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PERCEPÇÃO DE MULHERES MASTECTOMIZADAS SOBRE SUA 

SEXUALIDADE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

SANTOS, Jordana Leite Gomes dos¹ 

ROCHA, Kátia Aparecida da Silva¹ 

LÚCIO, Renata Silveira² 

 

RESUMO- O câncer mamário leva mulheres a se deparar com a necessidade da retirada 

da mama, um órgão diretamente ligado à sua sexualidade. Este estudo busca descrever 

sobre o câncer de mama e suas consequências psicológicas, assim como abordar sobre a 

cirurgia de mastectomia e dispor de como a mulher se sente fisicamente após essa 

mutilação foi o foco desta pesquisa. O levantamento de dados foi feito por meio de análise 

bibliográfica de artigos publicados entre os anos de 2003 a 2015, a partir das bases de 

dados de revistas eletrônicas e sites de busca científica como o Scielo. Após serem 

selecionados 19 artigos que tinha em seu desenvolvimento palavras chaves relacionadas 

pesquisa como: mastectomia, sexualidade, neoplasias da mama. Ficou evidente que a 

retirada da mama provoca uma diminuição do estímulo sexual da mulher, trazendo 

desconforto psicológico, e alterações em sua autoimagem. Assim, essas mulheres 

necessitam de grande apoio da família e de profissionais capacitados durante todo 

processo da doença. É de suma importância a participação ativa do parceiro no que diz 

respeito ao estimulo sexual e a motivação advindas dos familiares para o enfrentamento 

de seus conflitos próprios e sociais que irão surgir mediante os transtornos psicológicos 

provocados pelo sentimento de vergonha. Os profissionais devem transmitir segurança e 

conforto às pacientes e incentivá-las a buscar os meios disponíveis como a reconstrução 

da mama para novamente obter sua auto estima no que diz respeito à imagem corporal. 

Palavras-chave: câncer de mama. Mastectomia. Sexualidade. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa surgiu com o intuito de verificar através de revisões 

bibliográficas, a percepção de mulheres mastectomizadas a respeito da sexualidade, uma 

vez que, essas mulheres são submetidas ao procedimento de retirada da mama, que gera 

baixa autoestima ou sentimento de mutilação o que influencia na forma em que essas 

mulheres se enxergam. 

Levando em conta a grande importância da questão supracitada, pretende-se por 

meio desta proposta de estudo buscar respostas para a seguinte problemática: qual a 

percepção de mulheres mastectomizadas possui a respeito de sua sexualidade? 

Diante do problema apresentado é pertinente esclarecer que a hipótese em 

relação à problemática, é de que, muitas mulheres que passam por esta cirurgia, se sentem 

diferentes, podendo expressar sentimentos de mutilação, baixa autoestima, vergonha de 

si mesmas, entre outros, como mudanças no que diz respeito aos seus parceiros e 

sexualidade. 
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A presente pesquisa pretendeu identificar a percepção de mulheres 

mastectomizadas, a respeito da sua sexualidade. E ainda descrever o câncer de mama e 

sua fisiopatologia; investigar as características deste procedimento cirúrgico e, por fim, 

entender sobre a importância da imagem corporal feminina. 

Caniçali et. al. (2012) diz que o câncer de mama é uma doença que apresenta 

diferentes situações de ameaça, trazendo desconforto psicológico, o que pode gerar 

ansiedade e um estado depressivo na mulher. Essas mulheres podem passar por mudanças 

no seu estilo de vida e alterações de sua autoimagem, levando a baixa estima e libido 

sexual diminuído. É verificado também, o medo quanto ao sucesso do tratamento, assim 

como a possibilidade de sua recorrência e o temor da morte. 

É fundamental a realização desse trabalho, pois expõe a realidade de várias 

mulheres que se submetem a esta cirurgia e enfrentam diversos dilemas em sua vida 

emocional e social, proporciona ainda maiores informações à sociedade que, 

evidentemente, podem servir como material de pesquisa para futuros trabalhos 

acadêmico; contribuindo, teoricamente, para o conhecimento humano acerca do assunto 

em questão. 

 

 2 CÂNCER DE MAMA 

 

De acordo com a OMS - Organização Mundial da Saúde, o câncer é o nome dado 

a um grupo de doenças que tem em comum o crescimento desordenado de células, 

classificado como tumor maligno, porém, deve ficar claro que nem todo tumor é um 

câncer. O tumor maligno (câncer) tem a capacidade de espalhar-se para outras regiões do 

corpo, multiplicando-se rapidamente. Os diferentes tipos de câncer correspondem aos 

vários tipos de células do corpo, e sua cura está muito relacionada com a detecção precoce 

de suas células atípicas. (BEGHINI et. al. 2006). 

Para Kim et. al. (2010), as neoplasias são doenças recordistas de mortalidade e  

acomete mais de 25 milhões de pessoas em todo o mundo na atualidade. A Organização 

Mundial da Saúde relatam que o câncer seja a causa principal de morte de 7,6 milhões de 

pessoas no ano de 2005, dizendo ainda que 70% destas mortes ocorreram em países 

pobres ou em desenvolvimento. A principal causa de morte na população feminina 

brasileira é por câncer, principalmente na faixa etária entre 40 e 69 anos. (INCA, 2006). 

Em países do Ocidente, mulheres com idade abaixo de 50 anos as causas de óbito por 

câncer de mama é a mais comum. 
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A neoplasia da mama representa a principal causa de morte por câncer em 

mulheres brasileiras, á nível mundial perde lugar apenas para o câncer de pulmão, 

desencadeando um grande problema para saúde pública em todo o mundo. O Brasil tem 

percebido as altas taxas de incidência e mortalidade de câncer de mama dos países 

desenvolvidos, existe uma incompatibilidade quanto ao diagnóstico e ao controle da 

doença por não haver um crescimento no que diz respeito a promoção da saúde coerente 

com a demanda. (INUMARU, SILVEIRA e NAVES, 2011). 

No que diz respeito ao combate do câncer de mama, Marinho et. al. (2003), relata 

que a melhor maneira é a prevenção, pois, a doença quando diagnosticada em sua fase 

precoce apresenta melhores chances de cura. Toda mulher deve procurar o ginecologista 

uma vez por ano para fazer exame clínico e obter orientação preventiva sobre doenças 

ginecológicas. A falta de informação leva a um atraso no diagnóstico, impossibilitando 

muitas vezes o tratamento adequado. 

É evidente a importância e repercussão positiva do autoexame das mamas para 

prevenção do câncer.  Ele deve ser feito uma vez por mês, todos os meses, 3 a 5 dias após 

o aparecimento da menstruação ou em uma data fixa nas mulheres que já estão na 

menopausa. no caso de já haver casos de câncer na família em mulheres de após os 20 

anos deve ser feito o autoexame assim também como em todas as mulheres  a partir dos 

40 anos, sem caso de câncer, para prevenir e diagnosticar precocemente o câncer de 

mama. (CARVALHO et. al. 2009) 

A história do câncer é repleta de imagens de vergonha, pela retirada de uma parte 

do corpo que é diretamente ligada a identidade feminina. Esta patologia desencadeia uma 

grande repercussão negativa na vida das mulheres que vivem essa experiência. (LÓPES 

e ASSIS, 2012). 

A descoberta do câncer provoca uma grande desordem na vida da pessoa que 

recebe o diagnóstico, isso acontece ora pelo temor a retirada da mama e pelo impacto na 

aparência que os tratamentos podem provocar, ou pelo sempre presente medo de morrer 

e das possíveis perdas ligadas ao emocional, social e material, que quase sempre ocorrem. 

A atenção ao impacto emocional causado pela doença é indispensável no processo de 

cuidado ao paciente oncológico. (SILVA, 2008). 

Por ser uma doença temida pelas mulheres o câncer de mama repercute 

intensamente em sua condição física, social e emocional. A doença provoca desordem 

tanto na vida da paciente quanto da família, é visto como um momento de intensa 

angústia, onde a possível morte e mutilação fazem-se presentes de forma agonizante. São 
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sentimentos percebidos em mulheres que vivem o câncer: raiva, tristeza, inquietação, 

ansiedade, angústia, medo e luto. É uma experiência individual que repercute de maneira 

diferenciada na vida de cada paciente. (FIOREZE e PINHEIRO, S/D). 

Tal situação necessita de grande apoio social, com meta de simplificar o 

reconhecimento e a aceitação da doença, e encontrar meios adequados de adaptação. São 

de grande importância apoiá-la e encorajá-la a vencer os conflitos pessoais e sociais 

possíveis de que venham a aparecer. Sendo assim, grande é a necessidade de ter 

conhecimento dos problemas vividos pelas mulheres no que tange o diagnóstico de câncer 

de mama e quais os meios de superação utilizados. (KIM et. al. 2010). 

Duarte e Andrade (2003) ressaltam que, o registro mais antigo no que se refere 

às maneiras de tratamento do câncer de mama, assim como o seu conceito, foram 

descobertos por Edwin Smith em 1962, em papiros egípcios datados do ano 3000 AC. E 

no final do século XIX, o médico-cirurgião Hasteld relatou e publicou os resultados de 

uma técnica nova de remoção cirúrgica de cura para o câncer de mama. Esta técnica foi 

chamada de mastectomia radical, na qual se refere à retirada total da mama atingida pelo 

câncer. 

