 

 

Este estudo teve por fim levantar informações sobre Educação Corporativa para 

analisar casos práticos de empresas brasileiras que se tornaram mais competitivas com a 

implementação deste sistema de aprendizagem organizacional. Por ser um tema ainda 

recente, principalmente no Brasil, não há muito conteúdo disponível na literatura, 

tampouco empresas que divulgam com integralidade relatórios expondo o 

funcionamento e desempenho de suas universidades corporativas. Portanto, para tornar 

mais rico o conteúdo, foi necessário buscar conceitos de Gestão do Conhecimento e 

Gestão por Competências e analisá-los sob a ótica da educação corporativa, pois, afinal, 

são complementares entre si. 

Ao longo da construção do artigo, percebeu-se uma forte ligação da cultura 

organizacional no sucesso ou fracasso de um programa de educação corporativa. Seres 

humanos sempre serão complexos, ainda mais quando formam grupos como é o caso 

das organizações. Não é coincidência que Eboli (2004) definiu um princípio exclusivo 

para tratar do desenvolvimento da cultura empresarial, o princípio da perpetuidade. O 

próprio nome já faz relação de que essa preocupação pela transmissão cultural deve ser 

perpétua, pois sem ela a educação corporativa cairá em desuso e todo o investimento 

realizado se tornará em prejuízo. 

No atual cenário em que as pessoas representam o maior ativo das organizações, 

os melhores caminhos para aumentar a competitividade estão na geração e disseminação 

do conhecimento aliado à gestão das competências organizacionais e individuais. A 

Educação corporativa, portanto, tornou-se a alternativa mais eficiente, rápida e barata da 

organização em expandir o know-how de seus colaboradores e parceiros a fim de 

desenvolver as competências necessárias para o sucesso organizacional. Com ela, 

aprendizagem se dá por meio da experiência em que o aluno e o próprio agente e 

principal responsável pelo seu desenvolvimento. Todos passam a caminhar rumo a um 

mesmo objetivo. 

 

ABSTRACT: In the last 15 years the theme of corporate education has become 

increasingly relevant for companies to increase their competitive potential. This 

research approaches Corporate Education as an alternative to formal education from 

traditional universities and training centers. In it, are applied analysis and comparison 

techniques of two corporate universities according to the principles proposed by Eboli 

in 2004. Based on the data collection, we observed the differences and, mainly, the 

similarities between the learning systems of the two universities since, according to 

results presented in the research, both apply the practices foreseen in the literature. It is 

also possible to conclude that the management of knowledge and organizational 
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competencies when applied through a corporate education system tends to be more 

efficient, faster and cheaper when compared with formal educational institutions. 

 

KEYWORDS:Corporative Education; Knowledge Management; Management by 

Competencies. 

 

 

REFERÊNCIAS. 

 

BANCO DO BRASIL. Relatório da Administração 2015. Disponível em 

<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/4T15ReladLR.pdf>. Acesso em 

06 mar. 2017. 

BANCO DO BRASIL. Relatório da Administração 2014. Disponível em 

<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/4T14ReladJM.pdf>. Acesso em 

06 mar. 2017. 

BRANDÃO, H.P. ; BAHRY, C.P. Gestão de Competências: Métodos e Técnicas para 

Mapeamento de Competências. Revista do Serviço Público. Brasília, v. 56(2): 179-194 

abr./jun. 2005. 

CARBONE, Pedro. Gestão por competências: uma nova metodologia de 

gerenciamento do capital humano. Curitiba: Mundo, 2006 

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o novo papel dos Recursos Humanos nas 

organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

CRAWFORD, R. Na era do capital humano: o talento, a inteligência e o 

conhecimento como forças econômicas: Seu impacto nas empresas e nas decisões de 

investimento; tradução Luciana Bontempi Gouveia. São Paulo: Atlas, 1994. 

EBOLI, M. P. Educação Corporativa no Brasil: da prática à teoria. In: Encontro 

ANPAD, 2004, Curitiba. EnANPAD_2004. Rio de Janeiro: Pallotti, 2004. 

E-CONSULTING CORP. HSM Management, São Paulo, ano 8, v.1, n.42, p.53-59, 

Jan./Fev. 2004. 

FURLAN, N. Capacitação: uma ferramenta de desenvolvimento organizacional. 

Revista Brasileira de Administração, Brasília, n. 115, p. 34-37, Nov/Dez 2016. 

HUNTER, L., WEBSTER, E. e WYATT, A. Measuring intangible capital: a review 

of current practice. Australian Accounting Review, Vol. 15 N. 2, p. 4-21, 2005. 

IENAGA, C. H. Competence-based management: seminário executivo. São Paulo: 

Dextron Consultoria Empresarial, 1998. 

JUNIOR, A. D. S. S.; VIEIRA, N. D. S.; FEITOSA, M. G. G. A relação entre cultura 

organizacional e aprendizagem dos integrantes de organizações clientes de 

consultorias: um ensaio teórico sob a luz da teoria de Argyris. SEGeT – Simpósio de 

Excelência em Gestão e Tecnologia, Rio de Janeiro, 21/10 e 01/11 de 2016. 

MAXIMIANO, A C A. Introdução à Administração. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

MENEZES, Simone Guimarães. Universidade Corporativa: Uma Educação 

Estratégica. Disponível em <http://abt-

br.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=309>. Acesso em: 09 dez de 

2016. 



 

197 

NONAKA, I. & TAKEUCHI, H. Criação do conhecimento na empresa. Rio de 

Janeiro: Campus, 1997. 

RODRIGUEZ, M. V. R. Gestão empresarial: organizações que aprendem. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2002. 

SANTOS, A., et al. Gestão do conhecimento: uma experiência para o sucesso 

empresarial. Curitiba: Champagnat, 2001. 

SENGE, M. PETER The fifht discipline: The art and practice of learning organization. 

New York: Double Day/Currency, 1990 

SENGE, M. PETER, A Quinta Disciplina: Arte e prática da organização que aprende. 

Rio de Janeiro: Best Seller, 2010. 

UCSEBRAE. Institucional. 2017. Disponível em 

<http://uc.sebrae.com.br:8080/pagina/mais-sobre-ucsebrae>. Acesso em: 13 mar de 

2017. 

UCSEBRAE. Relatório de Gestão. 2013. Disponível em 

<http://uc.sebrae.com.br/files/institutional-publication/pdf/relatorioucsebrae_final.pdf>. 

Acesso em: 23 mar de 2017. 

UCSEBRAE. Relatório Executivo. 2013. Disponível em 

<http://uc.sebrae.com.br/files/institutional-publication/pdf/relatorio_executivo_2014_-

_final.pdf>. Acesso em: 23 mar de 2017. 

VIEIRA, A. A universidade corporativa Sebrae e suas trilhas de 

aprendizagem. Revista FGV Online, v. 1, n. 2, p. 46-57, 2011. 

 

 

 

  



 

198 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING: UMA 

PROPOSTA PARA A EMPRESA ESTRELA DALVA LOCAÇÃO 

 

LEONEL, Stella Sabrina. (FMP) 

stella.leonel@aluno.fmpsc.edu.br 

DIAS, Ana Bárbara Silveira Mendonça Santos (FMP) 

anabarbara.mendonca@fmpsc.edu.br 

 

RESUMO 

O principal objetivo do planejamento estratégico é criar estratégias que nortearão a 

organização a obter um melhor desempenho e, assim um melhor resultado em suas 

ações. No entanto, é comum deparar-se com micro e pequenas empresas que iniciam 

seu negócio sem ao menos traçarem um planejamento para o caminho que desejam 

seguir. Diante do exposto, busca-se neste trabalho propor um planejamento estratégico 

de marketing para uma empresa de pequeno porte situada na cidade de Palhoça-SC,a 

qual atua no ramo de locações de máquinas e equipamentos para construção civil. A 

fundamentação teórica aborda os temas sobre planejamento, estratégia, marketing e 

planejamento estratégico de marketing. Este estudo caracterizou-se como pesquisa 

aplicada, por meio do método indutivo, delineado pela pesquisa bibliográfica e 

documental. Para a coleta de dados foram utilizadas as técnicas de observação, 

entrevista semi-estruturada e pesquisa mercadológica, cujos dados foram tratados sob 

enfoque qualitativo e quantitativo. Após a análise, o estudo propôs ações a fim de que a 

empresa possa ampliar sua clientela e ser reconhecida no mercado.A proposta consiste 

em fortalecer a imagem da empresa e torná-la mais competitiva por meio de um 

planejamento estratégico de marketing. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia; Marketing; Planejamento Estratégico de Marketing. 

INTRODUÇÃO 

Vive-se atualmente a era das tecnologias, constantes mudanças e instabilidade 

econômica. As organizações vivenciam hoje este cenário devido ao processo de 

globalização e por consequência também da atual conjuntura econômica do nosso país. 

Diante do exposto, torna-se importante que as organizações, independente da sua 

dimensão ou atuação no mercado, criem estratégias e reavaliem sua forma de gestão 

para que se mantenham competitivas no mercado. 

Diante desta situação, as organizações devem cada vez mais acompanhar as 

mudanças tecnológicas e econômicas, adotando também, medidas estratégicas visando 

alcançar seus objetivos e metas, planejando assim, o futuro da empresa.  
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A organização em estudo atua no ramo de locações de máquinas e 

equipamentos para a construção civil. Neste segmento, as dificuldades e desafios são 

grandes, haja vista a concorrência acirrada e a sujeição às novas tecnologias. Levando 

em consideração que poucas empresas possuem um planejamento estratégico de 

marketing, esse se torna um diferencial e uma vantagem competitiva para a organização 

que adota este tipo de planejamento. 

Dessa forma, a elaboração de um planejamento estratégico de marketing para a 

empresa Estrela Dalva Locação, torna-se viável na medida em que fará com que ela 

compreenda o mercado no qual atua, analisará seus pontos fortes e fracos, e criará uma 

vantagem competitiva. 

Diante desse contexto, a pergunta que norteará o estudo é: De que forma uma 

proposta de planejamento estratégico de marketing irá contribuir para que a empresa 

Estrela Dalva Locação se torne mais competitiva e reconhecida no mercado? 

 

1 PLANEJAMENTO 

 

Na concepção de Maximiano (2011, p.112) “o planejamento é uma ferramenta 

para administrar as relações com o futuro. É uma aplicação específica do processo de 

tomar decisões. As decisões que procuram de alguma forma, influenciar o futuro, ou 

que serão colocadas em prática no futuro, são decisões de planejamento”. 

Bateman e Snell (2009) definem planejamento como um processo consciente e 

metódico de tomar decisões sobre metas e tarefas que uma pessoa, uma equipe, uma 

unidade ou uma organização buscarão no futuro. O planejamento fornece a organização 

um mapa claro a ser seguido para tarefas futuras. 

Na literatura podemos encontrar três tipos de planejamento: planejamento 

estratégico; planejamento tático e planejamento operacional, conforme mostra a Figura 

1. 

 

Figura 1: Níveis de decisão e tipos de planejamento 
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                                            Fonte: Oliveira (2010, p.15). 

Segundo Griffin (2007) as organizações determinam diversos e diferentes tipos 

de planejamento. De maneira geral, os planos podem ser estratégicos, táticos e 

operacionais. O planejamento estratégico é o plano geral, que norteia as decisões com 

relação à alocação dos recursos, das prioridades, assim como das ações fundamentais 

para atingir metas estratégicas. O planejamento tático, objetiva atingir as metas táticas, 

nas quais são desenvolvidas para executar elementos específicos de um plano 

estratégico. Por fim, o planejamento operacional determina como realizar os planos 

táticos para alcançar as metas operacionais. 

Para Maximiano (2011, p.131) planejamento estratégico é “O processo de 

estruturar e esclarecer os cursos de ação da empresa e os objetivos que deve alcançar”. 

Oliveira (2010, p.18) entende que o planejamento tático é “a metodologia 

administrativa que tem por finalidade otimizar determinada área de resultado e não a 

empresa como um todo. Portanto, trabalha com decomposições dos objetivos, 

estratégias e políticas  estabelecidas no planejamento estratégico”. 

Sob o ponto de vista de Bateman e Snell (2009) o planejamento operacional 

identifica procedimentos e métodos específicos demandados nos níveis mais baixos da 

organização. Os planos geralmente são desenvolvidos para prazos bastante curtos e 

focam em atividades rotineiras. 

A localização do planejamento nos níveis organizacionais pode ser 

representada graficamente conforme apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Os três níveis de planejamento 
 

PLANEJAMENTO CONTEÚDO  

EXTENSÃO 

DE TEMPO AMPLITUDE 

Estratégico 

Genérico, sintético e 

abrangente. 

 

 Longo prazo 

Macro orientado. Aborda a empresa 

como uma totalidade 
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Tático 

Menos genérico e mais 

detalhado 

 

 Médio prazo 

Aborda cada unidade da empresa 

separadamente. 

Operacional 

Detalhado, específico e 

analítico. 

 

 Curto prazo 

Micro orientado. Aborda cada tarefa 

ou operação apenas. 

          Fonte: Adaptado de Chiavenato (2001). 

2 ESTRATÉGIA 

No contexto organizacional, a estratégia esta relacionada à arte de utilizar de 

maneira adequada, os recursos físicos, tecnológicos, financeiros e humanos, visando à 

minimização dos problemas e a otimização das oportunidades (OLIVEIRA, 2010). 

Griffin (2007) destaca que a formulação estratégica, normalmente começa com 

a análise SWOT que avalia com atenção os pontos fortes e fracos da empresa, assim 

como as oportunidades e ameaças no ambiente no qual esta inserida. Com relação à 

análise SWOT, a melhor estratégia para empresa desempenhar sua missão é aquela que 

permite aproveitar seus pontos fortes e as oportunidades e que iniba as ameaças e 

melhore seus pontos fracos.  

Oliveira (2010, p. 207) salienta que “a essência da formulação de estratégias 

consiste em lidar com a concorrência, pois a estratégia tem uma forte abordagem para 

consolidar uma vantagem competitiva para a empresa. Portanto, o executivo deve 

conhecer as forças que controlam a concorrência num setor empresarial”. Na Figura 2 é 

apresentado um esquema de formulação estratégica nas organizações. 

 

 

                                Figura 2: Contexto onde a estratégia competitiva é formula 

 
                                          Fonte:Griffin (2007, p. 102). 
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Após a formulação da estratégia faz-se necessário suaimplementação dentro da 

organização, que nada mais é do que determinar e dividir as tarefas administrativas 

necessárias para colocar em prática a estratégia estabelecida. A implementação 

estratégica na visão de Mintzberget al (2006) abrange uma série de subatividades 

primariamente administrativas. Mintzberg esclarece ainda, que se há objetivos 

determinados, então pode-se mobilizar os recursos da organização para atingi-lo.  

3MARKETING 

 

Las Casas (2008) afirma que marketing é a área de conhecimento que inclui 

todas as atividades pertinentes às relações de trocas, voltada para a satisfação dos 

desejos e necessidades dos consumidores, desejando alcançar certos objetivos das 

organizações ou indivíduos, considerando sempre o ambiente no qual atua bem como o 

impacto que essas relações causam no bem estar da sociedade. 

No entendimento de Kotler e Keller (2013) as necessidades são exigências 

humanas básicas por ar, alimento, água, vestimenta e abrigo. Os humanos necessitam 

também de lazer, conhecimento e entretenimento.  Essas necessidades tornam-se 

desejos no momento em que são dirigidas a objetos específicos capazes de satisfazê-las.  

Cobra (2009) expõe que nos dias atuais, o marketing está mais posicionado a 

atender desejos do que atender necessidades. De acordo com ele, desejo é a satisfação 

de objetivos específicos, como por exemplo, uma pessoa pode estar com sede 

(necessidade), mas pode querer saciar sua sede com um refrigerante, o que se 

configuraria em um desejo. 

Demandas são desejos por produtos específicos baseado na possibilidade que 

as pessoas podem pagar por eles. Muitas pessoas desejam uma Mercedes, porém poucas 

podem comprar uma. Neste sentido, as empresas devem avaliar não apenas quantas 

pessoas desejam o seu produto, mas também, quantas podem pagar por ele e estão 

dispostas a fazê-lo (KOTLER; KELLER, 2013). 

Para que se consiga o objeto desejado é necessário que haja uma 

transação/troca entre a organização e o cliente. De acordo com Sandhusen (2006, p.3) 

trocas são “processos pelos quais duas ou mais partes da algo de valor uma à outra, 

satisfazendo desejos”. 

Com o propósito da satisfação, atração e retenção dos clientes, os 

administradores das organizações utilizam ferramentas promocionais, as quais fazem 



 

203 

parte do chamado composto de marketing. Este composto é geralmente associado aos 

4Ps: produto, preço, promoção e ponto de distribuição (SANDHUSEN, 2006).  

McDaniel e Gates (2008, p.7) definem o Mix de Marketing como “fusão 

singular de estratégias de produto/serviço, apreçamento, promoção, ofertas e 

distribuição formuladas para atender às necessidades de um grupo específico de 

consumidores”. 

Kotler (2009) defende que para os 4Ps existe 4 Cs. Considerando que os quatro 

Ps atribuem-se a visão do mercado, do vendedor e não do comprador, os quatros Cs 

olham sobre a perspectiva do cliente. O esquema a seguir elucida esta afirmação. 

 

Figura 2: Teoria dos quatro Ps e dos quatro Cs 

 
Fonte: Adaptado de Kotler (2009, p. 128). 

 

Os clientes não veem apenas um produto, eles veem o valor ou a solução de um 

problema. Interessam-se não apenas pelo preço, mais sim, pelos custos totais para 

obtenção, utilização, e descarte de um produto. Clientes desejam que o produto ou 

serviço estejam acessíveis da forma mais conveniente possível. Por fim, os clientes não 

desejam uma promoção, querem comunicação de duas vias (KOTLER, 2009). 

4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

Na interpretação de Sandhusen (2006, p.54) “o planejamento estratégico de 

marketing é o processo administrativo de desenvolver e manter um ajuste estratégico 

entre os recursos e objetivos da empresa e suas oportunidades variáveis de mercado”. O 

autor esclarece ainda que o PEM - planejamento estratégico de marketing baseia-se na 

missão da empresa, apoiando os objetivos e metas, carteira de negócios, estratégias 

funcionais coordenadas e controles eficazes. 

De acordo com McDaniel e Gates (2008) o planejamento de marketing abrange 

atividades de desenvolvimento relativas aos objetivos de marketing e à mudança do 

ambiente de marketing, sendo a base para todas as estratégias e decisões de marketing. 
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Assuntos relacionados a linhas de produtos, canais de distribuição, comunicação de 

marketing e definições de preços são descritos no plano de marketing. 

Em síntese, o desenvolvimento de um planejamento estratégico de marketing 

para uma organização é garantir que as capacidades desta organização correspondam ao 

ambiente competitivo no qual ela atua, não apenas atualmente, mas também no futuro 

próximo. Para uma empresa que visa o lucro, isso significa garantir que seus recursos e 

capacidades correspondam às necessidades, assim como as exigências dos mercados nos 

qual opera (HOOLEY; SAUNDERS;PIERCY, 2005). 

A escolha do modelo ideal de plano de marketing depende de inúmeros fatores, 

como as características do ramo em que a empresa atua e de seus clientes, práticas dos 

concorrentes, hábitos dos principais administradores, cultura organizacional inclusive o 

momento pelo qual a organização está passando (AMBRÓSIO, 2012). 

Las Casas (2011) elaborou um modelo de plano de marketing para micro e 

pequenas empresas, segundo ele, este plano não possui a mesma sofisticação de análise 

frequentemente utilizada em planos de empresas de grande porte. Contudo, o plano 

desenvolvido pelo autor abrange todos os elementos principais do planejamento, e pode 

ser implantado por qualquer empresa de pequeno porte. As etapas deste plano, 

desenvolvido por ele e adaptado como modelo para estruturação deste trabalho estão 

descritas a seguir: 

a) Análise SWOT (ambiente externo e interno); 

b) Determinação de objetivos e metas;  

c) Estratégias de marketing;  

d) Plano de ação e orçamento;  

e) Controle.  

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Do ponto de vista da natureza, este estudo foi classificado pela pesquisa aplicada, 

com o objetivo de gerar conhecimentos por meio da aplicação prática dirigidos a 

solucionar problemas específicos. 

Quanto ao método, o estudo caracteriza-se pelo método indutivo. Segundo Cervo et 

al. (2007) o método indutivo é baseado na generalização de propriedades comuns a um 

determinado número de casos observados até o momento a todas as situações de fatos 

similares que poderão ser analisadas no futuro.  
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A abordagem da pesquisa é sobre o enfoque qualitativo e quantitativo. Na definição 

de Malhotra (2012), a pesquisa qualitativa é uma metodologia de pesquisa não 

estruturada e exploratória baseada em pequenas amostras que oportuniza percepções e 

compreensão do contexto do problema. Em relação à pesquisa quantitativa, de acordo 

com Kauark (2010), significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las, requer do uso de recursos e de técnicas estatísticas 

(percentagem, média, moda, mediana e etc). Este estudo apresenta as classificações 

descritiva e exploratória. Descritiva por descrever fatos e exploratória, pois visa 

explorar e aprimorar as ideias estudadas.  

Quanto ao procedimento da pesquisa, foi caracterizado por pesquisa 

bibliográfica, a qual forneceu sustentação e embasamento teórico por meio dos livros, 

obras literárias e artigos científico e documental, pois utilizou-se documentos na 

empresa. 

No que diz respeito à delimitação da pesquisa utilizou-se de amostragem não 

probabilística por conveniência, para Gil (2008 p.113) “constitui o menos rigoroso de 

todos os tipos de amostragem. Por isso mesmo é destituída de qualquer rigor estatístico. 

O pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam de 

alguma forma, representar o universo”.  

A amostra selecionada foi baseada nos cinco concorrentes diretos da Estrela 

Dalva Locação. O sujeito da pesquisa foi o sócio administrador da empresa. 

Com relaçãoà coleta de dados, foram utilizadas as técnicas de observação e 

entrevista-semi-estruturada. Para obter informações da empresa, foram feitas 

observações e entrevistas pessoais com o sócio proprietário, 

Por fim, Para o tratamento dos dados quantitativos utilizou-se as técnicas 

estáticas visando traduzir em números opiniões e informações obtidas. Os dados obtidos 

foram devidamente tabulados pelo recurso Excel e apresentados em forma de 

gráficos.Com relação aos dados qualitativos foram analisados de forma interpretativa 

utilizando a técnica análise do discurso. 

 

 

6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
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Estrela Dalva locação surgiu em 2012 com seu escritório localizado no 

município de Palhoça. A ideia do empreendimento foi do sócio empresário Sr. Valdir 

Rodrigues, que além da locadora, constituiu também uma empreiteira de mão de obra 

especializada na construção civil. A ideia de investir no ramo de locações surgiu a partir 

da necessidade dos clientes da sua empreiteira, pois na medida em que seus funcionários 

realizavam seus trabalhos, necessitavam também dos maquinários e equipamentos para 

executar os serviços. Dessa forma, o sócio investiu em equipamentos e maquinários e 

passou a loca-los para os clientes da empreiteira. 

O ramo de atuação da empresa é focado em aluguéis de maquinários e 

equipamentos, porém, uma boa parte de seus trabalhos está focado também na locação 

de containers utilizados para suprir necessidades nos canteiros de obras. Seus serviços 

são realizados em todo estado de Santa Catarina, abrangendo também o estado de São 

Paulo. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A análise dos resultados está subdividida em dois momentos: I) Identificar e 

analisar qual é a percepção sócio proprietário da empresa Estrela Dalva Locação com 

relação aos aspectos mercadológicos e a análise SWOT da sua empresa. II) Verificar 

qual é a real situação da empresa perante aos seus cinco principais concorrentes. 

Dessa forma, para coleta de dados, aplicou-se uma entrevista com o sócio 

proprietário de caráter qualitativo que conteve 07 (sete) questões abertas com roteiro 

semi-estruturado. E para análise dos concorrentes, aplicou-se uma pesquisa de mercado 

com base em um formulário contendo 08 (oito) perguntas. A seguir apresenta-se os 

resultados obtidos decorrente dos inquéritos aplicados e analisados. 

Questionou-se na primeira questão se a empresa possui um mix adequado de 

produtos e se estes satisfazem e atendem as necessidades de seus clientes. Como 

resposta, o sócio administrador informou que a Estrela Dalva Locação possui sim, um 

mix adequado de produtos e informou ainda que a empresa está sempre investindo em 

novos equipamentos que apresentam maior demanda pelos clientes.  

A empresa deve medir a satisfação das necessidades dos clientes com 

regularidade, porque a chave para retê-los está em garantir sua satisfação. Além disso, 

sugere ideias sobre produtos e serviços e custa menos para ser atendido do que um 
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cliente novo, uma vez que as transações já se tornaram rotineiras (KOTLER; KELLER, 

2006).  

Nesse quesito constata-se que a empresa está atenta às necessidades e desejos de 

seus clientes gerando assim maiores chances de retê-lo. 

Com a segunda questão buscou-se saber se a empresa utiliza algum instrumento 

ou software de gestão de planejamento e controle. Para esta pergunta, a resposta foi a 

seguinte:  

No momento não utilizamos, dado que o custo desse investimento ainda é 

muito alto para adquirimos. Contudo, acredito que é muito importante e 

necessário ter um software de gestão. Já fizemos algumas pesquisas de 

mercado para adquirir um software (SÓCIO ADMINISTRADOR, 2017).  

 

 

A terceira questão refere-se à gestão da empresa, foi questionado ao sócio 

administrador se a gestão da empresa está fundamentada em dados, informações, 

indicadores ou apenas empiricamente. Como resposta, o sócio informou que atualmente 

a gestão é empírica, ele conta ainda que, a partir do software que pretende adquirir, 

poderá fazer um melhor controle e avaliar melhor a gestão da sua empresa. 

A quarta questão trata dos principais pontos fortes da empresa na visão do sócio, 

que disse o seguinte:  
“Nosso principal ponto forte é à força de vontade, empenho e dedicação. 

Tentamos cativar nossos clientes através de uma ótima prestação de serviço” 

(SÓCIO ADMINISTRADOR, 2017).  

 

Já a quinta questão refere-se aos pontos fracos, e o que pode ser melhorado na 

empresa, diante dessa pergunta o sócio informou: “Hoje, realmente estamos pecando 

com o marketing, acredito que devemos investir em divulgação para tornar nossa 

empresa mais conhecida no mercado” (SÓCIO ADMINISTRADOR, 2017).  

Certifica-se pela resposta do sócio que ele sabe quais são os seus pontos fortes e 

percebe quais pontos fracos devem ser melhorados. Cada negócio precisa avaliar 

periodicamente seus pontos fortes e fracos, pois assim saberá se deve se limitar às 

oportunidades para as quais dispõe recursos necessários ou se devem analisar 

oportunidades melhores, para as quais precisa adquirir ou desenvolver maiores forças. 

De tal forma, analisar os pontos fracos faz com que empresa possa enxergar os pontos 

que devem ser melhorados e o que poderá ser determinante nesse aspecto (KOTLER; 

KELLER, 2006).  

Na sexta questão foi indagado ao sócio se é feito alguma ação para captar novos 

clientes. Ele informou: “Hoje ação não se faz. Inclusive, este é outro ponto que devemos 

melhorar e investir” (SÓCIO ADMINISTRADOR, 2017).  
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Por fim, a última questão buscou saber de que forma a empresa é divulgada. E 

diante desta pergunta teve-se a seguinte resposta:  

 
A principal divulgação da empresa é por meio de indicação, o famoso “boca 

a boca”, e que eu acredito ser muito eficiente. Recentemente criamos a 

pagina no facebook, porém não temos feitos muitas publicações (SÓCIO 

ADMINISTRADOR, 2017).  

 

Muitas empresas estão se dando conta do poder do boca a boca, várias 

organizações foram essencialmente construídas graças ao boca a boca, com 

pouquíssima propaganda, em alguns casos, o boca a boca positivo ocorre naturalmente 

(KOTLER; KELLER, 2006). 

Apresentadaa seguir a análise do resultado da pesquisa realizada com os cinco 

principais concorrentes diretos da Estrela Dalva Locação.  

A primeira questão buscou identificar quem são os principais concorrentes e 

identificou-se que estes são: Equipa Mais, Alô Equipe, Equipe Bem, Jacó Locações e 

Casa do Construtor. 

De acordo com kotler e keller (2006)uma empresa pode definir o perfil da sua 

concorrência direta e indireta mapeando os passos do consumidor na obtenção e uso do 

produto. Pela definição de mercado, concorrentes são empresas que atendem as mesmas 

necessidades dos clientes. 

Após identificar quais são as empresas concorrentes, buscou-se saber em qual 

localidade elas estão instaladas. 

Constatou-se que o concorrente mais próximo da Estrela Dalva é a empresa Alô 

Equipe localizada no centro de Palhoça e está há uma distância de 04 km da empresa. 

Considera-se este um fator positivo, pois no bairro onde a Estrela Dalva está localizada 

não há nenhum concorrente instalado. 

Com a terceira questão foi identificado em média, qual é o mix de produtos que 

cada concorrente possui. Identificou-se que 04 (quatro) empresas não possuem nenhuma 

máquina. A única empresa que trabalha com máquinas como escavadeiras e 

carregadeiras é a empresa Jacó Locações a qual trabalha somente com máquinas e não 

possui nenhum tipo de equipamento. O restante dos concorrentes possui uma média de 

200 a 300 equipamentos. 

Verifica-se neste aspecto, outro fator positivo para a Estrela Dalva locação, pois 

seu mix de produtos está bem diversificado devido à empresa dispor tanto de máquinas 

quanto de equipamentos, possuindo em seu mix cerca de 400 produtos 
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O preço praticado foi aquarta pergunta analisada. Observou-se que a média do 

preço praticado pelos concorrentes estáentre médio e alto. Considera-se neste quesito 

que mais uma vez Estrela Dalva conta com um fator positivo, pois conforme reposta do 

sócio administrador, seus preços estão em uma media de 10 a 15% abaixo do mercado. 

Algumas empresas estabelecem preços para enfrentar os concorrentes e não perder 

clientes, outras procuram aumentar a fatia de mercado para dominar determinado setor, 

ou então estabelecer preços promocionais para diminuir estoques (LAS CASAS, 2011).  

Buscou-se saber com a quinta questão quais as formas de pagamento utilizadas 

pelos concorrentes. Identificou-se que nenhum concorrente utiliza o cartão de crédito 

como opção de pagamento. 20% vendem somente a vista e 80% vendem à vista e no 

cartão de débito. 

A sexta questão busca saber de que forma é feita a divulgação e comunicação 

pelos concorrentes. Observa-se que, como forma de divulgação, 100% (5) utilizam site 

próprio; 60% (3) utilizam as redes sociais e 20% (1) utiliza a televisão. Já como forma 

de comunicação, 80% (4) utilizam o e-mail. 

Com relação a estes aspectos, percebe-se que a Estrela Dalva Locação ainda 

deixa a desejar. De acordo com o próprio sócio, ele afirma que atualmente a única 

forma de divulgação da empresa é pelo famoso “boca a boca”. Não possuem site 

próprio, há poucas divulgações nas mídias sociais e também não é feita nenhuma ação 

para captar novos clientes. 

Com a sétima questão foi analisada quais os pontos fortes dos concorrentes. 

Segundo Kotler (2009) assim que a empresa descobre seus principais concorrentes ela 

deve identificar suas características, especificamente suas forças e fraquezas, bem como 

seus padrões de reação.  

Constatou-se que um dos principais pontos fortes dos concorrentes é além do 

aluguel das máquinas, oferecer outros tipos de serviços, como: perfuração e corte em 

concreto, serviços de terraplanagem, assistência técnica para manutenção dos 

equipamentos, entre outros.  

E por fim, a oitava questão buscou-se identificar quais são os pontos fracos que 

as empresas concorrentes possuem. Verificou-se que o principal fator negativo da 

concorrência é dispor de um site próprio para consulta e orçamento online eesta 

ferramenta não funcionar, frustrando assim, a experiência de locação por meio desta 

ferramenta. Outros fatores negativos foram: atendimento ruim, localização de difícil 

acesso e fachada do local pouco atraente. 
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PROPOSTA DO PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

Este capítulo visa apresentar um modelo de plano estratégico de marketing 

adaptado a atender as necessidades de uma empresa de pequeno porte, verificadas após 

aplicação da pesquisa de marketing feita a partir da análise dos concorrentes bem como 

a partir da entrevista aplicada com o sócio proprietário da empresa Estrela Dalva 

Locação. Dessa forma, com base na literatura exposta neste estudo, permitiu-se a 

elaboração de um novo modelo de plano estratégico de marketing, baseado nos 

seguintes autores: Chiavenato (2001), Griffin (2007), Kotler (2009) e Las Casas (2011). 

A estratégia utilizada para elaboração do novo modelo de plano, se inicia com 

a apresentação dos níveis de planejamento descritos por Chiavenato, seguido da 

formulação estratégica apresentadas por Griffin e com enfoque na teoria dos 4Ps e 4Cs 

de Kotler que serão aplicadas utilizando as etapas propostas por Las Casas, todas os 

passos para implementação do plano serão elaborados com base no organograma 

funcional da empresa Estrela Dalva Locação. 

 

Figura 3: Plano estratégico de Marketing para a Estrela Dalva Locação 
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Fonte: Dados primários (2017) 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Baseando-se no estudo exposto neste trabalho é possível concluir que ter um 

planejamento estratégico move a organização na direção correta, favorecendo para que 

ela se antecipeàs ameaças e crie um ambiente competitivo frente às oportunidades 

encontradas.Para ter excelência na gestão, o planejamento estratégico torna-se quesito 
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essencial, pois é por meio dele que as empresas traçam as metas para alcançar a visão 

estabelecida e consequentemente realizaremsua missão. 

Partindo desta constatação, este trabalho tomou como objetivo geral elaborar 

uma proposta de planejamento estratégico de marketing de modo a criar estratégias que 

tornem a Estrela DalvaLocação mais reconhecida e competitiva no mercado.  