Cesnik e Santos (2012) colabora dizendo que, a mastectomia se refere à cirurgia 

para remoção da massa tumoral. Esses procedimentos cirúrgicos podem variar conforme 

a extensão da mama que passa pela mutilação. Têm-se cirurgias conservadoras, como a 

nodulectomia e a quadrantectomia, e as intervenções radicais, com a total ablação da 

mama e músculos correlatos.  

A lumpectomia, excisão grande, mastectomia parcial, mastectomia segmentar e 

a quadrantectomia, são conceitos parcialmente sinônimos para conceituar a remoção de 

quantidades variadas de tecido mamário, inclusive do tecido maligno e algum tecido ao 

lado para garantir margens limpas. (LÓPES e ASSIS, 2012). 

Por fim, a reconstrução da mama nesse âmbito representa uma possibilidade de 

reabilitação bastante atual para as mulheres que necessitam realizar a mastectomia radical 

como o tratamento principal para o câncer de mama. (ANDRADE, 2003). 

A imagem corporal é uma imagem na qual o ser humano vê seu corpo em sua 

mente. Este pensamento possui três componentes: o perceptivo, associado com a 

percepção do corpo, e a uma imaginação do tamanho corporal e do peso; o subjetivo, na 

qual se refere à satisfação com a aparência, juntamente com a ansiedade e a preocupação 

associados a ela; e comportamental, que diz respeito em situações prevenidas devido à 

falta de conforto ocasionado pela aparência corporal. (COSTA et. al. 2007). 
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A percepção da imagem corporal é motivada por fatores biofísicos, psicológicos, 

ambientais e comportamentais muito complexos. (ZIMMERMANN, 2013). Uma das 

características mais importantes do ser humano é a sua capacidade em agir diante de si e 

do mundo, admitindo uma atitude em relação a ele mesmo e possibilitando isso por meio 

da construção de uma imagem de si próprio. (MOTA e AGUIAR, 2011). 

A cirurgia radical das mamas torna-se diferente de qualquer outro tipo de 

tratamento porque envolve aspectos constitutivos da feminilidade, autoestima, percepção 

da própria imagem e da sexualidade, além do impacto causado pela própria enfermidade. 

A amputação de uma parte do corpo conduz a um estilo de vida diferenciado, no qual as 

pessoas não conseguem se enquadrar nos padrões estéticos valorizados pela sociedade 

contemporânea. (AZEVEDO e LOPES, 2010). 

Nesse sentido, Marques e Okazaki (2012) ressaltam que, as mulheres pós 

mastectomizadas relatam que se sentem mutiladas, não adequadas aos padrões de beleza, 

e sentem-se com vergonha da sociedade, já que a imagem corporal é composta um fator 

essencial para o crescimento da autoimagem, bem como da valorização diante das 

pessoas. 

Sendo assim, essas mulheres não aceitando a perca do seio, por ser ele um 

símbolo da feminilidade e devido aos parâmetros impostos pela sociedade de corpos 

femininos perfeitos, a mulher pode passar por profundas alterações psicossociais. 

(GERALDINI e MOURA, 2013). Nesse contexto, surge à possibilidade da reconstrução 

mamária com uso de prótese, uma alternativa de resgatar a feminilidade perdida e 

reconstrução da imagem corporal. (AZEVEDO e LOPES, 2010). 

De acordo com Cesnik e Santos (2012), além dos fatores sociais, as dimensões 

físicas do câncer também mostram um cenário assombroso de uma doença que mutila, 

com a presença de uma doença suja, que produz secreções, necroses e odores 

desagradáveis. Essas conotações e associações colaboram para o afastamento e o cessar 

do paciente oncológico do convívio social.  

Almeida (2006) corrobora dizendo que, existem alterações dolorosas possíveis 

de ser percebidas na vida das mulheres que passam por essa doença devastadora, como 

modificações da autoimagem, da autoestima e alterações da sexualidade, por ser a mama 

um órgão diretamente ligado, a feminilidade, sexualidade e maternidade. A remoção deste 

membro pode deixar a mulher envergonhada, com sentimento de mutilação e sexualmente 

repulsiva. 
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Cesnik e Santos (2012) confirmam tal pensamento quando dizem que, algumas 

mulheres mastectomizadas podem se sentir sexualmente rejeitadas, a ponto de não querer 

manter contato sexual. São reclamações possíveis de serem observadas como: medo de 

não atrair sexualmente o marido e a sensação de diminuição da feminilidade, o provoca 

prejuízo a autoestima  

As mamas desempenham um grande papel fisiológico em todas as fases da 

evolução da mulher que vão desde a puberdade à idade adulta, também representam na 

cultura um símbolo de identificação da mulher e sua feminilidade expressas pelo 

erotismo, sensualidade e sexualidade. (DUARTE e ANDRADE, 2003). Azevedo e Lopes 

(2010) acrescentam ainda que, além do prazer e estímulo sexual, as mamas representam 

o amadurecimento do aparelho reprodutor feminino. Nesse sentido, a sua retirada leva a 

conflitos, sentimentos de rejeição e culpa pela perda da feminilidade. 

Essas alterações podem ocasionar na mulher sentimentos de vergonha, de 

inadequação e culpa. Dessa forma, a sexualidade é afetada por todas essas modificações 

e isto é, longe de ser exclusivamente relacionada ao ato sexual. (ALMEIDA, 2006). As 

interferências na prática sexual são, muitas vezes, experienciadas a partir de alterações 

físicas provocadas pelos tratamentos do câncer, como perda da mama, fadiga, 

ressecamento vaginal, levando à dor e desconforto no intercurso sexual (dispaurenia). 

(CESNIK e SANTOS, 2012). 

Sendo a mastectomia um procedimento cirúrgico agressivo seguido de 

consequências traumatizantes nas experiências de vida e saúde da mulher. Podem ser 

percebidas sequelas psicológicas mais graves que a própria deformidade deixada pela 

mastectomia. (GERALDINI e MOURA, 2013). Dificuldades ao reassumir a sua vida 

profissional, social, familiar e sexual são problemas que podem ser percebidos após a 

mastectomia. A fase (pós-cirurgia) é extremamente difícil, longa e limitante. (DUARTE 

e ANDRADE, 2003). 

A adoção de estratégias adequadas é um dos fatores que contribuem para a 

qualidade de vida de pacientes e familiares. O enfrentamento da doença dá-se a partir da 

associação de fatores de diferentes naturezas relacionados aos aspectos médicos, 

socioculturais e individuais. (GERALDINI e MOURA, 2013). 

 

3 METODOLOGIA 
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Trata-se de uma pesquisa exploratória de revisão bibliográfica, que consiste na 

análise de bibliografias anteriormente produzidas sobre o assunto em discussão com o 

objetivo de saber qual a visão de mulheres acometidas pelo câncer de mama a respeito da 

mastectomia. 

A pesquisa exploratória bibliográfica foi escolhida como recurso metodológico 

por permitir um conhecimento reflexivo, sistemático e critico a respeito do tema 

supracitado. A coleta de dados foi feita a partir de Revistas científicas como a Revista 

Brasil Enfermagem, Revista escola enfermagem (USP), Revista Digital Efderportes e de 

artigos da Scielo. Foram incluídos apenas artigos publicados no período de 2003 e 2015. 

O levantamento dos artigos científicos foi norteado a partir de palavras chaves como: 

sexualidade, mastectomia e neoplasias da mama, e foram excluídos os artigos redigidos 

em língua estrangeira. Após exaustivas leituras as publicações relacionadas ao tema da 

pesquisa, foram organizadas, investigadas e analisadas para serem usadas na elaboração 

deste estudo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da realização deste estudo, pode-se confirmar que o câncer de mama 

acarreta diversos danos à saúde da mulher, tanto em questões sociais, como físicas e 

psicológicas. Essa doença pode causar um efeito devastador na maneira em que a mulher 

se enxerga após a cirurgia de mastectomia, pois, tal procedimento de retirada da mama, 

“mutila” uma parte do corpo feminino rodeado de estigmas e pré-conceitos, que vão desde 

a feminilidade, reprodução e sexualidade. 

Essas mulheres em diversas situações se vêem mutiladas e sem perspectiva de 

uma vida normal pós-cirurgia, este fato, influencia a autoestima, o trabalho, a vida social 

e também o relacionamento conjugal das mesmas. 

Cabe à população feminina, criar uma mentalidade dessas mulheres quanto à 

importância da prevenção do câncer de mama, a fim de, diagnosticar esta doença em sua 

fase inicial, para que o tratamento possa oferecer o mínimo de danos possíveis. 

 A enfermagem como profissão, entra nesse contexto no que diz respeito à 

orientação dessa população, realização do exame das mamas e, quando diagnosticadas, 

estes profissionais tem papel relevante no apoio emocional e psíquico dessas pacientes. 