Para responder ao problema da pesquisa: De que forma uma proposta de 

planejamento estratégico de marketing irá contribuir para que a empresa Estrela Dalva 

Locação torna-se mais competitiva e reconhecida no mercado, caracterizou-se este 

estudo como pesquisa aplicadapor meio do método indutivo, delineado pela pesquisa 

bibliográfica e documental, que visou explorar e descrever a literatura no que tange o 

planejamento, estratégia, marketing e especificamente o planejamento estratégico de 

marketing. Com relaçãoà coleta de dados para verificar a análise SWOT da empresa e 

suas reais necessidades,foram utilizadas as técnicas de observação, entrevista semi-

estruturada e pesquisa mercadológica, cujos dados foram tratados sob enfoque 

qualitativo e quantitativo.Os resultados obtidos por meio da entrevista aplicada com o 

sócio proprietário revelaram que ele está de fato atento ao mercado e suas exigências. 

Sabe ainda, quais são as fraquezas que a empresa possui e quais pontos devem ser 

melhorados. Com a pesquisa mercadológica aplicada com os concorrentes, pode-se 

identificar de que forma estão posicionados no mercado e em quais pontos deixam a 

desejar tornando-se estes, fatores oportunistas para a Estrela Dalva Locação, como por 

exemplo,investir em um site próprio com opção de orçamento online tornando-se 

conveniente para o cliente e estratégico para a empresa. 

A partir do levantamento da real situação da Estrela Dalva Locação, foi 

elaborada uma proposta de planejamento estratégico de marketing composto de 04 

objetivos, acompanhados de suas metas: Objetivo (01) Promover a imagem e produtos 

da empresa investindo em marketing, marketing digital e publicidade. Meta: Torna-se 

uma empresa reconhecida no mercado até 2020. Objetivo (02) Prospectar novos clientes 

por meio de networking e ações de marketing. Meta: Aumentar a carteira de clientes em 

40% até 2020. Objetivo (03) Ter uma gestão eficiente e maior controle sobre os 

processos. Meta: Melhorar a gestão da empresa por meio de sistema e controle eficazes 

até 2020. Objetivo (04) Intensificação da parceria e prospecção de novos fornecedores. 

Meta: Ampliar a carteira de fornecedores em 20% e melhorar a parceria com os já 

existentes até 2020. É relevante que esta proposta seja analisada e implantada para que a 

empresa conquiste reconhecimento e competitividade no mercado. 
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STRATEGIC PLANNING OF MARKETING: A PROPOSAL FOR THE 

COMPANY STAR DALVA LEASE 

 

ABSTRACT:The main objective of strategic planning is to create a market with an 

organization and a better performance and thus to better result in your actions. 

However, it is common to come across micro and small businesses that start your 

business without at least plotting the path you want to pursue. In view of the above, we 

seek work, providing a strategic marketing plan for a small company in the city of 

Palhoça-SC, a qualified upgrade of machine breeds and equipment for civil 

construction. The theoretical foundation addresses the topics of planning, strategy, 

marketing and strategic marketing planning. This study was characterized as applied 

research, through the inductive method, delineated by bibliographical and documentary 

research. For data collection, such as observation techniques, semi-structured interviews 

and commercial research, whose data are measured under a qualitative and quantitative 

approach. After an analysis, the study proposes actions in order to be a company 

capable of being known and not known. One proposal is to strengthen the company's 

image and make it more competitive through strategic marketing planning. 

 

KEYWORDS:Strategy; Marketing; Strategic Marketing Planning. 
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RESUMO: Aborda-se nesta pesquisa, o tema Turismo Pedagógico, delimitando para as 

oportunidades do desenvolvimento da consciência ambiental e do aprendizado lúdico 

dos alunos da rede municipal de educação do município de Palhoça. Justifica-se a 

pesquisa deste tema ao fato de termos a possibilidade de construir uma conscientização 

ambiental através deatividades realizadas junto ao Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro, até então pouco conhecidas da sociedade local. Para tanto, usou-se de 

metodologia científica com métodos adequados, sendo realizada a pesquisa 

bibliográfica acompanhada de visitações e entrevistas junto às pessoas envolvidas 

nestes trabalhos. Por fim, teve-se como resultados mais expressivos a sugestão de 

medidas que possam fazer a divulgação destes trabalhos a partir da visitação constante 

primeiramente dos alunos da rede municipal de ensino de Palhoça, posteriormente de 

outras unidades escolares do município, do Estado, do País e até do Exterior, dada a 

riqueza de informações e conhecimentos disponíveis neste espaço. 

 

Palavras-chave: Turismo Pedagógico; Consciência ambiental; Valorização do espaço 

local, Palhoça.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Está situada no município de Palhoça, a sede do Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro, onde se encontra uma diversidade de fauna e flora exuberante e que contem 

cinco das seis formações biomas existentes no Estado de Santa Catarina, além de contar 

com uma formação geológica rara de se encontrar e identificar, os cordões arenosos. 

Este espaço é pouco conhecido e frequentado pela sociedade local e da Região, seja pela 
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pouca divulgação ou pela concorrência com as belas praias, que também estão 

localizadas dentro do Parque. Este desconhecimento acaba por gerar alguns fatores 

negativos, que prejudicam o meio ambiente, dentre eles citamos, as invasões, 

queimadas, descarte de lixo incorretamente, entre outros. 

Compreende-se ser de relevante esta pesquisa tendo em consideração a 

oportunidade de oferecer conhecimento lúdico aos alunos matriculados na rede 

municipal de ensino do município de Palhoça através de visitas programadas ao Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro.  O Artigotem por objetivo demonstrar a importância do 

turismo pedagógico no desenvolvimento de cidadãos mais conscientes, do respeito e 

preservação da natureza. A partir disso, espera-se que a pesquisa possa contribuir com a 

conscientização da preservação do meio ambiente na sociedade local,apresentando 

experiências consagradas do turismo pedagógico em Santa Catarina e no Brasil, 

divulgando o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 

O artigoestá organizado em três seções, sendo a introdução, o desenvolvimento e 

as considerações finais e sugestões. No referencial teórico, aborda-se o conceito de 

Turismo pedagógico, a descrição do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e seus 

atrativos. Por fim as considerações finais onde se faz a preposição de ideias para o 

desenvolvimento desta atividade no município. 

 

2 CONCEITOS INICIAS DE TURISMO 

 

 Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), Turismo é um tipo de 

atividade, realizada em um local, fora do entorno habitual do viajante, com o objetivo 

de realizar atividades não remuneradas. O renomado Professor Beni, sugere um 

conceito muito mais complexo e explicativo do que é o turismo:  

 
Um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, 

como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de realização 

pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, ecológica e 

científica que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os meios de 

transporte e o alojamento, bem como o objetivo da viajem em si para a 

fruição tanto material como subjetiva dos conteúdos de sonhos, desejos, de 

imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico humanístico, 

profissional, de expansão de negócios. Esse consumo é feito por meio de 

roteiros interativos espontâneos ou dirigidos, compreendendo a compra de 

bens e serviços da oferta original e diferencial das atrações e dos 

equipamentos a ela agregados em mercados globais com produtos de 

qualidade e competitivos. As mais diversas noções de turismo apresentam, 

entretantoalguns elementos comuns ou relativamente diferentes entre elas, 
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que convém destacar para melhor compreensão do fenômeno(BENI, 2006, 

p.235) 

 

 Em função desta diversificação de anseios e desejos descritos anteriormente, e 

buscando organizar o turismo a lógica do mercado, demanda e procura, foi instituída 

segmentação do setor. 

O Ministério do Turismo dividiu as atividades turísticas em doze grandes 

segmentos, trataremos aqui do Turismo Pedagógico que está no Grupo de Turismo de 

Estudos e Intercâmbio.  

 

2.1 O TURISMO PEDAGÓGICO 

 

O Turismo Pedagógico surgiu como uma importante ferramenta na ação 

educacional, visto que surge como um elemento tanto complementar a educação 

proposta na sala de aula, quanto é elemento instigador de conhecimento.  

 

O turismo como atividade educativa, antes mesmo de ser concebido na escola 

com esse nome, já era tido como procedimento de ensino através da 

excursão. É referido por estudiosos de turismo porque, segundo eles tem 

papel educativo (Spinelli, 1973); converte-se em atividade cultural e 

educativa (Rebello, 1982); entusiasma a participação do aluno (Spinelli e 

Cobo, 1991); propicia a educação (Barreto, 1995); é tema globalizante de 

inúmeras matérias como geografia, história, matemática, etc. (Spinelli e 

Cobo, 1991, EMBRATUR, 1993ab); e pode gerar centro educativo com 

atividades turísticas (Moratinos Iglesias, 1991). São argumentos que estão 

incentivando a abordagem do turismo para a melhoria da qualidade do 

ensino. Através do conteúdo turístico, são promovidas aprendizagens de 

conhecimentos, atitudes e habilidades requeridas no convívio com a 

atividade. Numa visão macro educacional, o turismo se impõe como 

atividade educativa por ser uma força social emergente, objeto de teorias do 

conhecimento, ambiente para manifestação de teorias de aprendizagem, tema 

real na vida de muitas comunidades escolares, portanto de necessidade e de 

interesse local para estudo (REBELO, 1999, p.93). 

 

 

A vida atribulada em que vivemos hoje, furta da geração atual, algumas 

vivências e experiências que já foram quase que rotina na vida das gerações anteriores, 

muito se deve a proliferação dos meios digitais, da concentração urbana em áreas 

litorâneas e o dia a dia estressante das cidades. Como esta geração se priva da 

convivência mais próxima com a natureza, um novo modelo de turismo surge como 

forma de oportunizar esta vivência, o Turismo Pedagógico. 

 

 



 

218 

O turismo pedagógico, [...] apesar de ser relativamente novo no Brasil, vem 

crescendo e ganhando espaço na academia. [...] envolve atividades 

relacionadas à educação, ao aprendizado e ao conhecimento, de forma a 

apresentar uma visão crítica e reflexiva da realidade (BONFIM, 2010, p. 

123). 

 

 

O Turismo Pedagógico é uma das atividades que mais se harmonizam ao 

conceito de Turismo Sustentável. O Turismo pedagógico são atividades programadas 

com o intuito de fornecer a possibilidade de alunos, professores e a própria comunidade 

de adquirir conhecimento através da vivência e inteiração com o meio que vão visitar, 

tornando pratico o conhecimento desenvolvido nas salas de aula. Esta atividade fora de 

sala de aula é algo que encanta os alunos, favorecendo a aprendizagem.  

Diante desta proposta, seguimos o exemplo que já vem se desenvolvendo pelo 

Estado do Rio Grande do Norte citado no artigo de Martins e Alves Neto (2013). 

 

 
O Turismo Pedagógico se apresenta como uma possibilidade de tornar o 

conhecimento pertinente, contextualizado e real. A viagem é o elemento 

motivador para dar encanto à educação. No Turismo Pedagógico, os diversos 

saberes e realidades são articulados como necessidade de reconhecer e 

conhecer os problemas do mundo, em um ambiente de divertimento e 

prazeres. Trata-se de uma das atividades que mais se harmonizam ao conceito 

de turismo sustentável, uma vez que sua motivação é puramente educativa, e 

a educação ambiental é praticada nas três dimensões: conceituais, 

procedimentais e atitudinais. Além do mais, conhecendo localidades da sua 

região ou do seu país, o aluno-turista passa a desenvolver   um sentimento de 

valorização e conservação dos patrimônios sociais, culturais e ambientais das 

comunidades, o que torna possível o desenvolvimento do turismo sustentável 

(SETUR – RN, 2010). 

 

A importância do turismo pedagógico na formação de um desenvolvimento 

intelectual do aluno além da academia, também é defendida por Bonfim (2010), como 

um modelo de educação que deve ser aplicada. 

 
É a possibilidade de promover o desenvolvimento social, crítico e educativo 

que se justifica a utilização do turismo, enquanto atividade de lazer que serve 

ao ensino. Portanto, percebe-se uma nova concepção da atividade, uma vez 

que o espaço turístico se transforma em um espaço de educação extraclasse, 

contribuindo para auxiliar o processo de aprendizagem com uma nova prática 

pedagógica (BONFIM, 2010, p. 123) 

 

É pensamento recorrente, que o ensino oferecido atualmente, baseado apenas na 

transmissão de conhecimento do professor ao aluno, através de aulas didáticas 

expositivas, apoiadas em literaturas tradicionais, não consegue mais estimular os alunos 

a debaterem sobre questões tão atuais e importantes, como situação política, econômica, 
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social e ambiental. Os jovens de hoje recebem uma carga de informação muito elevada 

através das mídias sociais, e estão com dificuldades de filtrarem, reciclarem e 

reproduzirem estas informações, O afastamento presencial, do meio social, acaba 

alimentando uma visão ilusionista da realidade. Desta forma a vivência e o contanto 

físico com o meio, proporcionado pelo turismo pedagógico é capaz de gerar um debate, 

a busca de mais informações sobre o que ele está vivenciando, aí sim, as mídias sociais, 

serviram para o desenvolvimento de uma consciência nestas pessoas.  

Em um primeiro momento a inserção destes alunos nas viagens e/ou 

deslocamentos pedagógicos, podem até lhes dar a ideia de um passeio extraclasse, mais 

a partir do momento em que estiverem realizando as atividades propostas pelos 

educadores, este sentimento de lazer será transformado em um sentimento de agregação 

de conhecimento, que fará uma mudança nos pensamentos e entendimento dos alunos. 

Esta convivência com o que lhe está próximo, e ao mesmo tempo tão distante, 

fará que se crie uma mentalidade apta a discutir e defender as coisas que ocorrem em 

seu entorno, até então não percebidas. 

 

Nessa perspectiva, a escola estimula nos alunos a valorização da cultura 

regional e de sua própria comunidade, possibilitando a compreensão de si 

mesmo e da vida coletiva da qual fazem parte. Assim, os educandos poderão 

construir e reconstruir as imagens e percepções que têm da paisagem local, 

conscientizando-se de seus vínculos afetivos e de identidade com o lugar no 

qual se encontram inseridos, a fim de compreender de modo mais crítico a 

sua própria época e o espaço em seu entorno (MILAN 2007, pág. 14) 

. 

 

 

A demanda turística no Brasil, em Santa Catarina e mais especificamente no 

município de Palhoça, torna necessária a discussão e o conhecimento da realidade e 

potenciais locais, até então poucos conhecidos, Rebelo alerta a importância da 

participação das comunidades nas ações voltadas ao turismo. 

 

A educação das comunidades é uma necessidade, pois a cada ano, mais 

municípios brasileiros estão dependendo total ou parcialmente do turismo 

como fonte de renda. É uma alternativa de prevenção e superação dos 

impactos da atividade. Significa um reordenamento educativo das 

comunidades em função do dinamismo e inovação requeridos pela demanda e 

potencial turístico existentes. (REBELLO, 1999, p.89). 
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O mesmo autor, em outro momento, vê a possibilidade de se capacitar a 

comunidade para atender ao turista e ao mesmo tempo difundir a conscientização do uso 

racional do espaço, contribuindo assim para a preservação do meio onde vivem. 

Segundo Bonfim 2010, faz-se mister, destacar que as viagens incluem 

aprendizagem que contemplam os quatro pilares da educação contemporânea: aprender 

a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O autor ainda 

lembra, que para o turismo pedagógico surta o efeito esperado é necessário a preparação 

do aluno para este momento. 

 
É importante evidenciar que para o turismo pedagógico alcançar os objetivos 

do projeto pedagógico da escola, torna-se necessário apresentar aos alunos 

um sentido significativo às aulas extraclasse, entendendo-as como uma 

perspectiva ampla de compreensão da realidade, através de referências reais e 

palpáveis (BONFIM, 2010, p. 125). 

 

Serão relatadas experiências bem-sucedidas com relação ao Turismo 

Pedagógico. O Projeto Viva Cirandas que ocorre em Joinville desde 2011 e o Projeto de 

visitação ao Parque Estadual do Rio Vermelho que existe háanos em Florianópolis. 

O Projeto Pedagógico Viva Ciranda, ocorre no município de Joinville e consiste 

na visita dos alunos da rede municipal de ensino nas diversas propriedades rurais, onde 

os alunos tem contato com a fauna e a flora. O projeto foi idealizado com o objetivo de 

permitir a convivência entre o rural e o urbano. São realizadas ações com o objetivo de 

despertar o senso da preservação do meio ambiente nas pessoas. 

 

Com a dedicação de todos os envolvidos, o projeto tem superado 

as expectativas, promovendo adequação e capacitações nas 

propriedades, desenvolvendo conteúdos pedagógicos com 

educadores, realizando ações de promoção e comercialização, e 

promovendo ações de educação ambiental e cidadania entre as 

crianças de escolas públicas de zonas vulneráveis da cidade. 

Mas, sem dúvida, seu maior mérito é ampliar a consciência 

ambiental de crianças e adultos que frequentam as propriedades 

rurais, despertando seu interesse e atitudes para ações 

preservacionistas, conservacionistas e de valorização das 

comunidades rurais(PEAAF, 2012, p. 234). 

 

Esta experiência é considerada um dos melhores modelos de turismo pedagógico 

praticados no Brasil, dada a sua inteiração perfeita entre produtores rurais, escolas, 

professores e alunos, fato evidenciado por Guzzatti, 2014.  
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Apesar do turismo pedagógico em propriedades rurais ser uma 

atividade recente no município de Joinville, identificou-se que 

há uma potencialidade de replicabilidade, visto que os resultados 

têm-se mostrado positivos e de boa aceitação por parte da área 

da educação, diante a proposta pedagógica e do segmento de 

agroturismo, por sua estruturação, favorecimento do 

associativismo e motivação por parte dos envolvido 

(GUZZATTI et al, 2014, p. 23). 

 

O Projeto Pedagógico no Parque Estadual do Rio Vermelho está aberto à 

visitação de terça a domingo, onde atende escolas e demais pessoas. Neste local são 

desenvolvidos trabalhos de conscientização ambiental através de palestras e trilhas 

guiadas, onde se fala sobre os animais da trilha e a importância do Parque. 

O Parque está estruturado para atender até 650 pessoas por dia, onde se pode 

conviver com a natureza e realizar atividades de lazer. 

O Brasil oferece diversas opções de lazer e Santa Catarina se destaca no cenário 

Nacional em atrativos turísticos. O Estado possui vários atrativos naturais, praias, 

dunas, encostas, lagoas, morros e montanhas que mobilizam o turismo. Um recorte feito 

no município de Palhoça que chama a atenção é o Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro, onde é possível viver momentos inesquecíveis junto à natureza. 

A criação do Parque ocorreu em 7 de novembro de 1975 pelo Padre e Botânico, Raulino 

Heitz, que ajudou a desenvolver a consciência ambiental no Estado de Santa Catarina. 

Localizado em uma região estratégica, única e muito especial da Mata Atlântica, o 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro possui uma ampla diversidade de habitats. Cinco 

das seis grandes formações vegetais do bioma Mata Atlântica encontrada no Estado 

estão representados no Parque. A sua sede fica no município de Palhoça, na localidade 

da Baixada do Maciambu. Essa planície, que comporta uma das mais expressivas 

paisagens de restinga do litoral brasileiro, é formada por cordões arenosos na forma de 

semicírculos, resultantes das oscilações do nível do mar durante milhares de anos. A 

região é considerada, por isso, importante monumento geológico. 

Este paraíso vive constantemente ameaçado, pelas invasões, queimadas 

criminosas, extração descontrolada de minerais nos rios, uso de agrotóxicos em áreas de 

plantio que estão dentro do Parque entre outras. Tudo isto se deve à falta de um plano 

de manejo, que defina o que de fato pode ou não realizado na área do Parque. Esta 

situação ainda está pendente, principalmente pela falta de indenização aos antigos 

proprietários das terras. 
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A chefe do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, Morgana Ricciardi de 

Castilhos Eltez, proferiu as seguintes palavras:  

 

“Eu acho importante quando as crianças veem aqui para visitar a 

sede do Parque, e conhecem até os outros espaços que o parque 

possuí, por que pode ser que então desde criança a gente 

trazendo esta mensagem de proteção, trazendo a mensagem da 

conservação a gente consiga criar uma cultura de proteção ao 

meio ambiente né, repetindo a gente tá  protegendo o meio 

ambiente por necessidade, além da beleza maravilhosa que a 

gente tem acesso que pode contemplar todos os dias, quando um 

aluno vem pra cá ela acaba vivenciando o que ele vê em sala de 

aula e parece muito mais mágico e significativo, parece que 

marcar mais esta experiência aqui do que a experiência que ele 

tem todos os dias nas escolas não desvalorizando o que ele vê 

nas escolas, mais aqui como é fascinante para muitas pessoas  

para as crianças entãoparece um mundo mágico em 

descobertas”. 

 

O Geógrafo Pimenta, Coordenador do Parque nos falou sobre os cordões 

arenosos, formação quase que única existente no planeta, que demonstra a 

movimentação dos mares durante anos e a preocupação com a ocupação e destruição 

desta área: 

 

“Uma das questões interessantes aqui do Parque, e do Centro de visitantes, 

são os cordões arenosos aqui da Baixada do Maciambu, que é o registro 

histórico do nível do mar. O nível do mar teve a 5.000 anos atrás aqui bem 

próximo a estrada, a BR-101, ao longo deste período o mar desceu e subiu, 

formando estas linhas aqui, que são 70 linhas paralelas a praia atualda 

Pinheira, isto é uma coisa extraordinária do ponto de vista geológico, por que 

guarda esta história do oceano registrada nesta baixada. E a trilha ela passa 

por aqui nesta área, E uma das ameaças que a gente tem região dos cordões é 

a ocupação urbana da praia da Pinheira, da praia do Sonho e da Passagem do 

Maciambu, que avançou nos últimos 40 anos sobre os cordões próximos ao 

litoral e hoje ameaçam essas áreas que ainda está protegida, além disso o 

fogo também todos os anos também prejudicam bastante principalmente 

aparte de vegetação e da fauna, mas mesmo assim a área guarda um muito 

importante de restinga do nosso litoral”. 

 

Com base nos depoimentos acima, fica evidente a importância de se buscar 

alternativas que envolvam a educação ambiental e o turismo nessa região, permitindo 

assim o conhecimento e posteriormente a divulgação da diversidade de oportunidades 

disponíveis no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 

 

3 CONCLUSÕES  



 

223 

 

 O turismo pedagógico é uma importante ferramenta para despertar nos alunos 

da rede municipal de ensino uma visão mais crítica sobre o que ocorre em sua volta, 

tendo através destes ensinamentos e convivência, condições de formular concepções 

acerca da necessidade da preservação dos recursos naturais. 

Conclui-se que é pertinente a integração de atividades extraclasse, em cenários 

reais para o desenvolvimento de uma educação mais completa. 

 Nota-se a necessidade de desenvolver a conscientização da população local 

quanto à questão de preservação do relevo, da fauna, da flora e tudo que envolve a vida 

do município, isso deve ser um processo de aprendizado, que inicia nas escolas públicas 

do município e que vai ser transmitida as outras pessoas.   

Verificou-se que a vivência com o meio ambiente desenvolve a sensibilidade 

crítica sobre as questões ambientais. 

Durante a pesquisa pode-se constatar que existe no município lugares que podem 

ofertar com grande valia aos estudantes oficinas e visitas técnicas que formataram uma 

maior conscientização quantos ao uso dos recursos disponíveis. 

A Educação Ambiental é um processo de formação e informação orientado para 

o desenvolvimento da sensibilidade crítica sobre as questões ambientais, exigindo das 

comunidades uma ação mais efetiva na preservação e recuperação do Meio Ambiente. 

O que queremos é oferecer aos alunos da rede Municipal de Ensino a 

possibilidade de vivenciarem na prática os conhecimentos desenvolvidos em sala de 

aula das disciplinas deHistória, Geografia, Ciências, Biologiaentre outras. 

Desta forma queremos contribuir para o encantamento e deslumbramento dos 

alunos, estimulando a curiosidade e a vontade de conhecer mais a diversidade da fauna 

e da flora da mata Atlântica. A visitação é uma fonte de conhecimento e crescimento 

pessoal, que envolve e desenvolve a percepção, memória, emoção, sentidos, imaginação 

ou mesmo introspecção.  

 

 

ABSTRACT: In this research, the subject Pedagogical Tourism, delimiting to the 

opportunities of the development of the environmental conscience and the playful 

learning of the students of the municipal education network of the municipality of 

Palhoça is approached. The research on this topic is justified by the fact that we have 

the possibility of building an environmental awareness through activities carried out at 
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the State Park of Serra do Tabuleiro, until then little known to local society. For that, 

scientific methodology was used with adequate methods, being carried out the 

bibliographical research accompanied by visits and interviews with the people involved 

in these works. Finally, the most expressive results were the suggestion of measures that 

can make the dissemination of these works from the constant visitation first of the 

students of the municipal school network of Palhoça, later of other school units of the 

municipality, State, Country and even abroad given the wealth of information and 

knowledge available in this space 

 

Keywords :.Pedagogical Tourism; Environmental awareness; Valorisation of local 

space 

 

REFERÊNCIAS 

BENI, M. C. Análise Estrutural do Turismo. 7. ed. São Paulo: Senac, 2002. 

Disponível em 

<https://periodicos.ufrn.br/turismocontemporaneo/article/download/6715/6413> acesso em 22 

Mai 2017 

BONFIM, M. V. de S.. POR UMA PEDAGOGIA DIFERENCIADA: Uma reflexão 

acerca do turismo pedagógico como prática educativa. Revista Turismo Visão e Ação – 

Eletrônica. 12, nº1: 114–

129,jan/abr.2010.Disponívelem<siaiap32.univali.br/seer/index.php/rtva/article/downloa

d/1127/1511> acesso em 15 Mai 2017. 

BRASIL. Programa de educação ambiental e Agricultura familiar. Brasília: MMA, 

2012. Disponível em <www.mma.gov.br. > acessado em 25 Mai 2017 

GUZZATTI, T.C.; et al. O desenvolvimento do turismo pedagógico em áreas rurais: 

o caso do Projeto Viva Ciranda, Joinville (SC). Revista Brasileira de Ecoturismo, São 

Paulo, v.7, n.1, fev 2014/abr, 2014, pp.10-26.Disponivel em 

www.sbecotur.org.br/rbecotur/seer/index.php/ecoturismo/article/download/469/631 acesso em 

21 Mai 2017.  

MARTINS, L.A.V.; ALVES NETO,F. R. O TURISMO PEDAGÓGICO COMO 

DINAMIZADOR DO PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM NO PROEJA- 

Educere & Educare Revista de Educação, 2013 disponível em < 

https://periodicos.ufrn.br/turismocontemporaneo/article/download/6715/6413
http://www.sbecotur.org.br/rbecotur/seer/index.php/ecoturismo/article/download/469/631


 

225 

revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/article/download/4893/6825> acesso em 

21 Mai 2017. 

MILAN, P.L.“VIAJAR PARA APRENDER”: Turismo Pedagógico na Região dos 

Campos Gerais – PR. Balneário Camboriu, 2007 disponível em < 

siaibib01.univali.br/pdf/Priscila%20Loro%20Milan1.pdf> acesso em 15 Mai 2017. 

REBELO, S. M. Plano municipal de educação turística – PMET: um modelo para os 

Municípios brasileiros de potencial turístico. In: Turismo Visão e Ação. Itajaí: 

UNIVALI, v.1,n.2.,out.1998/mar.1999.Disponível em 

<siaiap32.univali.br/seer/index.php/rtva/article/view/1384> acesso em 17 Mai 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

226 

SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES – CASE BROGNOLI 
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RESUMO: Este artigo aborda a sustentabilidade nas organizações e, a partir disso, 

pretende mostrar os indicadores utilizados para medição de desempenho e as ações e 

contribuições sustentáveis da empresa Brognoli Negócios Imobiliários. O grupo 

Brognoli Sustentável, equipe interna criada pela empresa para cuidar das questões de 

sustentabilidade, tem implantado estratégias sustentáveis na empresa, as quais se 

tornaram objeto de estudo deste artigo. O uso de materiais de papelaria recicláveis com 

selo FSC (Forest Stwardhio Council, ou Conselho de Manejo Florestal), a separação de 

papel para reciclagem e iniciativas de apoio a cultura através da realização do Acústico 

Brognoli são algumas das ações executados pelo referido Grupo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Organizações; Sustentável.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Com os avanços tecnológicos, o aumento da população e o crescimento 

desordenado das grandes cidades, o meio ambiente está sendo prejudicado causando 

grandes transtornos para população. Estes transtornos apresentam-se em formas de 

desastres ecológicos, esgotamento dos recursos naturais e anomalias ambientais advindo 

das grandes poluições dos rios, emissão de gases poluentes, crescimento do consumo 

desordenado dos recursos naturais e extração excessiva dos insumos necessários para a 

produção de alimentos e bens de consumo. 

 Ainda devido ao crescimento desordenado, problemas sociais têm surgido 

diariamente, fazendo com que as autoridades competentes não consigam suprir a 

necessidade de educação básica, qualificação e desenvolvimento pessoal dos habitantes 

de determinadas regiões. 

 Tendo em vista estas fragilidades e visando suprir a necessidade de melhorar e 

se adequar a nova realidade mundial, as empresas têm investido no conceito de 

sustentabilidade organizacional para poder contribuir com o desenvolvimento e 

melhoria do meio ambiente e consequentemente da população em geral. 

 O conceito de sustentabilidade, de acordo com Mikhailova e Barbosa (2002) é 

aquilo que representa a justiça em relação as gerações futuras, ou seja, não está ligado 

somente ao meio ambiente e conservação dele e sim a todas as ações que consigam 



 

227 

manter e/ou conservar a sociedade e suas boas práticas para que as próximas gerações 

possam usufruir de tudo aquilo que tivemos acesso. 

 O assunto da sustentabilidade passa a ser de interesse e compromisso da 

sociedade empresarial com a evidência trazida pelas questões relacionadas ao fenômeno 

de degradação ambiental e seus impactos nas atividades da humanidade. Como fruto 

desta relação, as empresas passam a buscar ferramentas que consolidem os aspectos 

socioambientais, repensando seus posicionamentos perante tal cenário.  

  O objetivo deste artigo é esclarecer o conceito de sustentabilidade empresarial, 

apresentar seus indicadores e mostrar o que a Brognoli Negócio Imobiliários está 

fazendo em torno deste paradigma eco econômico. 

 

2 CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 

  

O significado para o termo sustentabilidade surgiu na década de 1980, quando as 

empresas passaram a se preocupar com os recursos naturais utilizados em seus 

processos de produção, aliado ao pensamento de continuar promovendo o crescimento 

de suas empresas (SUSTENTABILIDADE COORPORATIVA, 2014). 

O principal objetivo de qualquer empresa é conseguir o maior retorno possível 

sobre o capital investido. Para Cordeiro (1995), o pensamento sobre o desenvolvimento 

econômico, teve seu inicio após o termino da Segunda Guerra Mundial, onde o mesmo 

via um crescimento econômico indefinido. Possuía o objetivo da utilização cada vez 

mais de capital, redução do uso da mão de obra, e utilização sem limites dos recursos 

naturais (OLIVEIRA FILHO, 2004). 

 Consciente de que as atitudes feitas contra a natureza se refletem em toda parte 

do planeta por meio das catástrofes naturais, a massa consumidora passa a fazer pressão 

nas organizações para que as mesmas repensem suas práticas de produção e também de 

prestação de serviços. Essa atitude é considerada positiva para ambas as partes, pois o 

meio ambiente passa a ser respeitado, tendo seus recursos naturais utilizados de forma 

consciente, e do outro lado, as empresas ganham uma melhor visão, por parte dos 

consumidores, em consequência ao seu novo comportamento, chamado então de 

“sustentabilidade empresarial”. 

 Segundo Philippi (2005 apud ARAÚJO et al., 2006), sustentabilidade “é a 

capacidade de se auto sustentar, de se auto manter”. A sustentabilidade empresarial 
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então visa o respeito ao meio ambiente, assim como também o desenvolvimento 

sustentável da sociedade. 

 Segundo Oliveira Filho (2004) quando o contexto mundial passou a se deparar 

com problemas de natureza de ordem universal, que por sua vez, manifesta-se de formas 

diferentes nos países capitalistas e nos países socialistas, o conceito de desenvolvimento 

econômico passou por um processo de revisão. O ambiente que até então era gerido 

pelo conceito de desenvolvimento econômico, passa a ser gerida pelo conceito de 

“desenvolvimento sustentável”, que parte do princípio de que as organizações devem se 

questionar o que produzir, como produzir e para quem produzir. 

 De acordo com Bellen (2005) há influencia positiva sobre o custo de capital, 

quando a organização adota o uso da estratégia de sustentabilidade ambiental. Além 

disso, ele corrobora que uma empresa com perfil ambiental favorável, terá uma melhor 

reputação, maior valor de mercado, além de menor exposição a processos judiciais. 

 As grandes organizações tomam medidas e aplicam mudanças que vão além do 

exigido pela lei, isso faz com que as mesmas lancem uma imagem de serem 

preocupadas com o meio ambiente, o que de fato as favorece perante as concorrentes 

(GOMES, 2010). 

 Gomes (2010) corrobora que como forma de valorização das ações de empresa 

que além da atividade fim estão focadas nas questões de sustentabilidade, e para 

transformar a valorização num ponto de apoio ao marketing, foram criados diversos 

índices de sustentabilidade em vários países. 

 No Brasil, a BOVESPA criou há algum tempo um índice que mede o grau de 

sustentabilidade empresarial das empresas que possuem ações na bolsa, chamado de 

I.S.E. – Índice de Sustentabilidade Empresarial. 

 A sustentabilidade segundo a BOVESPA desempenha um ponto importante para 

a sobrevivência das organizações, pois há alguns anos os investidores passaram a 

procurar empresas que fossem socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis, para 

então aplicar seus recursos, e essas aplicações passaram a ser chamadas de 

“Investimentos Socialmente Responsáveis” (ISR). 

 

2.1 SEUS INDICADORES 

 

 No Brasil alguns selos e índices de sustentabilidade foram criados para medir e 

identificar as empresas que estão envolvendo-se com a sustentabilidade. Em 2005 foi 
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criado o ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial, tendo como objetivo destacar as 

ações de empresas e suas práticas de sustentabilidade empresarial e responsabilidade 

social. O ISE é baseado na análise da sustentabilidade nos âmbitos da eficiência 

econômica, do equilíbrio ambiental, da justiça social e da governança corporativa. 

 Outro indicador importante atuante no Brasil é o ISO 14001 que é uma norma 

internacionalmente reconhecida que define o que deve ser feito para estabelecer um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) efetivo. A norma é desenvolvida com objetivo de 

criar o equilíbrio entre a manutenção da rentabilidade e a redução do impacto ambiental; 

com o comprometimento de toda a organização.  