Esta pesquisa alcançou os objetivos propostos e trouxe um vasto conhecimento 

às pesquisadoras no que tange a temática do câncer de mama, mastectomia e sexualidade. 
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A PERCEPÇÃO DE UM GRUPO DE MULHERES DA CIDADE DE UNAÍ-MG 

EM RELAÇÃO AO PARTO CESARIANA 

OLIVEIRA, Fyama Freitas¹ 
SIQUEIRA, Fernando Guimaraes¹ 

LÚCIO; Renata Silveira² 
 

RESUMO - O objetivo desse artigo foi elencar possíveis complicações de uma cesariana 

para mulheres submetidas a este procedimento. Os dados foram coletados a partir de um 

questionário composto por cinco questões dissertativas. Para atender as propostas desta 

pesquisa foi necessário investigar a percepção dessas mulheres em relação à necessidade 

do parto cesariana envolvendo os malefícios e benefícios desse procedimento cirúrgico, 

como também identificar se elas têm conhecimento de quando esse procedimento 

realmente se faz necessário. A amostra deste estudo foi composta por seis puérperas que 

fizeram acompanhamento pré-natal no ESF do bairro Bela Vista e que se submeteram ao 

parto cesáreo em um período inferior a seis meses. Pôde-se perceber que ainda há grande 

preferência das mulheres pelo parto cesariana, muitas justificam esta preferência pelo fato 

de terem medo do parto normal, ou pelo desejo de efetuar a laqueadura na mesma incisão 

cirúrgica, e outras por não terem conhecimento adequado das complicações que a cirurgia 

cesárea realizada desnecessariamente pode acarretar a parturiente. 

Palavras-chave: parto cesáreo. Cesariana. Puérperas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com VELHO e colaboradores (2012), os índices de cesarianas têm 

crescido em nosso país. Dentre as causas pode-se relacionar a falta de conhecimento da 

gestante em relação aos perigos que esta cirurgia apresenta. Uma cesariana apresenta risco 

de infecção hospitalar, hemorragia, contaminação, dentre outros. Porém quando 

necessário, a cesariana acaba sendo um procedimento cirúrgico de suma importância para 

garantir a vida e saúde de mãe e filho na hora do parto. Gravidez de risco, gestante 

portadora de HIV, eclampsia e pré-eclâmpsia são algumas das indicações de um parto 

cesariana. Mas a pergunta é, às gestantes e seus respectivos parceiros têm conhecimento 

dos malefícios e benefícios de uma cesariana? O médico que as acompanham influencia 

diretamente no tipo de parto escolhido pela gestante? A falta de conhecimento da gestante 

em relação ao parto cesariana influencia diretamente na hora de decidir que tipo de parto 

ela gostaria de fazer?  

Este estudo tem como objetivo geral conhecer a percepção das mulheres 

cadastradas na ESF (Estratégia Saúde e Família) do bairro Bela Vista acerca do parto 

cesariana. Busca-se como objetivos específicos, elencar as possíveis complicações de 

uma cesariana para as mulheres submetidas a este procedimento em intervalo inferior a 

06 meses, ainda investigar a percepção destas mulheres em relação à necessidade do parto 
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cesariana envolvendo os malefícios e benefícios deste procedimento cirúrgico, por fim, 

identificar-se elas têm conhecimento adequado para entender o momento em que se faz 

necessário tal procedimento. 

Este estudo tem como impacto social a possibilidade de proporcionar maior 

conhecimento às mulheres e respectivos parceiros quanto ao parto cesariano, seus 

benefícios, mas, sobretudo seus riscos.S egundo Pádua e colaboradores (2010), os partos 

por cesarianas vêm aumentando gradativamente, com isto elaborou-se a seguinte 

problemática: Como as mulheres com acompanhamento de pré-natal no Bairro Bela Vista 

e que foram submetidas ao parto cesariano em um período inferior a 06 meses percebem 

este procedimento cirúrgico? 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Domingues e colaboradores (2014), os partos por cesariana no Brasil 

vêm aumentando continuamente desde a década de 90. A proporção de partos normais 

foi superada pela primeira vez em 2009 por parto cesariano, atingindo em 2010 52%. 

Gama e colaboradores (2014) citam que um dos grandes desafios que a área da 

saúde materna e infantil tem pela frente é o excesso de cesarianas que são realizadas no 

Brasil, tendo um aumento significativo deste tipo de procedimento cirúrgico de 38% no 

ano 2000, chegando a 52% em 2010. As mudanças das práticas obstétricas é um fator 

importante apontado para esse aumento. 

De acordo com Mandarino (2009), a cesariana é frequentemente escolhida pelas 

gestantes e não pelos médicos, que deveriam indicar esse procedimento quando houver 

risco materno ou neonatal, sendo este um método de exceção. A recuperação puerperal 

também é retardada necessitando de um tempo maior de internação, aumento do número 

de profissionais de saúde prestando assistência no prolongamento da internação e uso de 

medicamentos em maior quantidade. 

Barbosa e colaboradores (2003) considera como fatores influenciadores de 

decisão por um parto cesáreo a conveniência por uma intervenção programada, um 

profissional médico com insuficiência de treinamento para o entendimento das variações 

e complicações que ocorrem durante um parto normal, fatores institucionais, o não 

pagamento pelo sistema único de saúde(SUS) de anestesia peridural em partos vaginais, 

fatores sócio culturais como o medo de um parto normal, medo de lesões, alterações 
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fisiológicas na genitália, e também crença de que um parto normal é mais arriscado do 

que uma cesárea. 

Sob a luz de Velho (2012), o parto cesáreo pode ser considerado a melhor forma 

de nascimento de uma criança por estar associado a fatores como não sentir dores durante 

o parto, ausência do medo do parto, rapidez do procedimento, possibilidade de realizar 

uma laqueadura, reduzir risco de morte do feto e manter controle do evento. Uma 

tecnologia aplicada de forma mecanizada em partos de baixo risco vem sendo apontada 

como um fator prejudicial para essas mulheres trazendo consigo insegurança, medo, e até 

mesmo dificultando a evolução do trabalho de parto. O índice de satisfação e a sensação 

de protagonismo com a cena do parto é maior em mulheres que passaram pelo parto 

normal. As mulheres de parto normal também expressam pontos positivos em relação ao 

processo vivenciado, como, uma recuperação mais rápida, não requerer cuidados 

excessivos, não sentir dores fortes após o parto, voltar às atividades diárias mais rápido, 

e receber alta hospitalar brevemente. 

De acordo com Pinheiro e Bittar (2012), a arte de partejar foi durante muito 

tempo uma atividade feminina. Durante os séculos XVII e XVIII na Europa, as parteiras 

foram sendo afastadas do cenário do nascimento de crianças, sendo substituídas por 

médicos que incorporaram a prática obstétrica. No século XX após a segunda guerra 

mundial, grandes avanços de conhecimentos e tecnologias da medicina contribuíram 

excessivamente para a diminuição da morbimortalidade materna e infantil. 

O obstetra deve dispor de no mínimo 6 a 10 horas para o acompanhamento do 

trabalho de parto, realizando exames clínicos periódicos de 2 em 2 horas, essa atenção 

deve ser aumentada em primíparas, sendo que nestas o trabalho de parto quase sempre e 

prolongado. (MANDARINO, 2009). 

Novamente com Velho (2012), as parturientes trazem consigo percepções 

positivas que podem ser sobre a forma cuidadosa e afetuosa que a equipe prestou a 

assistência e a presença de um acompanhante durante o parto normal. Infelizmente a 

institucionalização do parto normal é traduzida pelo medo, acompanhado do 

pressentimento de que algo possa dar errado durante o nascimento, seja complicações 

com o bebê ou da própria morte da parturiente. As mulheres também deixaram claro o 

medo das dores do parto normal, intensificado pelas estórias contadas fora do hospital. 

De acordo com Velho (2014), durante os tempos antigos, o nascimento de uma 

criança era visto como um evento natural, íntimo e privativo, compartilhado com seus 

familiares e outras mulheres. Durante o renascimento, a obstetrícia passou à ser dominada 
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pelo gênero masculino, que acarretou em hospitalizações, medicalizações, resultando em 

uma mudança na cena do parto deixando a mulher como objeto passivo. A OMS 

(Organização mundial de saúde) tem como objetivo, incentivar o mínimo de intervenções 

possíveis com segurança, buscando um resultado de mães e filhos saudáveis. 

De acordo com Melchiori e colaboradores (2009), o Ministério da Saúde no 

Brasil incentiva o parto normal através de programas e campanhas, defendendo o menor 

risco de infecções e outras vantagens para a parturiente e o recém-nascido. As mulheres 

Brasileiras em grande maioria desejam o parto normal, mas se submetem a cesariana por 

indicação médica. A Cesariana muitas das vezes, é escolhida pelas gestantes baseada em 

trocas de informações com outras pessoas que influenciam na escolha do tipo de parto. 

Muitas vezes as mulheres usam como argumento para justificar a preferência pela 

cesariana, O fato de acreditarem que se trata de um parto indolor antes e durante o 

procedimento, que a fisiologia, até mesmo a anatomia da vagina será preservada, menor 

risco para a saúde do filho comparado ao parto vaginal, que a cesariana é uma forma 

moderna de parir e que dessa forma exerce o direito de controle sobre o próprio corpo. 