 Um dos selos que reconhece as empresas atuantes é o LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design): sistema internacional de certificação e orientação 

ambiental para edificações que é utilizado em 143 países. O LEED possui o intuito de 

incentivar a transformação dos projetos, obra e operação das edificações, sempre com 

foco na sustentabilidade de suas atuações. 

 No estado de Santa Catarina também existem alguns selos para reconhecimento 

das empresas que investem nos assuntos relacionados a sustentabilidade, estes selos são: 

Certificação Lixo Zero: base para avaliar o compromisso das empresas para alcançar 

lixo zero; Empresa Cidadã: a premiação mais importante da cidadania empresarial 

catarinense é o Prêmio Empresa Cidadã ADVB SC, que objetiva estimular e premiar os 

projetos culturais, sociais e ambientais de empresas públicas e/ou privadas executados 

em Santa Catarina; Prêmio Fecomércio de Sustentabilidade: o prêmio tem o objetivo de 

estimular empresas à apresentarem soluções simples e sustentáveis, bem como 

possibilitar que boas iniciativas sejam multiplicadas. 

 Estes indicadores e selos de reconhecimento fazem com que as empresas tracem 

seus objetivos e lutem por eles com o objetivo de se tornarem referencia no assunto.  

 

2.2 O QUE AS EMPRESAS ESTÃO FAZENDO 

  

A cada dia a preocupação com a responsabilidade social e o meio ambiente está 

crescendo dentro das organizações. O assunto tem aparecido fortemente entre metas e 

estratégias empresariais, visto a grande mobilização da sociedade em optar por 

empresas que estejam de acordo ou simplesmente contribuindo para sustentabilidade. 

 Dentre as ações sustentáveis nas empresas estão a reciclagem de lixo e 

orientação aos seus colaboradores para tal ato, serviços voluntários em instituições 
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beneficentes, alteração de procedimentos visando minimizar a utilização de papel, troca 

de material de expediente por aqueles recicláveis ou carbono zero, economia de energia 

elétrica e água, entre outros. 

 Sabendo que a sustentabilidade está sendo bastante visada nos dias de hoje, as 

empresas estão criando setores ou grupos de colaboradores para montar estratégias e 

controlar as questões voltadas ao meio ambiente ou de ajuda a sociedade. Estes grupos 

desenvolvem ideias para implantar nas empresas, formam estratégias para que as 

organizações possam contribuir com a sociedade e meio ambiente e elaboram ações 

para que elas consigam evoluir de forma sustentável, seja em curto ou longo prazo. 

 Uma dessas empresas, a Brognoli Negócios Imobiliários, desde 2007 vem 

investindo em sustentabilidade. Para isso, a empresa criou um grupo para tratar das 

ações de responsabilidade social, uma força-tarefa exclusiva para essa questão. O grupo, 

batizado de Brognoli Solidária, deu continuidade ao que já vinha sendo feito na área 

social, cultural e ambiental. Além disso, desencadeou uma série de novos projetos.  

Em 2011, o projeto Brognoli Solidária passou a ser intitulado Brognoli 

Sustentável e o foco passou a ser o tripé: Social (satisfação dos clientes e qualidade dos 

serviços, incentivo à cultura e filantropia, saúde, segurança e qualidade de vida e 

desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores), Econômico (Integrar de 

forma equilibrada os aspectos econômicos) e Ambiental (preservação ambiental e 

consumo consciente) com o objetivo de preservar a natureza, conscientizar todos os 

colaboradores, reduzir custos, adotar práticas sustentáveis e ser exemplo de gestão de 

resíduos.  

O foco social, estabelecido no tripé da Brognoli Sustentável, se dá em virtude de 

que se deve preservar o capital social e humano.  Na sustentabilidade da perspectiva 

ambiental a principal preocupação é relativa aos impactos das atividades humanas sobre 

o meio ambiente.  

  Visto a importância do assunto, nos cenário atual é proposto às organizações 

que revisem suas operações e modifiquem suas atividades com o objetivo de promover 

a sustentabilidade no sistema econômico, pois é responsabilidade das empresas 

incluírem os objetivos sustentáveis em seu planejamento estratégico, modo de produção 

e desenvolvimento de novas tecnologias.   
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3 METODOLOGIA 

 

Inicialmente, para o desenvolvimento da análise, fez-se uma pesquisa 

documental e bibliográfica. Na pesquisa documental teve-se como fonte documentos no 

sentido amplo, ou seja, não só documentos impressos, mas sobretudo outros tipos de 

documentos tais como jornais, fotos e gravações. Já na pesquisa bibliográfica foi 

realizada a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, livros, artigos (SEVERINO, 2007). 

 Para elaboração do artigo apresentado foi realizada pesquisa em artigos sobre 

“Sustentabilidade Organizacional” e páginas virtuais dos órgãos que estipulam os 

indicadores utilizados para medir a contribuição de determinada empresa para 

sustentabilidade no mundo. 

 Em relação a empresa tratada, foi realizada pesquisa em campo na Brognoli 

Negócios Imobiliários, onde a coleta de dados foi feita nas condições naturais em que os 

fenômenos ocorrem. Como método de coleta de dados foi utilizada a técnica de 

entrevista não-diretivas, em que por meio delas colhem-se informações dos sujeitos a 

partir do seu discurso livre (SEVERINO, 2007). 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 A Brognoli Negócios Imobiliários, atualmente atua com o grupo Brognoli 

Sustentável que está sob responsabilidade, bem como também é gerida pelo 

departamento de marketing da empresa. A Equipe Brognoli Sustentável é formada por 

um colaborador de cada agência, o qual possui a missão de disseminar as regras 

sustentáveis aos demais colegas de trabalho.  

Além da disseminação dos valores sustentáveis, a equipe deve montar estratégias 

visando atingir os objetivos estipulados, traçar novas metas, avaliar e escolher novas 

instituições para receber doações e serviços voluntários, além de fiscalizar se todas as 

regras de sustentabilidade estão sendo cumpridas na respectiva agência. 

 Dentre as estratégias sustentáveis do Brognoli Sustentável, muitas já foram 

absorvidas e estão presentes diariamente na rotina empresarial, entre elas estão: frota de 

carros flex, objetivando minimizar a poluição do ar; o emprego de colaboradores nas 

agências próximas a residência do mesmo, visando diminuir  a poluição do ar causada 



 

232 

pelo deslocamento e aliviar o fluxo de trânsito, contribuindo para a qualidade de vida 

dos colaboradores e da população como um todo; uso de produtos permanentes, 

fornecendo à todos os colaborares canecas e garrafas para água, reduzindo assim a 

utilização de produtos descartáveis; participação e engajamento em programas 

comunitários, contribuindo com a arrecadação de materiais para doação; uso de 

materiais de papelaria recicláveis e com selo FSC (Forest Stwardhio Council, ou 

Conselho de Manejo Florestal); separação de papel para reciclagem e envio à COEPAD 

(Cooperativa Social de Pais, Amigos e Portadores de Deficiência); patrocínio na 

Campanha do Agasalho; apoio a cultura, através da realização do Acústico Brognoli; 

utilização de fornecedores da região, evitando contribuir com o fluxo de trânsito e 

poluição do ar, aumentados pelos longos deslocamentos dos veículos de transporte; 

realização de eventos internos com arrecadação para doações; doação mensal para 

APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais); doação mensal para SERTE 

(Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação); adoção da Praça do Banco 

Redondo, contribuindo com a manutenção da mesma; estímulo à coleta seletiva, 

fornecendo aos seus colaborares orientação quanto a reciclagem e etiquetas para 

identificação dos galões de reciclagem; reaproveitamento de sinalização de imóveis com 

a produção de materiais sustentáveis, como malotes para coleta/entrega de documentos 

e sacolas (ecobags) para transporte de materiais. 

 Atualmente, o grupo Brognoli Sustentável consegue medir somente o número de 

doações efetuadas e entrega de lixos eletrônicos, onde no ultimo semestre foram doados 

1090 itens de material de limpeza, alimentação e roupas e 50kg de lixo eletrônico. Outra 

doação mensal é feita em dinheiro para APAE, sendo que esta a empresa não divulgou o 

valor. As demais ações estão sendo estudas para definirem um indicador, visto que o 

planejamento é efetuar uma competição entre as agências para constatar e reconhecer 

aquela que está mais envolvida com as questões sustentáveis.  

 Por meio do trabalho de sustentabilidade a empresa Brognoli Negócios 

Imobiliários tem recebido os seguintes selos de reconhecimento pelo trabalho exercido: 

Certificação Lixo Zero, Empresa Cidadã ADVB SC e Prêmio Fecomércio de 

Sustentabilidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Viver sem comprometer o futuro das próximas gerações e usar os recursos 

naturais de forma inteligente para que estes se mantenham no futuro são diretrizes que 

hoje norteiam as estratégias de muitas empresas. Assim como, antigamente, foram 

introjetados nas empresas quesitos como qualidade e inovação, agora a sustentabilidade 

é o novo foco.  

Com a competição acirrada, aumento de empresas, trabalhadores e 

consumidores, bem como uma maior consciência da população, a sustentabilidade 

passou a ser imprescindível para as empresas sobreviverem no mercado. No caso da 

Brognoli Negócios Imobiliários percebe-se que hoje a sustentabilidade é vista como o 

princípio. Um exemplo disso é o grupo Brognoli Sustentável, equipe interna criada pela 

empresa só para cuidar das questões de sustentabilidade. Tal equipe tem implantado 

estratégias sustentáveis na empresa os quais se tornaram objeto de estudo deste artigo. 

A adoção de soluções sustentáveis e ecologicamente responsáveis são 

importantes não apenas para melhorar a imagem das organizações, mas também para 

torná-las mais competitivas e rentáveis. Através da alocação de colaboradores nas 

agências próximas a residência do mesmo, por exemplo, a Brognoli Negócios 

Imobiliários diminui a poluição do ar e alivia o fluxo de trânsito, e também economiza 

em transporte com os funcionários. Assim a empresa melhora sua imagem, pois 

contribui para a qualidade de vida dos colaboradores e da população como um todo e 

também se torna mais competitiva e rentável, tendo em vista que economiza recursos 

financeiro que seriam destinados a compra de vale transporte. 

Como vimos neste artigo, para a Brognoli Negócios Imobiliários a 

sustentabilidade atinge o âmbito social, econômico e ambiental. Através deste artigo 

conseguimos observar que esse é o tripé que norteia as atitudes sustentáveis empregadas 

pela empresa. Ao decidir sobre os assuntos da empresa, a organização observa os 

aspectos sustentáveis.  

Acreditamos que as empresas possuem forte influência sob seus colaboradores, 

podendo partir delas as ações educacionais para que todos respeitem e colaborem com o 

meio ambiente e a sociedade. Reeducar as pessoas que já possuem hábitos não 

sustentáveis não é fácil e não acontecerá rapidamente, mas com disseminadores das 

atitudes, é possível fazer com que estes hábitos sejam modificados, atendendo assim as 

necessidades para colaborarmos com a sustentabilidade mundial. 
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ABSTRACT 

 

This article addresses sustainability in organizations and, from this,intends to show the 

indicators used to measure performance and the actions and sustainable contributions of 

the company Brognoli Negócios Imobiliários. The sustainable group Brognoli, an 

internal team created by the company to take care of sustainability issues, has 

implemented sustainable strategies in the company, which became the object of study of 

this article. The use of FSC (Forest Stwardhio Council) recyclable stationery, the 

separation of paper for recycling and initiatives to support culture through the 

implementation of the Brognoli Acoustic are some of the actions carried out by the 

Group. 

 

Keywords: Sustainability, Organizations, Sustainable. 
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Resumo: O presente artigo compõe-se de pesquisas bibliográficas documentais que 

revisam elementos da Segurança Pública empregados no Turismo, além da atuação de 

Guardas Municipais do Brasil. O objetivo é demonstrar a importância de se constituir 

uma Guarda Municipal em Palhoça, cidade da região metropolitana de Florianópolis 

(SC), voltada para atendimento ao turista. Aborda-se o tema em uma perspectiva 

teórica. Em uma instância mais abrangente, este artigo corrobora para uma discussão 

ampla da participação do poder público municipal na segurança pública. O artigo 

também pretende motivar e inserir a comunidade local no contexto da segurança urbana, 

contribuindo para construção de medidas preventivas, que atendam tanto as 

necessidades dos turistas como da comunidade. 

 

Palavras-chave: Turismo. Segurança Pública. Guarda Municipal. 

INTRODUÇÃO 

A Segurança Pública em nível nacional enfrenta uma grave crise, devido o 

aumento da violência e criminalidade, é notória a deficiência das policias em todos os 

estados. Santa Catarina não é diferente, sofre com a falta de recursos humanos e 

materiais, dificultando o registro de ocorrências e policiamento preventivo e ostensivo. 

As delegacias estão precárias e algumas foram fechadas. Os municípios preocupados 

com a insegurança e a precariedade das Policias Militares, estão assumindo suas 

responsabilidades na Segurança Pública, criando suas Guardas Municipais para apoio na 

segurança dos munícipes. 
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Palhoça é uma cidade turística, tendo como principal atrativo suas praias, por 

isso, durante a temporada concentram-se na região um grande número de pessoas. 

Assim como outras necessidades fundamentais, relacionadas à infraestrutura do 

município, a Segurança Pública é a que mais preocupa a população em geral. Este tema 

é um problema recorrente em Palhoça e em especial na região da Baixada do 

Maciambú. Conforme diagnóstico turístico, realizado por acadêmicos da Faculdade 

Municipal de Palhoça, na Guarda do Embaú, a Segurança Pública não é um ponto forte 

do turismo na região. Em audiência pública, realizada em 21 de setembro de 2017, na 

Câmara de Vereadores de Palhoça, a Polícia Militar alegou que a falta de policiais é 

uma das causas de não estarem atuando efetivamente, ocasionando uma sensação de 

insegurança na comunidade local. Além do mais, a população da Baixada do Maciambú 

sofre com a falta de segurança durante todo ano, agravando-se no período de verão. Pela 

falta de estrutura de recursos humanos e materiais, a Polícia Militar adota medidas 

paliativas, como alternativas para suprir sua deficiência.  

A segurança é um anseio dos palhocenses e turistas. Assim sendo, é de grande 

valia demonstrar ao poder público municipal a importância para o turismo e 

principalmente para comunidade em geral, além de construir medidas preventivas de 

segurança, políticas sociais, é necessário instituir a Guarda Municipal capacitada, 

armada e preparada para atuar junto à população seguindo uma tendência irreversível 

em todo o Brasil. Voltada para uma filosofia cidadã, adotando medidas preventivas e 

efetivas, não somente no atendimento de ocorrências policiais, mas também apoiando, 

acompanhando e orientando as pessoas. 

O governo municipal, através da Secretaria de Segurança, e com base nas 

políticas de segurança nacional através da Secretaria Nacional de Segurança Pública – 

SENASP poderá buscar recursos financeiros com a União através de convênio para 

execução de projetos, construir medidas preventivas de segurança para inibir a violência 

e a criminalidade, buscando a participação popular para a cultura de paz. 

Situação da segurança no cenário nacional 

A Segurança Pública em nível nacional enfrenta uma grave crise, devido o 

aumento da violência e criminalidade, aumento do trafico de drogas, a tomado do poder 

por organizações criminosas e uso de armas de guerra, alem das dificuldades e 

deficiências das polícias em geral, quanto à falta de investimentos para reposição de 
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Recursos Humanos e materiais, que tem como conseqüência o grande numero de mortes 

de policiais, vitimas de balas perdidas e a insegurança da população em geral. 

Os municípios estão assumindo suas responsabilidades na Segurança Pública, 

após a constituição de 1988, as guardas municipais voltaram a fazer parte da Segurança 

Pública. Com base no ordenamento jurídico, muitos municípios brasileiros estão 

atuando com êxito na Segurança Pública, em apoio às polícias militares, na proteção a 

comunidade com ênfase na defesa social e da cidadania. A maioria dos municípios está 

criando suas Guardas Municipais, primeiramente pelo aumento da violência e 

criminalidade, e precárias políticas públicas e sociais voltadas aos direitos 

constitucionais do cidadão e das dificuldades das Polícias Militares em cumprir com 

suas responsabilidades constitucionais, decorrente da falta de efetivo. Em decorrência 

da falta de políticas públicas e sociais eficientes, a polícia é o órgão público mais 

utilizado para o controle social.  

O turismo no Brasil vem crescendo consideravelmente, tanto como destino 

turístico internacional, como o turismo interno. A instabilidade na Segurança Pública 

preocupa os governos federais e municipais com vocação turística, pela deficiência das 

policias em garantir segurança aos turistas.  

Para oferecer um serviço de qualidade aos turistas, aliando segurança, orientação 

e bom atendimento a visitantes estrangeiros ou nacionais, os municípios estão criando 

em suas Guardas Municipais grupamentos especiais para atender os turistas, a exemplo 

do Rio de Janeiro que criou um Grupamento de Apoio ao Turista. O grupo atua 

diariamente no patrulhamento dos principais pontos turísticos da cidade e também 

realiza o ordenamento urbano dos principais pontos de chegada e partida da cidade. Para 

receber os turistas que chegam à cidade em transatlânticos, os agentes são capacitados 

com noções de inglês e espanhol, prestando atendimento aos visitantes nacionais e 

estrangeiros, estando também nos principais atrativos da cidade. 

Alguns municípios preocupados com a inconstitucionalidade, ainda não 

empregam a Guarda Municipal para atuar em apoio as policias Militares. Tal 

preocupação não é procedente porque a legislação atual oferece todas as condições 

legais para o município atuar nesta área. 
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A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 144, prevê que Segurança 

Pública é um dever do estado, direito e responsabilidade de todos. Responsabilidade 

essa, também do município, tendo em vista que no parágrafo 8º deste artigo, oferece a 

possibilidade dos municípios criarem suas Guardas Municipais, para proteção dos seus 

Bens Serviços e Instalações conforme dispuser a lei. Nem consideraremos quais são 

estes Bens e Serviços que se refere o legislador, o fato é que a lei que trata o parágrafo 

está regulamentada no Estatuto Geral das Guardas Municipais, instituído através da Lei 

nº 13.022 de 08 de agosto de 2014, que disciplina o  parágrafo 8º do art. 144 da 

Constituição Federal, o que por si só justifica a atuação das guardas municipais na 

Segurança Pública em apoio as Policias Militares. 

O Conselho Nacional de Segurança Pública (CONASP/MJ), publicou o Parecer 

01 de 05 maio de 2010, que descreve o Papel do Município na Segurança, fruto do 

debate nacional realizado nos últimos anos e, em especial, intensificado com a 

Implementação do Programa Nacional de Segurança Pública (PRONASCI) e através da 

realização das diversas etapas da Conferência Nacional de Segurança Pública que 

mobilizou mais de 500 mil pessoas em nosso país, ao longo de ano de 2009, que garante 

entre outras medidas preventivas a atuação das Guardas Municipais como órgão 

complementar na Segurança Pública. 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) é um órgão público 

superior de nível federal, vinculado ao Ministério da Justiça. Ela é responsável pela 

política de segurança pública no país, criada pelo Decreto nº 2.315, de 4 de setembro de 

1997. Entre outras atribuições o SENASP, assessora o Ministro de Estado na definição, 

implementação e acompanhamento da Política Nacional de Segurança Pública e dos 

Programas Federais de Prevenção Social e Controle da Violência e Criminalidade, de 

estimular e propor aos órgãos estaduais e municipais a elaboração de planos e 

programas integrados de segurança pública, objetivando controlar ações de 

organizações criminosas ou fatores específicos geradores de criminalidade e violência, 

bem como estimular ações sociais de prevenção da violência e da criminalidade. 

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) está 

vinculado ao SENASP, foi instituído pela Lei 11.530 de 24/10/07, e alterada pela Lei 

11.707, de 19/06/08. O PRONASCI destina-se a articular ações de Segurança Pública 

para prevenção, controle e repressão da criminalidade, estabelecendo políticas sociais e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144%C2%A78
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Justi%C3%A7a_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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ação de proteção a vítima de violência e de crimes, promoção dos direitos humanos, 

intensificando uma cultura de paz, apoio ao desarmamento, e de combate sistemático 

aos preconceitos étnicos, raciais e fortalecimento de redes sociais e comunitárias, 

promoção da segurança e convivência pacífica, e modernização das instituições de 

Segurança Pública e do sistema prisional. 

A SENASP através do PRONASCI, com a política do Sistema Único de 

Segurança Pública (SUSP) desenvolve programas de apoio e suporte financeiro, por 

intermédio de convênios com os estados e municípios, que apresentarem projetos na 

área de segurança pública, defesa social e cidadania, assim como para capacitação dos 

agentes, e aquisição de equipamentos, armas e viaturas, entre outros. 

Situação da Segurança em Palhoça/SC 

Santa Catarina não é diferente dos demais lugares do Brasil, aqui policia 

também sofre com a falta de recursos humanos e materiais, dificultando o registro de 

ocorrências e policiamento preventivo e ostensivo. As delegacias estão precárias e 

algumas foram fechadas. Conforme diagnóstico do turismo na região da Guarda do 

Embaú (2017), realizado por acadêmicos da Faculdade Municipal de Palhoça, do curso 

de Gestão de Turismo, quarta fase (Pinheira), foi constatado que a Segurança Pública é 

uma deficiência do turismo na região, o que podemos estender para as demais regiões 

da baixada do Maciambú e Palhoça em geral. 

A falta de efetivo policial foi o principal problema levantado pelas autoridades 

presentes na Audiência Pública organizada pelo vereador João Carlos Amândio, no dia 

21 de setembro de 2017, na Câmara Municipal de Palhoça. 

 Só neste ano de 2017, foram registrados na cidade de Palhoça 21 homicídios, 

número que supera a taxa de homicídios preconizada pela ONU, de 15 homicídios por 

grupo de 100 mil habitantes. O comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar, Tenente 

Coronel Jacob Quint Neto, destacou nesta mesma audiência, que houve uma redução em 

10%, nos crimes de roubo e 8% nos furtos, comparados ao mesmo período do ano 

passado. Houve um aumento de 70% nas apreensões de arma e drogas. Das pessoas que 

foram conduzidas a delegacia, 50% eram reincidentes com muitas passagens policiais. 

Em contrapartida, a cidade, de aproximadamente 164.926 mil moradores
31

 tem apenas 
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 Estimativa do IBGE para 2017 no município de Palhoça/SC. 
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quatro delegados, quatro escrivães e 22 agentes. Na Polícia Militar, a situação não é 

diferente, conta apenas com 173 policiais militares. O número ideal seria um policial 

para cada 250 habitantes. Na Palhoça a situação é alarmante, pois o número é de um 

policial para cada 867 habitantes. 

Pela falta de estrutura de recursos humanos e materiais, a Polícia Militar adotou 

como alternativa medidas paliativas para suprir sua deficiência. Tendo como destaque a 

Rede de Vizinhos Solidário
32

. O programa é uma estratégia de policiamento pautada na 

filosofia de polícia comunitária. Os princípios da polícia comunitária não apresentam 

resultados positivos, com referencia a esse projeto, devido à falta de efetivo e o tempo 

de resposta para atender a ocorrência. Os poucos policiais que notamos, são os que 

passam em viaturas, e por vezes em alta velocidade. 

A Segurança Pública é um tema amplamente discutido, com o objetivo de 

entender suas causas e conseqüências. Tal assunto é crucial, tendo em vista a influência 

direta na Educação, Saúde, Lazer e bem-estar social da municipalidade e 

conseqüentemente no turismo. 

Quando o destino turístico começa a incorporar vulnerabilidade, o turista 

antevê riscos e tende a mudar sua rota. Num mundo regido pela insegurança, 

pelo medo da violência, qualquer sinal de instabilidade pode resultar na 

rejeição a um determinado destino. Daí a importância de trabalhos 

conduzidos no sentido de conhecer e entender as relações intrínsecas entre 

turismo e segurança pública (Monografia de Laércio Antônio Braggio – 

Turismo e Segurança Pública, Balneário Camboriú, 2007, p. 11).  

 

A exemplo de outros municípios, possuir um bom sistema de Segurança Pública, 

através de políticas públicas, sociais e possuir guardas municipais capacitados e 

preparados para atender e apoiar o turista, é um grande diferencial para garantir um 

destino turístico de qualidade. 

A preocupação com a violência não é um tema novo, pois sempre promoveram 

discussões e propostas para minimizá-las. À medida que a violência e criminalidade 

aumentaram os organismos policiais federais e estaduais, tornaram-se insuficientes para 

combater o crime, obrigando os gestores municipais a assumirem sua responsabilidade 
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na área da Segurança Pública, levando o município a participar ativamente na segurança 

dos bairros, fenômeno que não atinge somente os grandes centros urbanos. 

A Lei Orgânica do Município de Palhoça, assim como a Constituição Brasileira, 

garante a implantação de uma Guarda Municipal destinada à proteção de seus bens, 

serviços e instalações. O município de Palhoça não conta com essa instituição destinada 

a garantir a proteção de seus bens e serviços, nem do Código de Postura do Município 

destinado a proteção do patrimônio histórico-cultural, paisagístico, arquitetônico e 

ecológico de responsabilidade do município. 

O Código de Posturas do município de Palhoça, instituído pela Lei número 19 

de 1993. Contêm em seu bojo também, as medidas de polícia administrativa a cargo do 

Município, em matéria de higiene, sossego e ordem pública, dos logradouros e dos bens 

públicos. As principais infrações contra o Código de Postura é o uso e ocupação 

irregular de áreas de proteção ambiental e áreas de uso comum, descarte e depósito 

irregular do lixo, som alto em bares e veículos. A prefeitura não fiscaliza nem zela o 

presente código, seja por falta de pessoal ou vontade política, o que proporciona a 

comunidade e aos turistas, instabilidade e insegurança, ao utilizar os equipamentos 

públicos, bem como tranqüilidade para permanecerem neste destino turístico. 

Na Lei Complementar nº 235, de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a 

organização administrativa de cargos da administração pública municipal, no seu artigo 

44, consta a Secretaria Municipal de Segurança Pública, que tem como algumas das 

atribuições, estudar, planejar, executar e controlar assuntos relativos à defesa e à 

segurança social do Município de Palhoça prevenindo e reprimindo a criminalidade, 

como também oferecendo serviços que possibilitem a garantia dos direitos do cidadão e 

o pleno desenvolvimento da personalidade.  

Como já vimos por falta de efetivo a Policia Militar, não está realizando em sua 

plenitude o serviço de segurança Pública em Palhoça. Assim sendo resta ao município, 

o dever e a responsabilidade de atuar nesta demanda, através da instituição de uma 

Guarda Municipal, na cidade de Palhoça, conforme legislação em vigor. Na contramão 

a prefeitura optou por criar uma guarda de trânsito, mesmo estando previsto o cargo de 

Guarda municipal, através da Lei Nº 2249, de 27 de dezembro. O agente de transito atua 

desarmada e somente no controle da circulação e fiscalização do trânsito, enfrentam 

diversas situações de desrespeito e desobediência por parte dos infratores, tendo a 
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necessidade de buscar apoio da Policia Militar para mediação do conflito. Disponibilizar 

toda estrutura material e pessoal existente para a criação da Guarda Municipal, ela além 

de atuar no transito poderia atuar também no apoio a segurança Pública, conforme prevê 

o Estatuto das Guardas Municipais. O município de palhoça dispõe de todo 

embasamento legal para atuar efetivamente na segurança pública, estando amparado não 

somente por legislação municipal como federal. 

A Segurança Pública, Defesa do Cidadão e Trânsito, do município de Palhoça, 

tem como objetivo principal em 2017, executar o projeto de implantação de centrais de 

vídeo monitoramento (câmeras) 24 horas. O que é um paradoxo, já que o município não 

possui uma Guarda Municipal e a Polícia Militar não conta com efetivo suficiente para 

atender possíveis ocorrências verificadas através do sistema de monitoramento por 

câmaras, e tempo de resposta, estaria prejudicado, pois este sistema de segurança exige 

uma equipe preparada e disponível para deslocamento até o local da ocorrência. 

Palhoça como destino turístico 

Palhoça é uma cidade turística de Santa Catarina, localizada na região 

metropolitana de Florianópolis. Faz divisa com os municípios de São José ao norte, 

Santo Amaro ao oeste, e Paulo Lopes ao sul. É banhada pela baia sul da ilha de 

Florianópolis.  

Tabela 1: Dados do IBGE 2010 e Estimativa do IBGE para 2017 no município de Palhoça/SC. 

 IBGE 2010 IBGE estimativa 2017 

População 137.334 164.926 

Densidade demográfica (hab/km²) 347.56 - 

Área Km²: 394.662 

Código do Município: 4211900 

Fonte: https://www.ibge.gov.br. 

O principal atrativo turismo de Palhoça é o seguimento de Sol e Praia. As 

praias estão localizadas na região sul da cidade, na Baixada do Maciambú composta 

pelas praias da Pinheira, Guarda do Embaú, Ponta do Papagaio e Praia do Sonho.  
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O grande número de turistas que circula nesta região durante o período de verão, 

aumentando também a incidência de ocorrências policiais entre outras conseqüências. 

 

Tabela 2: Movimento estimado de turistas no município de Palhoça/SC em janeiro-fevereiro de 2016.  

Origem Janeiro (2016) Fevereiro (2016) 

Nacional 37.014 30.063 

Internacional 8.596 5.194 

Total 45.610 35.227 

Fonte: Sinopse, SANTUR/SC/2016. 

 

Tratando-se de destino turístico, é indispensável construir políticas públicas 

voltadas para a área, exigindo do poder público, vontade política e meios para 

construção de um turismo responsável com participação de todos.  Para se construir um 

turismo de qualidade é necessário que a própria comunidade possa usufruir dos 

benefícios gerados através de políticas públicas, sociais e estruturais no âmbito do 

município. Somente desta forma o turista poderá desfrutar de uma boa experiência 

turística neste destino. 

Conforme o SANTUR, Mtur, o poder público, deve ser o fomentador do 

desenvolvimento turístico, articulando com os atores do setor privado, comunidade, os 

conselhos estaduais e municipais de turismo, e as demais esferas públicas envolvidas. 

O crescimento desordenado na região da baixada do Maciambú, em decorrência 

principalmente do uso e ocupação irregular de Áreas de Preservação Ambiental (APA), 

e/ou Unidades de Conservação (UC) é sem dúvida uma das causas da instabilidade 

urbana, que afeta diretamente a Segurança Pública. O entorno da Serra do Tabuleiro, na 

Praia do Sonho é um exemplo, onde pessoas de outros municípios e estados ocupam a 

área de forma irregular e desordenada, gerando para o município preocupação com a 

segurança, despesas com saúde, educação e infraestrutura, além da degradação 

ambiental. Nesta área se concentram pessoas de baixo poder aquisitivo, e alguns deles 

têm envolvimento com furto, consumo e tráfico de drogas e outros tipos de crimes. 
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A distribuição de renda, desemprego e a desqualificação da mão de obra, é outro 

fenômeno social que afeta o turismo, segurança e a qualidade de vida das pessoas. 

A falta de renda, também afeta a educação das crianças, dificultando o 

aprendizado. A educação como Inclusão Social é um fator que qualifica o turismo. Uma 

pessoa com educação é capaz de prestar um serviço de qualidade, auxiliar e apoiar o 

turista.  

Toda e qualquer mudança e habitação do homem passam pela educação. 

Assim, qualquer tentativa de desenvolvimento implicar preparar o homem, 

reconduzi-lo ao seu devido lugar, o protagonista do processo de 

desenvolvimento. Essa preparação se faz com educação, que é a base 

necessária a todo desenvolvimento (...) equitativo e humano (Coriolano, 

2003, p. 31).  

O turismo é também uma ferramenta para paz e integração entre os povos. A 

educação proporciona este entendimento. Para isso o governo deve adotar medidas para 

evitar ou reduzir a evasão escolar, bem como qualificar o ensino de forma que o 

estudante tenha prazer em permanecer na escola. Ao apresentar as problemáticas acima 

citadas, queremos demonstrar ao governo municipal que a falta de políticas públicas e 

sociais, podem influenciar na Segurança Pública e qualidade do turismo em Palhoça. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Construir um novo paradigma na área de Segurança Urbana e comunitária em 

Palhoça possibilita remeter a tradicional Segurança Pública a uma nova perspectiva no 

trato com a comunidade e turista, para solucionar as questões de insegurança, violência 

e criminalidade. Com a Guarda Municipal, o agente de segurança por morar, trabalhar e 

fazer parte da comunidade local está inserindo no contexto ético, moral, e cultural da 

região.  

O agente da GM deve ser um articulador do processo de segurança urbana, um 

agente de persuasão, um solucionador de problemas, um mediador de conflitos, e sobre 

tudo apoiar e ser referência para o turista, não apenas respondendo chamadas de 

ocorrência, mas valorizando a pessoa humana, compreendendo suas inseguranças, 

agindo preventivamente antes do ato delituoso acontecer.  

Atuar com a participação popular, com finalidade de ajudar e corrigir situações 

que ameaçam a tranqüilidade e a segurança urbana. Fomentar a participação da 

sociedade civil organizada nas discussões e construção de diagnóstico sobre segurança 
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pública e outros assuntos de interesse local, utilizando o METAPLAN como ferramenta 

nos fóruns regionais de segurança para construir a segurança e o turismo que a 

comunidade quer. Viabilizar todas as condições para entrosamento com os demais 

órgãos de Segurança Pública, proporcionando a participação incondicional do poder 

público municipal nas discussões, no planejamento, na execução e na solução dos 

problemas relacionados principalmente à segurança das praias, escolhidas como destino 

turístico.  

O governo municipal deve construir medidas preventivas de segurança, 

conjuntamente com os demais órgãos governamentais da união, estado, e sociedade 

civil organizada, para enfrentamento das demandas na área de segurança pública e 

defesa da comunidade local e turistas. Adotando políticas de garantia aos direitos 

humanos, e ações na educação, cultura, meio ambiente, defesa social e segurança do 

cidadão. Produzir, potencializar e fomentar uma rede de serviços na garantia dos 

Direitos Humanos na Secretaria de Segurança, possibilitando a interação com as demais 

secretarias do município, fortalecendo a interface das políticas de assistência social, 

turismo e segurança, na garantia dos direitos e defesa das crianças, adolescentes, idosos, 

mulheres, vítimas das drogas, e dirimir a intolerância e discriminação racial, religiosa, 

social, e de gênero. Objetivando facilitar e padronizar os procedimentos, e o 

relacionamento com a comunidade local e turista. 