Oliveira e colabores (2002) ressalta que o Ministério da saúde defende que cada 

tipo de parto tem suas necessidades, riscos, benefícios, repercussões futuras e 

complicações, sendo importante o conhecimento e esclarecimento das mulheres, para que 

junto aos profissionais de saúde opinem na escolha do procedimento ideal para a sua 

saúde, e a saúde de seus filhos, a decisão pelo tipo de parto não pode ser feita como uma 

questão de preferência, e sim de necessidade. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório-descritivo fundamentado através 

de uma pesquisa de campo. 

De acordo com Trivinõs (1987), um estudo exploratório-descritivo é aquele 

realizado em uma área na qual há pouco acúmulo de conhecimento cientifico 

sistematizado descrevendo seus fenômenos e características. Minayo (1993) diz que a 

pesquisa de caráter qualitativo é uma forma adequada para o conhecimento da natureza 

de um fenômeno social, tendo em vista que o pesquisador coleta dados reais e analisa os 

mesmos de forma indutiva. Vergara (2000) refere à pesquisa de campo como uma 

investigação empírica através de entrevistas, questionários ou testes que é realizada em 

locais que há elementos necessários. 
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Participaram desta pesquisa puérperas que fizeram acompanhamento pré-natal 

no ESF (Estratégia de Saúde da Família) do bairro Bela vista da cidade de Unaí-MG. 

Foram excluídas da pesquisa puérperas submetidas ao parto normal, aquelas submetidas 

à cesariana em datas anteriores ao mês de abril de 2015e as que não foram localizadas por 

meio telefônico dentro de 3 tentativas de contato. 

Primeiramente os pesquisadores procuraram a enfermeira da unidade ESF do 

bairro Bela Vista, que forneceu nome e telefone de todas as gestantes que estavam em 

acompanhamento pré-natal desde a data 01 de julho de 2014, possibilitando que fosse 

feito contato com todas aquelas que enquadrassem nos critérios de inclusão. A coleta de 

dados foi realizada através de um questionário com cinco questões dissertativas. As 

visitas foram agendadas com antecedência através de contato telefônico a fim de evitar 

transtornos às puérperas. Conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

esta pesquisa respeitará a autonomia do indivíduo, a beneficência, a não maleficência, a 

justiça e a equidade. Garantindo ainda o direito de acesso às informações com os seus 

respectivos dados e a privacidade de sua identidade. Ressalta-se que antes que 

preenchessem as respostas do questionário, o TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido) foi lido e assinado em duas vias, uma para cada participante e outra para os 

pesquisadores. Os dados foram analisados, organizados, apresentados e agrupados de 

acordo com a ideia central expressada em cada resposta a fim de possibilitar as reflexões 

à cerca das informações obtidas com base nos fundamentos norteados pelo referencial 

teórico e respostas dadas pelas entrevistadas. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

A partir dos dados obtidos através de um questionário composto por cinco 

perguntas dissertativas, o discurso das parturientes foi rigorosamente transcrito para 

posteriormente realizar-se a interpretação do material coletado. Para isto as informações 

foram agrupadas e discutidas de acordo com a ideia principal das respostas. 

Participaram da pesquisa mulheres residentes na cidade de Unaí MG que se 

submeteram ao parto cesariano. O contato foi realizado por via telefônica, e o convite se 

estendeu a seis mulheres indicadas pela equipe de enfermagem da ESF do bairro Bela 

Vista. Dessas mulheres apenas uma se negou a participar da pesquisa não justificando por 

quais motivos. O questionário foi levado pessoalmente até as casas das participantes e um 

período de dois dias foram estipulados como prazo para sua devolução. Ressalta-se que 
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antes que preenchessem as respostas do questionário, o TCLE (Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido) foi lido e assinado em duas vias, uma para cada participante e outra 

para os pesquisadores. 

A seguir as entrevistadas (E) serão denominadas como E-1, E-2, E-3, E-4, E-5. 

A partir da primeira pergunta que buscou investigar “Porque você optou pela 

cesariana e não pelo parto normal?” foi possível identificar através das respostas obtidas 

algumas causas distintas discutidas a seguir. 

Por medo, como constado na fala da E-1: “Por medo do parto normal. Tive uma 

filha de parto normal e sofri muito, foi um parto cheio de complicações, fiquei 

traumatizada”. 

De acordo com Velho e organizadores (2012), o medo do parto normal está 

relacionado com estórias contadas por pessoas fora da área hospitalar, que dizem que as 

dores de um parto vaginal são intensas, muito fortes e que em alguns casos pode até levar 

a morte. 

Muitas vezes as mulheres optam pela cesariana por desconhecerem que a 

recuperação pós-cirúrgica é mais lenta, apresenta dores e necessita de cuidados 

específicos e mais intensos que o pós-parto normal. 

Outro grupo enquadrou-se em respostas que versam sobre as impossibilidades 

de escolhas, como confirma as falas a seguir. E-2: “Na verdade não foi uma opção, más 

a única alternativa, pois minha filha não virou-se e estava pregada na minha costela”;E-

3: “Porque não teve passagem e sofri muito devido ser hospital Municipal, eles deixam 

as mulheres sofrer, só na última hora fazem o parto”; E-4: “Porque não tive escolha”.  

Segundo Reis e colaboradores (2009), a cesariana é comumente indicada para 

casos de feto não reativo, desproporção cefalopélvica, descolamento prematuro da 

placenta, falha na indução, apresentação pélvica, situação transversa e gestação gemelar. 

Em alguns casos a cesariana é necessária, pois quando o feto se encontra em 

posição transversa ou não existe passagem, o parto normal é inviável, pois, coloca em 

risco a parturiente e criança. 

Por decisão médica de acordo com a fala da E-5: “O médico que decidiu, pois 

na 36° semana de gestação a minha pressão subiu para 170x120, assim tentaram controlar 

até a 37° semana e então fizeram a cesariana”.  

Sob a luz de Velho e organizadores (2012), o parto cesariana pode ser indicado 

pelo médico obstetra quando a gravidez coloca em risco a gestante ou a criança. Por ser 
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um procedimento cirúrgico de alta complexidade deve ser evitado e sempre que possível 

o parto via vaginal é o mais indicado. 

As complicações que uma cesariana pode trazer consigo são fatores inerentes 

para evitá-la ao máximo, enfatizando o parto normal como melhor via em casos de 

gestações sem complicações. 

A partir da segunda pergunta buscou-se saber sobre as complicações pós-

cirúrgicas e para isto foi feita o seguinte questionamento: “Você teve algum tipo de 

complicação pós-cirúrgica? Qual?”, pôde-se perceber que apenas duas entrevistadas 

tiveram complicação pós-cirúrgica como mostra as falas a seguir.E-2: “Sim, meus pontos 

infeccionaram, tive que tomar muito antibiótico e meu leite secou”; E-4: “Sim, infecção 

pós-cirúrgica”. 

Corroborando com Cruz e colaboradores (2013), a infecção do sítio cirúrgico 

pode ser causada pelo abscesso da parede abdominal em até 30 dias após o procedimento. 

Consiste em uma infecção seguida de inflamação da ferida ou da cavidade tendo secreção 

purulenta drenada com ou sem cultura positiva. 

Os riscos pós-cirúrgicos estão presentes em todas as puérperas que são 

submetidas ao parto cesáreo. Uma infecção generalizada pode ter um desfecho trágico e 

levara parturiente à morte. 

As demais entrevistadas não tiveram complicações como percebe-se nas falas 

das entrevistadas.E-1“Não tive nenhuma, foi muito tranquilo”; E-3“Não. Tive duas 

cesarianas e correu tudo bem”; E-5“Não tive nenhuma”; 

De acordo com Mandarino (2009), a prática cirúrgica traz consigo possíveis 

complicações para as puérperas e recém-nascidos e pode também acarretar possíveis 

infecções pós-cirúrgicas e aumento da morbimortalidade neonatal e materna. 

É necessário ressaltar que a recuperação pós-cirúrgica pode se dar de forma 

branda sem mais complicações, mas isso não é garantia de que um novo procedimento 

cirúrgico para realização de um outro parto tenha o mesmo desfecho. 

De acordo com a terceira pergunta “Você passaria novamente por uma 

cesariana? Por quê?”, todas as entrevistadas responderam que se submeteriam novamente 

a uma cesariana por diferentes motivos.E-4 diz que: “Sim. Porque a recuperação é muito 

mais rápida e por não ter dores”. 

Outra entrevistada cita que o pós-cirúrgico sem complicações seria o motivo por 

passar novamente pelo procedimento.E-1“Passaria. Porque achei tranquilo, não tive 

nenhuma dor, o pós-cirúrgico foi tranquilo, passaria novamente”. 
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A possibilidade de realizar uma laqueadura durante a cesariana, também foi 

apontada como motivo de realizar novamente um parto por esta via, como podemos ver 

na fala da E-2“Sim. Porque quero aproveitar e fazer uma ligadura”. 