Criar a Guarda Municipal em Palhoça, incorporando os atuais agentes de 

trânsito, atende um clamor social, pela demanda existente em razão da falta de efetivo 

na polícia militar, e falta de apoio e acompanhamento aos turistas que procuram as 

praias do Sul como destino. 

A Secretaria de Segurança através da Guarda Municipal deve adotar medidas 

preventivas e propositivas para incolumidade das pessoas tanto da comunidade local 

como dos turistas. Proteção ao patrimônio material e imaterial, evitando a degradação 

do meio ambiente, danos ao patrimônio histórico/cultural, desobediência ao Código de 

Postura do Município. Promover ações preventivas nas escolas, através de palestras, 

eventos e ações lúdicas voltadas para os Direitos Humanos, conduta de sociabilidade e 

cidadania, como jogos, brincadeiras músicas, e teatro. Criar nas escolas a “Guarda 

Ambiental Mirim”, para exercício da cidadania, sociabilidade e respeito ao meio 
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ambiente. Garantir a incolumidade das pessoas e atuação efetiva de ações preventivas, 

inibindo a violência e a criminalidade, construindo uma cultura de paz. 

 Para o bem estar da comunidade, a satisfação do turista e o desenvolvimento 

econômico e turístico da região de Palhoça, o município deve desenvolver projetos 

voltados para área da Segurança Pública, buscando recursos financeiros junto ao 

PRONASCI, e parceria Pública Privada (PPP), em contrapartida combater a violência e 

criminalidade, com participação de toda comunidade. Assim como buscar recursos 

federais para criar e instituir no município de Palhoça, a Guarda Municipal armada, 

capacitada e preparada para atender o cidadão palhocense, bem como apoiar e 

acompanhar os turistas que escolheram Palhoça como destino turístico.  

Abstract: The present article is composed of documentary bibliografhical research that 

revises elements of public safety in the tourism industry, as well as the role of 

Municipal Guards in Brazil. The objective is to demonstrate the importance of building 

a Municipal Guard in Palhoça, city Metropolitan Region of Florianopolis – SC, aimed at 

the tourist service. The topic approaches a theorical perspective. In a broder instance, 

this article contributes to a broad discussion of municipal public power participation in 

public safety. The article also intends to motivate and insert the local community in the 

context of urban security, contributing to the construction of preventive measures that 

meet both the needs of tourist and the communit. 

Keywords: Tourism. Public security. Municipal guard. 
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RESUMO 

 

O presente estudo de caso, tem como objetivo geral analisar o procedimento licitatório 

do Pregão, realizando um comparativo em relação às suas formas de execução com e 

sem o Sistema de Registro de Preço em uma Prefeitura. Para dar suporte ao tema em 

questão faz-se necessário uma fundamentação teórica, buscando descrever o que é a 

Administração Pública, apresentar o conceito de licitação e expor as modalidades de 

licitações previstas na Lei nº 8666/93 e na Lei do Pregão. Referente aos procedimentos 

metodológicos utilizados para a viabilização da pesquisa, o estudo caracteriza-se como 

de natureza básica estratégica, utilizando o método dedutivo e indutivo. A abordagem 

utilizada é qualitativa e quantitativa. Para o alcance dos objetivos, a pesquisa classifica-

se em: descritiva, exploratória, estudo de caso, pesquisa bibliográfica, e documental. 

Como técnicas e ferramentas para coleta de dados, utilizam-se: entrevistas com 

pregoeiros da Prefeitura, observação direta do procedimento licitatório, documentos e 

fontes bibliográficas. A pesquisa foi realizada no Setor de Licitações da Prefeitura de 

Palhoça. Buscou-se levantar dados, descrever e analisar o procedimento licitatório do 

Pregão deste município, realizando um comparativo do pregão com e sem o Sistema de 

Registro de Preços. Verifica-se que o processo licitatório do Pregão no município 

atende ao Princípio da Eficiência, e que as diferenças entre o pregão com e sem o 

Sistema de Registro de Preços encontram-se na fase contratual, em que o Sistema de 

Registro de Preços é vantajoso para a Administração.  

 

 

Palavras-chave: Administração Pública. Licitação. Pregão. Sistema de Registro de 

Preços.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa consiste em um estudo de caso, buscando analisar como é 

realizado o procedimento licitatório da modalidade pregão em uma Prefeitura, 

realizando um comparativo entre suas formas de execução com e sem o Sistema de 

Registro de Preços.  

A Administração Pública tem como principal objetivo o interesse público 

(atender as necessidades da população); a fim de ter coerência e transparência, segue os 

mailto:tamaraclasen@gmail.com
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princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência.   

Considerando esses princípios, para os contratos de obras, serviços, compras e 

alienações, faz-se necessário o processo licitatório para a aquisição desses produtos e 

serviços. Licitação é um procedimento administrativo, realizado na Administração 

Pública pela União, Estados e Municípios. O intuito da licitação é garantir a igualdade e 

selecionar a proposta com mais vantagens para a Administração. É um procedimento 

formal, feito através de editais ou carta-convite, no qual estabelece as condições 

necessárias. 

O procedimento licitatório deve seguir os seguintes princípios: moralidade, 

probidade, impessoalidade, legalidade, publicidade, julgamento objetivo, sigilo das 

propostas, vinculação ao instrumento convocatório e competitividade. A Lei que rege 

esse procedimento é a Lei nº 8666/93, que determina as modalidades de licitação, sendo 

elas: concorrência, convite, tomada de preço, leilão e concurso. 

O Pregão veio como nova modalidade de licitação com a Lei nº 10520/02, é uma 

forma mais rápida e simples para contratações, utilizado para aquisições de bens e 

serviços comuns; é uma das modalidades mais utilizadas nos dias atuais, considerando 

que o processo é menos moroso, devido à inversão das fases de habilitações com as de 

propostas, ainda que seja tão burocrática quanto às demais.  

Ele tem como objetivo buscar maior competitividade, agilidade e propostas mais 

vantajosas para a Administração. O pregão pode ser utilizado em diversos setores, 

exceto nas vedações expostas em lei, como obras e serviços de engenharia.  

O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos utilizado pela 

Administração Pública para aquisição de bens e serviços em que os interessados 

mantêm os preços registrados na Ata de Registro de Preços, visando futuras 

contratações. A Administração vai recorrer ao Registro de Preços sempre que tiver a 

necessidade, sem estar obrigada a contratar toda a quantidade disposta no edital, já que 

não tem o vínculo contratual. O Sistema de Registro de Preços é bastante utilizado junto 

à modalidade Pregão, devido às questões econômicas e de maior agilidade no processo. 

A fim de dar suporte para a análise, a fundamentação teórica do presente 

trabalho busca contextualizar de forma clara o que é licitação e sua importância na 

Administração Pública, assim como suas subdivisões, tendo enfoque maior na 

modalidade pregão, e no Sistema de Registro de Preços. 
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Com isso, a presente pesquisa busca, por meio de técnicas e métodos de 

pesquisas, realizar um estudo acerca do procedimento licitatório do pregão no município 

de Palhoça, realizando um comparativo referente às formas de execução da modalidade 

pregão com e sem o Sistema de Registro de Preços, para verificar sua eficiência nas 

compras públicas.  

Nesse sentido, a pergunta norteadora do estudo é: De qual forma ocorre a 

execução do procedimento licitatório do pregão, com e sem o Sistema de Registro de 

Preços (SRP), pela Prefeitura Municipal de Palhoça? 

 

1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

Foi a partir do senso de propriedade privada, vida, educação e saúde, que surgiu 

o Estado. A Administração Pública veio para pôr ordem e auxiliar o Estado a suprir as 

necessidades da população. Os elementos que compõe o Estado são: povo, território e 

governo (poder). O poder, por sua vez, é dividido em: Executivo, Legislativo e 

Judiciário. A palavra divisão, porém, é contestada, considerando que não há divisão de 

poder e sim organização.  

Meirelles (2010) entende que o Governo e a Administração Pública não são a 

mesma coisa, o Governo atua como atividade política, enquanto a Administração é 

neutra e somente executa aquilo que o Estado lhe dispõe e que esteja de acordo com a 

lei. Nas palavras de Meirelles (2010, p.66) “a Administração é o instrumental de que 

dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do Governo”. Ou seja, a 

Administração tem poder de decisão somente em suas áreas, e não em assunto político. 

Os princípios na Administração Pública, são citados no artigo 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988, em que a “administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência”. 

Na administração pública, os princípios “constituem a base de sustentação de 

todas as ações de administradores e empregados públicos, representando o que se 

acredita como certo, correto e legal. ” (NASCIMENTO, 2014, p.13).Os princípios é o 

que alimenta as fontes, eles servem para direcionar o sistema público.  
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2 LICITAÇÃO PÚBLICA  

  

A licitação é o que precede aos contratos públicos, como já visto, a 

Administração Pública tem por objetivo atender às necessidades da sociedade. Para isso, 

firmam-se contratos através de licitações, nas licitações a empresa/organização 

vencedora é aquela que apresenta propostas mais vantajosas para a Administração, 

dentro da legalidade. 

Na licitação preza-se pela igualdade aos interessados, e a eficiência na busca dos 

melhores negócios. Dallari (1992, p.10), em sua obra, assinala que “a licitação está para 

os contratos assim como o concurso público está para as pessoas”, ele utiliza dessa 

associação para deixar mais claro o conceito de licitação, e que “quando a 

Administração Pública precisa de bens, de serviços, da realização de obras, faz uma 

licitação para selecionar alguém com quem, posteriormente, irá contratar.”. (DALLARI, 

1992, p.10). Nesse sentido, o que vai ocasionar gasto é o contrato e não a licitação em 

si.  

A lei que rege a licitação e os contratos é a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

e a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei do Pregão.  

Conforme o art. 45 da Lei nº 8.666/93, são quatro os tipos de licitação: menor 

preço, maior lance ou oferta, técnica e preço, melhor técnica. 

 

3 MODALIDADES DE LICITAÇÃO 

 

As modalidades de licitação estão contidas na Lei nº 8.666/93, que determina 

cinco delas: convite, concorrência, tomada de preço, leilão e concurso. Em 2002 com a 

lei 10.520 o pregão surgiu como nova modalidade de licitação. “Licitação, portanto, é o 

gênero, do qual as modalidades são espécies.”. (MEIRELLES, 2010, p.326). 

O Tribunal de Contas da União (2010, p.38), define as modalidades de licitação 

como a “forma específica de conduzir o procedimento licitatório, a partir de critérios 

definidos em lei.”.  

Furtado (2009, p.177) atribui que “a Lei das Licitações define quando deverá ser 

utilizada cada modalidade, bem assim a Lei que instituiu a modalidade pregão.”. 

Enquanto que Carvalho Filho (2014), complementa ao ressaltar que as modalidades 

convite, tomada de preço e concorrência têm os mesmos objetivos (contratação de 

obras, serviços e fornecimento); já o concurso e o leilão têm objetivos diferentes. 
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4 PREGÃO 

 

O pregão é utilizado para obtenção de bens e serviços, ao contrário das demais 

modalidades, é regido pela lei nº 10.520/02. Essa modalidade “é utilizada para a 

aquisição de bens e serviços cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado (§ 1º 

do art. 1º da Lei nº10.520/02).” (NIEBUHR, 2012, p.190). 

O pregão se difere das demais modalidades de licitações “em que a modalidade é 

estabelecida em função do valor do objeto licitado, o pregão destina-se à aquisição de 

bens e serviços comuns.” (MEIRELLES, 2010, p.338). O mesmo autor (2010) conceitua 

como bens e serviços comuns, aquilo que pode ser padronizado, “ou seja, a 

possibilidade de substituição de uns por outros com o mesmo padrão de qualidade e 

eficiência.” (MEIRELLES, 2010, p.338). 

Desse modo, essa “modalidade não poderá ser utilizada para contratações de 

obras de engenharia, bem como locações imobiliárias e alienações em geral.” (LUZIA, 

2013, p.113).  

A técnica utilizada para esta modalidade é a de menor preço, e “a adoção do 

pregão independe do valor do contrato, critério até então prevalecente, em especial no 

que toca às modalidade definidas na Lei nº 8.666/93, minimizando problemas relativos 

ao parcelamento indevido de licitação pública.” (NIEBUHR, 2012, p.190). 

A modalidade pregão pode ser realizada de duas formas: presencial e eletrônica.  

Segundo Luzia (2013), na forma presencial, é concretizado por meio de sessão pública, 

presidida pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, quando necessário. Enquanto que na 

forma eletrõnica, é realizado através de um sistema eletrônico. 

 

5 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

O registro de preços não é uma nova modalidade de licitação, como muitos 

confundem, e sim um sistema utilizado pela administração pública para aquisição de 

bens e serviços, visando futuros compromissos. Desse modo, no art. 2º, inciso I do 

decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços (SRP) previsto 

na lei nº 8.666/93, o SRP é “conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
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relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras”. 

(BRASIL, 2013) 

O art.15 da Lei nº 8.666 (BRASIL, 1993), a despeito do Sistema de Registro de 

Preços, diz que as compras devem ser realizadas via SRP sempre que possível, e a não 

escolha desse sistema deve ser motivada. Enquanto que o art. 11, da Lei 10.520 

(BRASIL, 2002), também prevê que os bens e serviços comuns podem ser contratados 

via o Sistema de Registro de Preços. 

Nesse sentido, conforme Vareschini (2013, p.338), pode-se “conceituá-lo como 

um procedimento antecedido por licitação, nas modalidades concorrência ou pregão, 

para o Registro de Preços de bens e serviços rotineiros”. Para a autora (2013), o órgão 

licitante vai estimar a necessidade de determinados serviços ou bens, os preços vão estar 

registrados e acoplados ao prazo de vigência disposto em Ata, a Administração vai 

recorrer ao Registro de Preços sempre que tiver a necessidade, sem estar obrigada a 

contratar toda a quantidade disposta no edital.  

 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta pesquisa tem como objetivo, por meio de um estudo de caso, realizar um 

comparativo entre as formas de execução, com e sem o Registro de Preços, do Pregão 

em uma Prefeitura. Com o intuito de contribuir com a análise e esclarecimentos de 

como é realizado o procedimento licitatório do Pregão no município de Palhoça, 

verificando se as formas de Pregão atendem ao que dispõem nas Leis e doutrina; e 

realizar um comparativo entre as formas pregão presencial e por Sistema de Registro de 

Preços (SRP), identificando quais suas vantagens e desvantagens, bem como se uma das 

formas é mais vantajosa para a Administração Pública.  

A presente pesquisa classifica-se como básica estratégica, tendo em vista que o 

estudo se trata de uma pesquisa voltada ao conhecimento referente à realização do 

pregão presencial na Prefeitura, com o intuito de, caso verificado problemas, apontar 

possíveis soluções.  

O presente estudo trata de um tema geral, que são as licitações públicas, partindo 

para um tema específico, onde aborda as formas de execução da modalidade Pregão 

presencial em um município. Classifica-se, portando, como uma pesquisa com método 

dedutivo.   
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 Considerando que para a realização do presente estudo utilizou-se de 

observações, observando na prática o que está exposto em Leis e decretos. E, sobretudo, 

chegar às conclusões ao realizar o estudo de caso comparativo; identificando suas 

qualidades e defeitos, bem como sugestões de melhorias, se necessário. 

Dessa forma, em meio ao tema proposto e ao fato de tratar-se de um estudo de 

caso, onde a autora utiliza de comparações a partir de pesquisas documentais e com 

baseamento bibliográfico, bem como de descrições e interpretações, o estudo trata-se de 

uma pesquisa de abordagem qualitativa quanto ao seu delineamento.  

Nesse sentido, esse estudo de caso comparativo também utiliza da abordagem de 

pesquisa quantitativa, ao buscar, na análise de dados numéricos e tabulações elaboradas 

pela autora, informações para alcançar aos objetivos propostos no estudo. 

Para alcançar aos objetivos, classifica-se em pesquisa descritiva e exploratória. 

Buscou-se descrever as formas de execução do procedimento licitatório do Pregão no 

município de Palhoça, realizado na Prefeitura, com o intuito de comparar o pregão 

presencial com e sem o Sistema de Registro de Preços. A presente pesquisa classifica-se 

como exploratória: quando foram explorados os temas a serem utilizados; o 

levantamento bibliográfico para a sua realização e sua elaboração; por tratar-se de um 

estudo de caso; e pela realização de entrevistas. 

Em síntese, um estudo de caso tem o objeto de estudo bem definido, onde 

demanda estudo e conhecimento na área e utiliza mais de uma maneira de recolher e 

avaliar os dados do estudo em questão. Dessa forma, o estudo de caso é apresentado 

neste trabalho como um método de pesquisa, com o intuito de realizar o comparativo 

entre as formas de Pregão utilizadas pelo município de Palhoça, tendo como entidade a 

Prefeitura Municipal de Palhoça, onde a acadêmica dispõe dos recursos necessários para 

a realização do presente estudo.  

Foram utilizadas fontes bibliográficas para a fundamentação teórica do trabalho, 

utilizando a doutrina de diversos autores da área, tendo o saber teórico e a legislação 

como baseamento e suporte para a análise de dados. 

Para a elaboração do estudo, foram utilizados documentos como as Leis, 

decretos e regulamentos; e documentos internos na Prefeitura, como memorandos, as 

pastas de controle e aos arquivos. Além dos arquivos disponíveis no site do órgão 

público. Classificando esta pesquisa documental como instrumento de coleta. 

A pesquisa foi realizada no Setor de Licitações, na Prefeitura Municipal de 

Palhoça.  
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Quanto aos sujeitos envolvidos para a elaboração da pesquisa, os servidores que 

atuam no setor de licitações do município forneceram as informações, o acesso às 

documentações, e os materiais necessários para a realização da mesma.  

 

7 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE ESTUDO 

 

Palhoça é uma cidade localizada ao leste do estado de Santa Catarina, 

pertencente à Região da Grande Florianópolis, fazendo divisa com os municípios de São 

José, Santo Amaro da Imperatriz, Paulo Lopes e o Oceano Atlântico. Conforme o IBGE 

em 2017, a população estimada é de 164.926 habitantes em um território de 395,133 

km². A Prefeitura de Palhoça está localizada hoje no bairro Passa Vinte, Loteamento 

Pagani, outrora operava no Centro de Palhoça, próximo à Igreja Matriz.  

O setor de Licitações da Prefeitura faz parte da Secretaria Municipal de 

Administração e Serviços Compartilhados, localizando-se no segundo andar do prédio. 

No mesmo andar situa-se a sala para reuniões da Comissão Permanente de Licitações.  

É de competência do setor de licitações preparar, ordenar, controlar e praticar os 

exercícios pertencentes aos procedimentos licitatórios. 

 

ANÁLISE E RESULTADO DE DADOS 

 

 Para a obtenção dos resultados e análise comparativa das formas de Pregão 

Presencial realizadas no município de Palhoça, foram utilizadas pesquisas documentais, 

pesquisas bibliográficas, e entrevistas semiestruturadas com os pregoeiros atuantes no 

Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palhoça. A pesquisa realizou-se durante 

o período de treze meses, agosto de 2016 a agosto de 2017. 

 Vale salientar que, a pesquisa trata dos procedimentos licitatórios do município 

de Palhoça, atuados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações (CPL) e 

pregoeiros sediados na Prefeitura Municipal de Palhoça, que por sua vez abrange todas 

as licitações; a exceção das expedidas pela Secretaria de Saúde, que têm em sua sede os 

pregoeiros responsáveis pelos trâmites e procedimentos das licitações. 

 A modalidade pregão presencial foi sancionada pela Lei nº 10520/02, que 

instituiu o pregão como modalidade de licitação, para aquisição de bens e serviços 



 

257 

comuns, complementando com as elencadas pela Lei nº 8666/93 – concorrência, tomada 

de preço, concurso, leilão, dispensa e inexigibilidade de licitação. Com o decreto nº 

1.288 de 2003 a modalidade Pregão no município de Palhoça foi regulamentada. O 

município de estudo não adotou a modalidade Pregão Eletrônica até o término da 

pesquisa.  

 

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIAL 

NO MUNICÍPIO DE ESTUDO 

 

Durante o período de pesquisa, foram observados os procedimentos licitatórios 

sediados na Prefeitura Municipal de Palhoça, notou-se a realização dos procedimentos 

conforme as leis que regem as licitações da Administração Pública, como a Lei das 

Licitações nº 8.666/93 e a Lei do Pregão nº 10.520/02. 

O procedimento licitatório do pregão compreende duas fases: a interna (ou 

preparatória) e externa. A fase interna envolve a definição do objeto e elaboração do 

edital; enquanto que a fase externa se inicia na publicação do edital até a adjudicação e 

homologação do processo. 

Para melhor entendimento, dar-se a comparação dos procedimentos licitatórios 

do pregão realizados na Prefeitura Municipal de Palhoça, com o que está disposto na 

Lei nº 10.520/02, em relação à fase preparatória e externa. 

A fase preparatória do pregão é regulamentada pelo art. 3º da lei nº 10.520/02, 

onde se têm que em primeiro plano a autoridade competente justifica e define o objeto a 

ser licitado, bem como as exigências de habilitação e os critérios. A definição do objeto 

não pode ter muitas especificações, de modo que não impeça a competitividade. Deve 

ter uma justificativa, bem como o orçamento do objeto a ser licitado e a autoridade 

competente vai definir o pregoeiro e sua equipe de apoio. (BRASIL, 2002). 

O processo de licitação do Pregão dentro da Prefeitura Municipal de Palhoça 

ocorre da forma mencionada; a secretaria solicitante protocola a requisição de materiais 

e/ou serviços, acompanhada de três orçamentos, que gera a informação da média de 

mercado solicitada na Lei nº 8.666/93. A média de mercado servirá como preço de 

referência para a licitação. Após aprovação da compra pela Autoridade Competente, 

bem como com a justificativa, definições e critérios para a realização do certame, o 

processo é encaminhado para a Comissão de Licitação ou Pregoeiros, a depender da 

modalidade escolhida, para elaboração do edital. 



 

258 

Foi observado que as atribuições dos pregoeiros e membros da Comissão 

Permanente de Licitação (CPL) incluem a verificação da conformidade das requisições 

e orçamentos, a confecção dos editais, a resposta a pedidos de esclarecimento e 

impugnação, a condução da licitação, bem como todas suas etapas, a adjudicação do 

processo e a publicação do resultado da licitação. 

Ao designar o pregoeiro e sua equipe de apoio, ele vai montar o edital conforme 

as necessidades dispostas no processo advindo do órgão que está licitando. Nesse 

processo de construção do edital, observou-se que o pregoeiro ou membro da CPL, 

muitas vezes, encontra a necessidade de especificar esses produtos. 

Os pregoeiros trabalham individualmente, dispondo do auxílio de uma equipe de 

apoio, que apenas auxilia na condução do processo, não cabendo a ela responsabilidade 

legal. 

Vale salientar que no art. 3º, inciso IV, § 1º consta que a “equipe de apoio deverá 

ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da 

administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou 

entidade promotora do evento. ” (BRASIL, 2002). No Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Palhoça, todos os servidores pertencem ao quadro de funcionários efetivos 

do município. 

Após o pregoeiro produzir a minuta do edital, o mesmo vai para Parecer Jurídico 

(o parecer jurídico não é ato administrativo, ou seja, a Procuradoria Geral do Município 

somente opina pela aprovação ou não do edital), e apenas após a análise jurídica, o 

pregoeiro realiza a publicação do edital. Com a publicação do edital, inicia-se a fase 

externa da licitação, até então o procedimento era realizado com sigilo e conforme os 

princípios da Licitação Pública. 

A fase externa do pregão é regulamentada pelo art. 4º da Lei nº 10.520/02, onde 

dispõe que a “fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados”. 

(BRASIL, 2002) 

O inciso I do art. 4º fala da publicidade para a convocação dos interessados, que 

pode se dar por meio de diário oficial do ente federativo, jornal de circulação local ou 

grande circulação e por meios eletrônicos. (BRASIL, 2002). No município de Palhoça, 

os pregoeiros e os membros da CPL fazem a convocação por meio de variados meios de 

comunicação, como o aviso no Mural da Prefeitura, Diário Oficial dos Municípios de 

Santa Catarina, Diário Oficial do Estado, Diário Catarinense e Diário Oficial da União; 

os locais a serem publicados vão depender do valor e do objeto da licitação. 
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A produção do edital respeita as normas dispostas na Lei do Pregão, disponível 

no Anexo A em sua íntegra para comparação com o exposto, constando as normas para 

a licitação e a minuta do contrato, a cópia do edital é acessível no site da Prefeitura 

Municipal de Palhoça. E o prazo para apresentação de proposta é de até oito dias úteis. 

O dia, hora e local para a abertura da sessão pública é colocado em edital. Aberta 

a sessão de licitação, os interessados vão entregar os envelopes lacrados com a 

indicação do objeto e com o preço ofertado. Inicia-se então a abertura dos envelopes, 

depois de verificado se as propostas atendem ao estabelecido no edital, aqueles que 

apresentam propostas com o valor de até 10% maior da proposta de menor valor, 

permanecem na competição, podendo fazer lances verbais, até a divulgação do 

vencedor. 

Esse procedimento licitatório ocorre por meio do sistema da prefeitura, o IPM 

Sistema de Gestão Pública, na medida em que os fornecedores dão suas propostas, o 

pregoeiro dispõe no sistema, que por sua vez, já realiza a classificação das propostas. 

Realizada essa etapa competitiva, o pregoeiro abre os documentos do licitante 

com a proposta mais vantajosa para a Administração, se os documentos exigidos no 

instrumento convocatório estiverem corretos e dentro do prazo será declarado o 

vencedor; caso não estiver dentro das exigências, o próximo na ordem de classificação 

será avaliado, e assim subsequente, até encontrar aquele que atenda às exigências do 

edital. 

No momento em que é declarado o vencedor, é permitido aos demais licitantes a 

manifestação de intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de três dias para 

apresentação das razões de recurso, os outros licitantes são intimados para oferecer 

contrarrazões em iguais dias, conforme disposto na Lei nº 10520/02.  

Caso não houver a manifestação imediata e motivada, a licitação é adjudicada ao 

vencedor. Mas, se houver, após o prazo para recurso, os documentos são anexados ao 

processo de licitação e encaminhado à Procuradoria Geral do Município para análise e 

parecer, após, as partes interessadas são informadas do resultado.  

Finalizada a etapa de recursos, o pregoeiro faz a adjudicação do objeto da 

licitação ao vencedor. O processo licitatório é tramitado ao Controle Interno do 

município para parecer, após aprovação do órgão, o processo é encaminhado à 

Autoridade Competente para homologação, findando ali a responsabilidade do 

pregoeiro pelo processo. 
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COMPARATIVO ENTRE O PREGÃO PRESENCIAL COM E SEM O SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS   

 

 De agosto de 2016 a agosto de 2017, verificou-se que a maioria das licitações, 

representando 82,28% foram realizadas através da modalidade Pregão Presencial, desse 

percentual, a grande maioria, representando 75% foram realizadas por meio do Sistema 

de Registro de Preços.  

 Foi analisado dois procedimentos licitatórios na modalidade pregão. O Pregão 

Presencial 001/2017, sem o Sistema de Registro de Preços; e o Pregão Presencial 

149/2016, com o Sistema de Registro de Preços. 

Ao analisar ambas as formas, notou-se que o procedimento licitatório com e sem 

o Sistema de Registro de Preços (SRP) não diverge, a maneira demonstrada é igual para 

todas as licitações da modalidade pregão. Isso ocorre devido ao fato do procedimento 

licitatório para qualquer modalidade já estar exposto em Lei, cabendo ao membro da 

Comissão Permanente de Licitações ou pregoeiro, seguir o que dispõe em Lei, 

garantindo a eficiência no serviço público. 

 As divergências entre o pregão presencial sem e com o Sistema de Registro de 

Preços encontram-se após o procedimento licitatório, na etapa contratual entre a 

Administração e os fornecedores.  

No pregão presencial é gerado a obrigação de contrato entre o fornecedor e a 

Administração, que por sua vez, adquire aquilo que foi objeto de licitação. Enquanto 

que, com o Sistema de Registro de Preços é gerada uma Ata de Registro de Preços, sem 

a assinatura do contrata não é gerado a obrigação contratual. Com o SRP, ao longo do 

período de vigência da licitação, a Administração dá a ordem de compra conforme as 

suas necessidades, não tem a obrigação de compra. 

Em entrevista realizada com os pregoeiros, eles entendem que a modalidade 

Pregão como Sistema de Registro de Preços é mais vantajoso para a Administração, 

devido ao fato de não ter a obrigatoriedade de compra, sem o vínculo do contrato, a 

Administração não precisa comprar tudo o que licitou, e não precisa ter a reserva 

financeira para instaurar a licitação; além de diminuir o fluxo nos estoques, percebem 

também maior competitividade no pregão com o SRP, e a competitividade gera maior 

economia. 

Todavia, a Lei não permite a utilização do SRP para todas as licitações, cada 

objeto a ser licitado tem especificações que diferem; para a contratação de serviços 
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complexos, por exemplo, é utilizado o pregão com a assinatura do contrato. O SRP é 

mais utilizado para bens comuns mensuráveis.  

Dessa forma, constata-se que a utilização do pregão com e sem esse sistema é 

utilizado a depender do objeto a ser licitado, e no que a Lei dispõe ser ou não permitido.  

Em relação à eficiência do Pregão com o Sistema de Registro de Preços, 

constatou-se por meio das entrevistas e observação, que o procedimento licitatório em si 

é eficiente, considerando que segue as Leis que regem a licitação pública, contudo pode 

haver problemas de gestão. De modo que, é preciso haver sintonia entre todas as etapas 

da licitação, desde a solicitação do pedido até o recebimento daquilo que foi licitado.  

Em suma, tem-se que em relação à executoriedade do procedimento licitatório 

do pregão com e sem o SRP não há diferenças, já que o SRP não é modalidade e sim 

uma forma de viabilização e contratação do objeto a ser solicitado. A divergência, 

portanto, se encontra na fase contratual, onde percebe-se que o SRP é vantajoso para a 

Administração.  

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar como é realizado as 

formas de execução do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial com e 

sem o Sistema de Registro de Preços (SRP), no município de Palhoça. 

Para alcance do objetivo foram levantados dados acerca das licitações realizadas 

no município de Palhoça, com ênfase na modalidade Pregão e suas formas de execução 

contratuais; foram realizadas entrevistas com os pregoeiros atuantes no Setor de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Palhoça. Para a análise dos dados levantados, 

utilizou-se das observações diretas dos procedimentos licitatórios do pregão no período 

de pesquisa, e da pesquisa bibliográfica e documental acerca do tema, com ênfase na 

legislação vigente.  

A pesquisa alcançou seu objetivo quando, concluiu-se que o procedimento 

licitatório da modalidade pregão na Prefeitura Municipal de Palhoça é conduzido de 

forma eficiente, pautando-se nos dispositivos Legais e no Princípio da Eficiência. E, que 

a forma de execução do pregão com e sem o Sistema de Preços não difere em seu 

procedimento licitatório, mas sim na etapa contratual, em que foi verificado que a 

Administração se beneficia mais com o pregão via Sistema de Registro de Preços. 

Todavia, a Lei restringe a utilização do Sistema de Registro de Preços, sendo mais 
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utilizado para bens e serviços comuns mensuráveis; sendo assim, a utilização do pregão 

com e sem o SRP depende do objeto a ser licitado.  

A modalidade Pregão é a mais utilizada no município estudado, dado que se 

alastra pelos demais órgãos públicos do país. O pregão em sua forma presencial e 

eletrônica representam a grande maioria das licitações no Brasil, isso ocorre devido à 

inversão das fases, que torna o procedimento licitatório mais célere, além dos demais 

benefícios que traz à Administração Pública. No entendimento da acadêmica, a 

tendência é que as modalidades licitatórias cheguem mais próximas ao pregão, algo que 

se praticado conforme os Princípios da Administração Pública, só tende a trazer 

benefícios.  

A Administração Pública faz o elo entre o Estado e a sociedade, o procedimento 

de compras e vendas da Administração Pública ocorre por intermédio das licitações. Ter 

a ciência de como ocorre esse procedimento é de importância para a população, 

considerando que, tudo que é arrecadado pelo Estado deve retornar em prol da 

sociedade. O presente trabalho, contribuiu a elucidar sobre como é realizado o 

procedimento licitatório do pregão no município de Palhoça. 

Por fim, como sugestões para futuras pesquisas referente ao tema, aconselha-se 

um estudo acerca do procedimento licitatório do pregão na Secretaria de Saúde do 

Município de Palhoça; a viabilidade do pregão eletrônico no mesmo município; e um 

estudo acerca das tendências futuras das modalidades de licitação pública.  

 

LICITATORY PROCEDURE: COMPARATIVE CASE STUDY OF THE 

MODALITY PRESENT PREGNANCY WITH AND WITHOUT THE PRICE 

LOGGING SYSTEM IN A GOVERNMENT 

 

ABSTRACT: The following work consist in a case study, whose general objective is 

focused in analyze the bidding process of trading, realizing a comparative in relation to 

the forms of execution with and whitout the Price Logging System, in the municipality 

of Palhoça. In order for give support the theme in question if does necessary a 

theoretical foundation, searching to describe what’s the Public Administration, 

introduce the concept of bidding, expose the modalities of bidding foreseen in the 

Brazilian Federal Acquisition Law 8.666/95, and Law of the Trading. Referent at the 

methodological procedure used for doing the viabilization of the research, the stydy is 

characterized as a nature basic nature strategy, using the deductive and inductive 

method. The approach used is qualitative and quantitative. To reach of the goals, the 

research is classifiable in: descriptive, exploratory, case study, bibliografic research, and 

documentar. The techniques and data collection tools, are used in: interviews with criers 

of the City Hall of Palhoça, direct observation of bidding process, documents and 

bibliographical sources. The research was realized in the Biddings Sector of City Hall 

of Palhoça. The aim is collect data, describe and analyze the bidding process of trading 
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of this municipality; realizing a comparative of the trading with and whitout the Price 

Logging System. It’s verified that the bidding process of trading in the municipality 

serves to the Principle of Efficiency, and that the differences between the trading with 

and andwhitout the Price Logging System are in the contractual stage, wherein the Price 

Logging System is favorauble for the Administration. 

 

KEYWORDS: Public Administration. Bidding. Trading. PriceLogging System. 
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