De acordo com a fala da E-3“Sim. Já tenho 2 filhos e não tenho passagem”, ela 

também passaria novamente por uma cesariana por falta de opção.  

Pela segurança dela e da criança a entrevistada a seguir diz que passaria 

novamente pelo procedimento.E-5“Sim, se for pela minha segurança e do bebê”. 

Velho e colaboradores (2012) citam que vêm sendo observados muitos 

benefícios científicos e tecnológicos da assistência ao parto caracterizados de alto risco, 

resultando no decrescimento do índice de morbimortalidade materna e neonatal. 

O desejo de passar novamente por uma cesariana pode ser justificado pela 

possibilidade de realizar uma laqueadura tubária durante o procedimento, o que realmente 

é benéfico para a mulher, já que promove duas cirurgias ao mesmo tempo e na mesma 

incisão. 

Com as respostas obtidas na pergunta número quatro, “Em suas consultas de pré-

natal o médico orientou que tipo de parto e justificou a orientação?”, foi possível obter 

respostas distintas. 

Duas das entrevistadas foram orientadas ao parto normal tendo como 

justificativa os benefícios dessa via de parto para a parturiente e recém-nascido, como 

podemos ver nas falas a seguir: E-1“Sempre orientou pelo parto normal que é mais 

saudável pra mãe e pro bebê, mais o medo era maior eu preferia passar por uma cirurgia”. 

E5“Normal, pela recuperação que seria mais rápida e outros benefícios”. 

Foi verificado que uma das entrevistadas não foi orientada pelo médico E-

2“Não, mas os médicos do SUS sempre optam pelo parto normal pois é mais barato para 

o município”. 

A violência psicológica sofrida por uma das entrevistadas também foi relatada 

pela fala a seguir: E-3“Parto normal, dizendo que eu era obrigada ter normal. Apenas 

isso”. 

O médico orientou o tipo de parto como enfatiza a fala da E-4“Sim. Tinha 

passagem livre”.   

De acordo com Mandarino (2009), muitas das vezes os médicos são apontados 

como promotores desse tipo de intervenção cirúrgica, porém se justificam dizendo que na 

maioria das vezes a cesariana á a opção das gestantes que não querem se submeter a dor 

do trabalho de parto, preservar a genitália externa e fazer a laqueadura tubária. 
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Acredita-se que na grande maioria das vezes as mulheres elegem a cesariana 

como via de parto, por não ter pleno conhecimento sobre o procedimento cirúrgico e 

também por não conhecer a fundo tecnicamente o parto normal, seus benefícios e riscos. 

Trabalho esse que deveria ser desenvolvido pelos profissionais de saúde. 

Ao responderem a pergunta número cinco, “Para você que tipo de parto é mais 

agressivo para a mulher fisicamente? Por quê?” Pode-se perceber que as entrevistadas 

tem certo receio da cirurgia em razão dos perigos que a permeiam. 

Perigos relacionados a cirurgia também foram lembrados pela E-1“A cesariana 

sem dúvidas é mais agressiva. A mulher tem que passar por uma cirurgia eu acho de 

grande porte, tem anestesia, é tudo mais complicado mais perigoso. O parto normal é 

mais saudável sem dúvida. Mas eu prefiro a cesariana pelo fato de não doer tanto, não 

mexer tanto com o psicológico da gente”. 

A recuperação demorada foi abordada como ponto negativo como pode-se 

perceber na fala a seguir:E-2“O parto normal é muito doloroso, mas após o nascimento 

do bebê acaba o sofrimento, a cesariana a recuperação após parto é muito demorada e 

sofrida”. 

O sofrimento durante o parto normal foi o motivo de uma das entrevistadas 

apontá-lo como resposta da pergunta como percebe-se na fala daE-3“Cesariana é o 

melhor parto. Já normal esse sofre muito principalmente quando os médicos não 

preocupam com pacientes do SUS, quando tem que ser tirado a ferro ou dar “Pics”. Eu 

faria cesariana sempre”. 

E-4“Cesariana. Pela recuperação e pela cirurgia que pode vir a ser complicada”. 

E-5“A cesariana, pois tem anestesia, o corte que é agressivo”. 

De acordo com Gama e colaboradores (2014) é intensificada a possibilidade de 

complicações nas gestações subsequentes à cesariana, placentação anômala, 

morbimortalidade neonatal havendo, um aumento dessas complicações de acordo com o 

número de cesarianas anteriores. Logo a via de parto mais segura para a mãe e seu filho 

e a vaginal. 

É possível perceber que as mulheres tem receio da cirurgia cesariana, mas talvez 

por não possuir conhecimento pleno sobre os riscos, ainda elegem essa via de parto para 

o nascimento do seu filho. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Percebe-se através desse estudo da literatura consultada, que as mulheres têm 

motivos semelhantes para optar pelo parto cesariana, tendo como fator principal o medo 

da dor e de intercorrências durante o parto normal. Percebe-se também que, a maioria das 

mulheres consultadas sabem das vantagens de um parto normal ainda que de forma 

superficial. A via de parto normal continua sendo a mais segura quando comparada as 

possíveis complicações que podem vir a se desenvolver na fase intra e pós cirúrgica. 

Ressalta-se também, que em gestações com a presença de complicações que impossibilite 

ou que coloque a vida da parturiente e seu filho em risco, a cesariana se faz necessária. 

Os profissionais de saúde, através de palestras e reuniões com as gestantes, 

podem esclarecer quando se faz necessário uma cesariana, dessa forma trazer informações 

para as gestantes e parceiros sobre as vantagens e desvantagens de uma intervenção 

cirúrgica ou de um parto natural, possibilitando que as parturientes tenham maior poder 

de escolha e debatam com seus médicos com argumentos cabíveis qual a via de parto 

escolhida por elas. 
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PERCEPÇÃO DE IDOSOS DO DIANTE DO PROCESSO DE 

ENVELHECIMENTO 

 

COSTA, Antônio Rones Barbosa,¹ 
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LÚCIO, Renata Silveira.² 
 

RESUMO – Pensar acerca do sentido do envelhecimento através do olhar dos idosos é a 

porta para compreender a percepção real deste processo particular. O problema se deu em 

conhecer a percepção de um grupo de idosos de um bairro de uma cidade do interior de 

Minas Gerais sobre o envelhecimento. A pesquisa justifica-se por ser crucial analisar a 

percepção que cada sujeito tem do que é ser idoso, que papéis sociais exercem, como 

lidam com a autonomia e quais fatores podem afetá-lo e ainda as representações de saúde, 

dando visibilidade aos significados sobre o envelhecimento e suas experiências 

vivenciadas pelo sujeito. O objetivo da presente pesquisa é identificar a percepção do 

idoso sobre o processo de envelhecimento. Trata-se de um estudo de campo, exploratório-

descritivo com abordagem qualitativa. Participaram do estudo 10 idosas, com idade igual 

ou superior a 60 anos, cadastradas no ESF de um bairro em uma cidade do interior de 

Minas Gerais. A análise e discussão dos dados demonstraram na visão dos idosos 

entrevistados um sentido de envelhecimento contrastando ao que se observa no meio 

social atual. Portanto foi possível concluir que os pesquisados em sua maioria possuem 

uma percepção positiva diante do envelhecimento ressaltando a necessidade de sobrepor 

os preconceitos instalados na sociedade atual. 
 

Palavras chave: Envelhecimento. Idoso. Gerontologia.  

 

_____________________________________ 
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Unaí. 
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1 NTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população nos países de primeiro mundo está crescendo 

na trajetória demográfica, fazendo com que os países se organizem para atender as 

necessidades de cuidados de saúde da população. Nos países em desenvolvimento, 

incluindo o Brasil, o crescimento da população idosa tem ocorrido de forma acelerada. 

(GUARNIERI, 2008). 

Acredita-se que a cada ano, 650 mil novos idosos estejam inclusos à população 

brasileira. O número de idosos no Brasil passou de 3 milhões em 1960, para 7 milhões 

em 1975, e 20 milhões em 2008 - um aumento de quase 700% em menos de 50 anos. 

(VERAS, 2007). 
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Araújo; Barbosa (2010) declaram que ao depara-se com o presente aumento do 

envelhecimento populacional, o sistema de saúde vem se programando, uma vez que está 

fase exige ainda mais cuidados com a saúde, para que seja viva com melhor qualidade. 

Com isso os profissionais a saúde precisão estar preparados para receber está população.  

Pensar acerca do sentido do envelhecimento através do olhar dos idosos é a porta 

para compreender a percepção real deste processo particular, como o modo de refletir, de 

agir e de interrogar, passando pela interpretação de cada pessoa e como isto afeta a sua 

vida. (FREITAS; QUEIROZ; SOUSA, 2010).  

É crucial para fins de estudos de caráter qualitativo analisar a percepção que cada 

sujeito tem do que é ser idoso, que papéis sociais exercem; como lidam com a autonomia 

e quais fatores podem afetá-la; e ainda as representações de saúde, dando visibilidade aos 

significados sobre o envelhecimento e seus desencadeamentos vivenciados pelo sujeito. 

(COUTINHO, 2012). Deste modo, surgiu o interesse em saber: Qual a percepção dos 

idosos do grupo Fazer Para Viver Melhor do Bairro Jacilândia sobre o envelhecimento? 

O objetivo da presente pesquisa é identificar a percepção do idoso sobre o 

processo de envelhecimento. Para o concurso do objetivo geral, foram desenvolvidos os 

seguintes objetivos específicos: identificar na visão dos idosos o envelhecimento na 

sociedade atual; conhecer qual o sentido do envelhecimento no ponto de vista do idoso e 

identificar os medos dos idosos no processo do envelhecimento segundo os entrevistados. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Velho, idoso, velhice, terceira idade e tantos outros termos empregados para 

marcar sujeitos com mais de sessenta anos. A delimitação de uma idade cronológica é 

imposta primeiramente pela Lei nº 8.842 em seu Capítulo 1, onde cita que se considera 

idoso a pessoa maior de sessenta anos de idade, reafirmando assim pelo Estatuto do Idoso 

os direitos assegurados às pessoas com idade de mais ou igual há sessenta anos. 

(BERNHARD, 2012). 

Envelhecer é um processo que abrange diversos fatores, sejam eles de ordem 

biológica, psicológica e social. O envelhecer traz mudanças na imagem corporal dos 

idosos de forma gradativa, mas pode sofrer comprometimentos patológicos ou por 

alterações de motivação, acarreta transformações no movimento. É possível também 

surgir sofrimento em idosos o olhar negativo para esta fase, proporcionando traiçoeiro 

conceito de que envelhecer provoca sempre incompetência. (TEIXEIRA et al. 2012). 
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Matsudo (2001 apud DEPOTI; ACOSTA, 2010) assegura que por muita das 

vezes o processo do envelhecimento traz crescimento e desenvolvimento ao ser humano, 

ao contrário do que a sociedade e muitos de nós pensamos, envelhecer não é sinônimo de 

aspectos negativos, envelhecer traz consigo uma série de aspectos positivos como cita 

Vieira; Carpes (2013) e Silva; Firmo; Almeida (2013) envelhecer é uma etapa de 

transmissão de experiências e sabedoria, que proporciona um encanto em vivenciá-la. 

De acordo com Hein; Aragaki (2012), a velhice é algo que sugere sentimentos 

positivo, é sinal de sabedoria e tempo de vida ou negativo como depressão, solidão, 

tristeza, doença e morte, sendo que, depende da maneira de pensar e do espírito de cada 

individuo. Desse modo, o envelhecer é uma ação individual, sendo vivido e construído 

conforme a experiência particular, uma construção social causado sob o efeito das 

influências culturais, sociais e políticas. 

Atualmente, infelizmente a sociedade traz o julgamento de envelhecimento 

como contraposição à identidade de jovem, associando o envelhecimento às limitações 

encontradas na qualidade de atividade, força, memória, beleza, potência e produtividade 

que a própria fase apresenta. (TEIXEIRA et al. 2012). A menos de 40 anos, o panorama 

de mortalidade de indivíduos jovem aumentou e o quadro de enfermidades complexas e 

custosas estão relacionadas aos indivíduos mais velhos, caracterizado por doenças 

crônicas e múltiplas, que persistem por anos, e assim necessitam de cuidados constantes. 

(TANNURE, et.al., 2010). 

Com a proposta de atender ás demandas ocasionadas pelo aumento da população 

idosa, o Ministério da Saúde implantou a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), a 

qual tende a promover à promoção do envelhecimento saudável, à prevenção de doenças, 

à recuperação da saúde, à preservação/melhoria/reabilitação da capacidade funcional dos 

idosos com o objetivo de garantir sua permanência no meio e sociedade em que vivem, 

desempenhando suas atividades de maneira independente. (RODRIGUES et al, 2007).  

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de campo, exploratório-descritivo com abordagem 

qualitativa. A pesquisa qualitativa, segundo Minayo, et. al. (2000), trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 
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não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Este estudo se enquadra na 

linha de pesquisa de Saúde do Idoso, voltada para a área de Enfermagem.  

Está pesquisa foi desenvolvida no dia 05 do mês de Novembro do ano de 2015, 

por meio de uma visita ao grupo de idosos, os quais participam do Projeto “Fazer Para 

Viver Melhor”, vinculado ao ESF do Bairro Jacilândia na cidade de Unaí-MG. Os idosos 

se encontram todas as terças e sextas-feiras das 08:00 às 09:00 da manhã, no clube do 

Servidor,  situado na Rua Juvêncio Correia, s/n,  no Bairro Jacilândia em Unaí – MG, 

para realizarem alongamento sob supervisão da fisioterapeuta cedida pela Secretaria da 

Saúde do Município, o número de participantes frequentes totalizam vinte e dois idosos 

de ambos os sexos.  

Participaram do estudo os 10 primeiros idosos que chegaram ao grupo no dia 05 

de novembro de 2015, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, 

cadastrados no ESF do bairro Jacilândia na cidade de Unaí-MG, após aceitarem participar 

do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos 

do estudo idosos que possuíam doenças crônico-degenerativas do sistema nervoso 

central, como o mal de Alzheimer ou ainda que relatassem déficits visuais e/ou auditivos. 

Optou-se em realizar as entrevistas no horário entre 08:00 às 09:00 da manhã, em razão 

dos mesmos estarem disponíveis no local. Os dados foram coletados por meio de 

questionário, no início das atividades do grupo. A discussão do conteúdo ocorreu a partir 

da categorização das falas apresentadas no questionário e então fundamentadas conforme 

literatura e artigos eletrônicos. 

Este trabalho ocorreu sob a responsabilidade dos pesquisadores principais 

Antônio Rones Barbosa Costa e Sara Rodrigues Pires Costa e sob a orientação da 

professora pesquisadora Renata Silveira Lúcio. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da FACTU, conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, esta pesquisa respeitou a autonomia do indivíduo, a beneficência, a não 

maleficência, a justiça e a equidade. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Para a apresentação das falas foram assegurados o sigilo e o anonimato, razão 

pela qual, no decorrer da apresentação dos resultados, os participantes foram identificados 

pelas letras I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10.  
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Em se tratando do perfil sócio demográfico da amostra, foi constituído por 10 

idosas que participam do Projeto “Fazer Para Viver Melhor” vinculado ao ESF do Bairro 

Jacilândia na cidade de Unaí - MG. A predominância de mulheres é justificada pela 

feminização da velhice. (VICTOR et al, 2009). As idades das idosas entrevistadas 

variaram entre 62 á 74 anos e a média de idade da amostra foi de 66,8 anos. Das 10 

entrevistadas, 05 declararam ser da cor parda, 04 da cor branca e 01 de cor preta. Quanto 

ao estado civil, 03 se declaram solteiras, 03 casadas, 03 viúvas e uma divorciada.  Todas 

as entrevistadas são alfabetizadas, 06 das idosas declaram ter 1º grau incompleto, 03 

concluíram 1º grau e 01 superior completo. A religião predominante foi à católica, sendo 

declarado por 08 das participantes, seguida por 02 idosas que se declararam ser da religião 

Pentecostal. 

Em relação à percepção dos idosos diante do envelhecimento, foram realizadas 

as seguintes indagações: 

Quando questionadas sobre sentido de velhice, com base na análise das 

respostas, constatou-se que a maioria das idosas percebe o processo de envelhecimento 

como uma etapa de transmissão de experiências e sabedoria, que proporciona prazer em 

vivenciá-la, mas que frequentemente apresenta dificuldades, conforme observado nas 

falas: I1: “Ciclo da vida”. I2: “Acho que não tem sentido exato, mais assim adquirimos 

mais experiência”. I3: “Terrível, é uma solidão, até a família às vezes some”. I4: “É algo 

muito bom”. I5: “Eu acho muito bom ser uma pessoa idosa. Sinto muito feliz”. I6: “Com 

a velhice consegue mais experiência e mais liberdade”. I7: “Felicidade”. I8: “A velhice 

é uma realidade que temos que enfrentar com naturalidade, é um processo da vida”. I9: 

“Ótima minha vida”.  

A sabedoria obtida pela experiência de vida é valorizada pelos idosos, mas em 

alguns casos não demonstraram este fato, já outros se mostram orgulhosos em contar 

passagens da vida. (ZIM; GUTIERREZ, 2008). Silva (2013) cita que a maior parte dos 

idosos conhece e percebe que o envelhecimento é um processo natural do ciclo vital, 

ainda que os idosos criem dispositivos de defesa, negando, assim, essa realidade.  

Quando questionadas se perceberam que estavam envelhecendo, obtiveram as 

seguintes falas: I1: “Quando chegou a idade”. I2: “Com problemas de saúde e com o 

tempo que se passa, em olhar no espelho, pois cada vez mais vêm os traços do 

envelhecimento”. I3: “Percebi quando olhei no espelho e vi as rugas, não é como ser 

jovem, aparece uma doença aqui outra ali”. I4: “Eu não senti ficar velha”. I5: “[...] pelas 

coisas que eu sinto da idade mesmo”.  I6: “Quando os fios de cabelo ficaram branco e a 
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memória mais lenta”. I7: “Quando me senti sozinha”. I8: “Percebi que estava 

envelhecendo a partir da hora que a idade foi chegando [...]”. I9: “Depois que passei dos 

60 anos”. I10: “Sim, quando foi chegando a idade”.  

Ao deparar-se com os inevitáveis primeiros sinais do envelhecimento, 

comumente a perda de vigor e de saúde ocasionam sentimentos de tristeza e vigor. Apesar 

destas perdas é possível ainda depara-se com o aparecimento das rugas, as formas que 

anteriormente moldavam os seus corpos jovens vão desaparecendo, assim como a perda 

de características físicas não deixam de ser vivenciadas por algum mal-estar, e diante 

deste fato, é normal que encontre idosos que confrontem com o espelho e com a imagem 

nele refletida. (ABOIM, 2014). Silva (2013) confirma estes relatos também citando que 

na maioria das vezes o envelhecimento é percebido pelas perdas, assim sendo, através das 

manifestações de problemas de saúde, como também em alguns idosos, na sua maioria, 

os sinais de envelhecimento se manifestam através de mudanças no aspecto do corpo, a 

idade avançada é também representada, enfatizando que o corpo já não responde com a 

mesma eficácia do que na idade adulta ou jovem.  

Em relação aos pontos positivos e negativos do envelhecimento, quando 

questionadas sobre o assunto, aspectos positivos do envelhecimento são citados nas falas 

de: I1: “Não”. I2: “As experiências da vida, os filhos criados, os netos etc”. I3: “Os pontos 

positivos é que não trabalho e tenho como me manter”. I4: “Viver tranquila sem tanta 

preocupação”. I6: “Tem mais tempo para curtir a família”. I8: “A aposentadoria”. I9: “A 

aposentadoria, a experiência”. Já os aspectos negativos são citados como: I2: “As 

doenças, a precisão de em muitos casos pessoas para me acompanhar”. I3: “Terrível, é 

uma solidão, até a família as vezes some, quase não saio, tenho que ficar mais em casa, 

não tenho companhia, não tenho amizades como antes”. I4: “não ter a mesma disposição 

em realizar as tarefas”. I6: “Agente fica mais dependente”. I8: “[...]começa a aparecer 

algumas doenças”.  I9: “ruim as doenças, não aguento fazer as coisas é muito ruim.”.  

O sentimento positivo de envelhecer é considerado aceitável, onde alguns 

demostram viver como forma de superação, valorização da sabedoria, como saber único 

dos anos vividos, sem angústia. Vieira; Carpes, (2013) explicam que determinados idosos 

admitem aceitar e encarar a fase do envelhecimento como algo natural da vida, não 

deixando abater-se pelas perdas, vivendo da melhor forma possível o envelhecimento. 

Em se tratando das opiniões negativas, relacionadas à forma de enfrentamento do próprio 

viver, Moura et al. (2012), cita esse episódio está associado, por algumas vezes, à cultura 

da sociedade expõe os idosos como indivíduos incapazes, menosprezando, 
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desconhecendo a sua importância, refletindo nos idosos a repulsa em viver as coisas boas 

que a fase tem para oferecer.  

Palavras como “realidade”, “solidão”, “terrível” foram frequentemente 

utilizadas para descrever como pontos negativos, o que retrata a visão estereotipada que 

alguns têm desse processo, uma vez que o relacionam a fragilidade, doenças e perda de 

vitalidade. (MOIMAZ et al. 2009).  

Em se tratando do medo em envelhecer, as participantes foram questionadas 

tiveram algum medo em envelhecer, neste sentido foram encontrados os seguintes relatos: 

I1: “Não”.  I2: “Medo de ficar sozinha”. I3: “Tive ficar sozinha, medo de morrer sozinha, 

adoecer, ficar de cama”. I4: “Não, foi bom envelhecer”. I5: “Não, porque é um caminho 

de todos nós”. I6: “Não”. I7: “De ficar sozinha, porque era acostumada a ficar com a casa 

cheia”. I8: “Não, nunca tive medo de envelhecer, procurei por toda minha vida viver da 

melhor forma, porque eu sabia que a velhice era certeza, até hoje eu procuro viver bem, 

com Deus, com as pessoas e comigo mesma”. I9: “Sim, devido ao problema de saúde”. 

I10: “Não”.  

A chegada do envelhecimento, para alguns idosos, está ligada com a chegada de 

situações como a morte, solidão e doença, impossibilitando os idosos de viver com mais 

alegria o envelhecimento, ao viver o envelhecimento de forma negativa, negligencia-se 

viver bem. (JARDIM; MEDEIROS; BRITO, 2006). Moura et al. (2012) destaca que este 

medo é referente ao envelhecimento pode trazer como doenças, solidão, dependência. 

Torna-se de fundamental a importância construir um apoio emocional, buscando entender 

o idoso em seu interior. Schneider, Irigaray (2008) ressalva em seu estudo que cada idoso 

possui um processo de envelhecimento individual, classificando o envelhecimento como 

uma experiência heterogênea, onde alguns idosos aos 60 anos, já exibem debilidade, 

desencorajamento, angústia, medo e outras estão cheias de vida e energia aos 85 anos.  

Ao interrogar as participantes sobre como se percebem na sociedade, as 

seguintes falas encontradas foram: I1: “Em alguns lugares não dão atenção e outros já 

recebem bem”. I2: “Bom na sociedade nós idosos somos muitas vezes descriminados, por 

pensarem que não seremos capazes de resolver nossos problemas”. I3: “Não acolhe, 

muitos não respeitam”. I4: “Sou bem recebido por todos”. I4: “Sou bem recebido por 

todos”. I5: “Muito bem”. I7: “Sou aceita pela sociedade, não tenho o que reclamar”. I5: 

“Muito bem”. I6: Não somos respeitados como deve. I7: “Sou aceita pela sociedade, não 

tenho o que reclamar”. I8: “Eu me percebo muito bem relacionada com a sociedade” [...]. 

I9: “Muito bom, me tratam bem”.  



32 

 

Whitaker (2010) esclarece que mesmo de forma demorada, o país alterou 

substancialmente a posição do idoso dentro da família e na sociedade como um todo. 

Souza (2014) declara que compreensão da interação dos idosos com a sociedade está 

diretamente ligada as condições culturais nas quais o indivíduo está inserido.  

Manter relações interpessoais propicia-se viver de forma saudável e mais alegre, 

diferentemente daqueles idosos que buscam viver sós, que mostram problema em 

relacionar e estabelecer vínculo afetivo com outras pessoas.  Relacionar-se com diversos 

grupos e pessoas propicia sentimento de bem estar, de ter seus direitos respeitados, de 

inclusão, para que assim alcance um convívio harmônico. (VICINI, 2002 apud FRUMI; 

CELICH, 2006). 

Por fim, quando interrogadas sobre o significado de morte, obteve as seguintes 

falas: I1: “Algo triste mais que acontece com todo mundo”. I2: Acho que não tem um 

significado exato para a morte. I3: “É um descanso, um vê a Deus”. I4: “É vida, a gente 

não morre, vamos pra vida eterna”. I5: “É uma passagem desta vida para outra”. I6: “É 

uma passagem desta vida terrena para outra que é eterna”. I7: “Algo triste”. I8: “Morte 

para mim não é o fim de tudo, pela Fé que eu tenho no Criador que é nosso Deus, eu 

acredito na minha ressureição [...]”. I9: “Significa vida eterna para alcançar o céu”. 

Percebe-se nas falas que a questão religiosa traz um significado relevante na amostra, já 

outras idosas identificaram a morte como sendo algo estranho e triste.  

Com o passar da idade as pessoas idosas adquirem uma capacidade de dar 

testemunho, demonstrando sabedoria, pois percebem as coisas de forma não superficial e 

é capaz de eterniza-la. O idoso na sua longa história de vida é capaz de alcançar a 

espiritualidade por intermédio de sacrifícios e sofrimentos.  (SARMIENTO; LIMA-

FILHO, 2000 apud FRUMI; CELICH, 2006). A incompreensão da pós-morte levam o 

sentimento de medo, seja de quem está morrendo ou os que vivenciam a perca. 

(TEIXEIRA; CALVALCANTE; RUIZ, 2005). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste estudo o gênero feminino foi unânime e apresentaram idade entre 62 e 74 

anos, em sua maioria 80% informaram ser católicas e alfabetizadas. Através das repostas 

dos entrevistados e após as análises dos dados foi possível observar que os objetos do 

estudo, conhecer a percepção de um grupo de idosos de um bairro de uma cidade do 
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interior de Minas Gerais sobre o envelhecimento, e neste mesmo curso identificar na visão 

dos idosos o envelhecimento na sociedade atual, conhecer qual o sentido do 

envelhecimento no ponto de vista do idoso e identificar os medos dos idosos no processo 

do envelhecimento, estes objetivos foram alcançados, uma vez que, através dos relatos 

colhidos com os idosos ficou evidente que o envelhecimento é um processo natural do 

ser humano, mais que a forma de encarar e vivenciá-lo é algo próprio de cada um. Apesar 

das mudanças fisiológicas, patológicas e os medos, há aqueles que percebem de forma 

positiva de vivenciar esta fase da vida. Ressalta-se ainda que sentem-se percebidas pela 

sociedade e enxergam a morte como uma passagem para outra vida. 

Sendo assim esta pesquisa demonstra uma variável positiva em que os idosos 

destacam maior possibilidade na velhice sobrepondo os preconceitos instalados na 

sociedade atual. Diante dos dados, este estudo pode contribuir para o conhecimento dos 

profissionais de saúde, entretanto novos estudos se fazem necessários com objetivo de 

complementar e apresentar novas perspectivas cientifica sobre o assunto.  
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A PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS FORMANDOS DO CURSO DE 

ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 

UNAÍ-MG ACERCA DO PAPEL DO ENFERMEIRO NO CENTRO 

CIRÚRGICO 
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RESUMO -Na rotina de trabalho o enfermeiro convive com grandes desafios dentro do 

centro cirúrgico como, a falta de materiais, sobrecarga de trabalho, conflitos, funções 

administrativas burocráticas, entre outras. O artigo tem como objetivo geral identificar a 

percepção dos acadêmicos formandos de enfermagem a cerca do papel do enfermeiro no 

centro cirúrgico. E para isto foi preciso compreender através de uma pesquisa de campo 

e de literatura a responsabilidade do enfermeiro dentro do centro cirúrgico; entender como 

os acadêmicos relacionam a teoria vista em sala de aula com a prática vivenciada nas 

aulas práticas e no estágio. Utilizou-se como método de estudo uma abordagem 

qualitativa, descritiva e exploratória, através de um questionário respondido por seis 

acadêmicos do 10º período de enfermagem de uma instituição de ensino do município de 

Unaí-MG. Foi possível perceber que os objetivos propostos foram alcançados, que os 

acadêmicos entendem que a teoria e a prática são essenciais para a formação acadêmica, 

mas que muitos apontam divergências entre o que foi visto em sala de aula e a vivência 

do estágio. 

Palavras-chave: Centro cirúrgico. Enfermagem. Ensino. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O tema escolhido surgiu através da curiosidade em compreender e identificar 

como os acadêmicos formandos do curso de enfermagem veem o profissional de 

enfermagem em exercício de suas funções dentro do centro cirúrgico, e qual interferência 

seu desempenho profissional poderia causar dentro deste contexto. Abordar e instigar esta 

reflexão provoca impacto social relevante entre o grupo de acadêmicos formandos já que 

permite um raciocínio mais íntimo e pessoal acerca da importância do seu papel como 

profissional em centro cirúrgico.    

Pretendeu-se por meio deste estudo, buscar respostas para a seguinte 

problemática: Qual a percepção dos acadêmicos formandos do curso de enfermagem de 

uma instituição de ensino do município de Unaí – MG acerca do papel do enfermeiro no 

centro cirúrgico? 

                                                 
1 Acadêmicas do oitavo período de Enfermagem da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí 

² Professora orientadora responsável pela disciplina Enfermagem Médico Cirúrgica. 
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Essa pesquisa desejou alcançar o objetivo geral que é identificar a percepção dos 

acadêmicos formandos de enfermagem a cerca do papel do enfermeiro no centro 

cirúrgico. Dessa forma, identificou-se como objetivos específicos: compreender através 

de uma pesquisa de campo e de literatura a responsabilidade do enfermeiro dentro do 

centro cirúrgico; entender como os acadêmicos relacionam a teoria vista em sala de aula 

com a prática vivenciada nas aulas práticas e no estágio. 

A enfermagem em centro cirúrgico sempre foi a responsável por garantir um 

ambiente que fosse seguro, confortável e limpo durante o ato cirúrgico. Inicialmente suas 

atividades eram voltadas predominantemente para a área instrumental e atendimento às 

solicitações médicas, mas a partir de 1985 foi proposto o Sistema de Assistência de 

Enfermagem Perioperatória (SAEP) que promoveu o desenvolvimento de atividades de 

assistência integral, continuada e participativa ao paciente, tratando-o de uma forma 

singular. (FONSECA e PENICHE, 2009).   

 O centro cirúrgico é uma unidade fechada com inúmeras normas e rotinas e com 

elevado número de procedimentos, sendo assim o enfermeiro deverá ter conhecimento 

científico, responsabilidade, habilidade técnica e estabilidade emocional para a 

administração de possíveis conflitos entre os profissionais atuantes. Assim o 

relacionamento entre os profissionais deve acontecer de uma forma harmoniosa. Para que 

isso aconteça é necessário um trabalho integrado a fim de favorecer as exigências 

impostas pelo ambiente do setor.  (CHRISTÓFORO e CARVALHO, 2009). 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O centro cirúrgico é uma das áreas que compõe a unidade hospitalar, é destinada 

para realização de procedimentos cirúrgicos e conta com materiais específicos e com uma 

equipe ampla que trabalha em conjunto em busca de um completo atendimento durante o 

processo cirúrgico. Sua área física deve possibilitar total apoio à equipe durante o 

planejamento e execução dos procedimentos. (RODRIGUES e SOUZA, 1993). 

Segundo Leite (2002), até meados da década de 60 o centro cirúrgico se resumia 

em uma área instrumental que focava no ato anestésico-cirúrgico onde a enfermagem se 

preocupava em atender a equipe médica. Os profissionais desta unidade passaram a sentir 

a necessidade de um trabalho mais organizado, que garantisse um atendimento holístico 

e individualizado ao paciente, o assistindo de forma integral no período perioperatório. 
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Para Sousa et al (2013), o enfermeiro é um importante membro da equipe do 

centro cirúrgico e desenvolve atividades de coordenação, organização e gerenciamento 

da unidade e da equipe de enfermagem.  Além das funções, burocráticas e técnicas o 

enfermeiro deve além de assegurar o bem estar, social e emocional do paciente, exercer 

o papel de educador.  

O centro cirúrgico exige um trabalho dinâmico entre os profissionais que nele 

atuam, necessitando de uma organização que acontece a partir de um trabalho em equipe, 

essa é uma forma de desempenhar o trabalho na unidade e fornecer ao cliente um 

atendimento adequado de forma humanizada. A equipe que trabalha no centro cirúrgico 

deve ser democrática e trabalhar em conjunto, para evitar assim a sobrecarga de trabalho 

e consequentemente afetar na assistência prestada ao cliente. (CAMELO, 2011). 

  A humanização no centro cirúrgico é um assunto que vem tendo grande 

destaque na literatura. Bedin, Ribeiro e Barreto (2004), afirmam que a humanização 

envolve um cuidado digno e a escuta do paciente por parte do profissional. Para o paciente 

que precisa dos serviços do centro cirúrgico, é necessário um trabalho de acolhimento e 

atenção especial que é prestado pela enfermagem. É necessário que o enfermeiro tenha o 

cuidado de esclarecer as dúvidas, entender os medos e tranquilizar o paciente, 

principalmente pelo fato do centro cirúrgico ser um ambiente que na maioria das vezes é 

diferenciado e traz insegurança.  

Pedroloet al (2001), afirmam que o enfermeiro desempenha um papel primordial 

no centro cirúrgico, e que nos dias atuais o mercado de trabalho vem exigindo que esses 

profissionais se especializem e busquem sempre uma base cientifica. Os autores afirmam 

ainda que um bom embasamento teórico recebido durante a graduação é de fundamental 

importância para a atuação do enfermeiro no centro cirúrgico, e que as experiências 

vividas na vida acadêmica influenciam no tipo de profissional e na qualidade da 

assistência que será prestada por ele durante sua vida profissional. 

 

 

 

 

3  METODOLOGIA 

 

Para alcançar o objetivo proposto neste estudo e para responder sua questão 

norteadora, utilizou-se uma pesquisa de campo e como método de estudo uma abordagem 
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qualitativa, descritiva e exploratória, através de um questionário. A amostra foi composta 

por nove alunos. A seleção da população foi o grupo de acadêmicos do último período da 

graduação em enfermagem. Foram incluídos nesta pesquisa os alunos que cursam o 10º 

período da graduação de enfermagem, e excluídos os acadêmicos reprovados na 

disciplina de enfermagem médico-cirúrgica. 

Para Marconi e Lakatos (2007), a pesquisa de campo é um processo que da a 

possibilidade do pesquisador adquirir mais conhecimento, poder entender e levantar 

dados da população no local onde ocorrerá o estudo, o autor exalta que é uma fase que 

deve acontecer depois de um estudo e aprofundamento bibliográfico acerca do tema. 

Segundo Gil (2012), a pesquisa qualitativa busca instigar e causar uma absorção 

do tema, ela busca responder questões de modo que possamos chegar ao máximo da 

realidade possível, o que não poderia acontecer através de variáveis em um estudo 

qualitativo. 

O instrumento utilizado foi um questionário estruturado composto por sete 

questões discursivas, respondidas pessoalmente por cada participante, foi aguardado os 

alunos responderem o questionário e recolhido em seguida. O instrumento abordou as 

seguintes variáveis: grau de conhecimento e visão dos acadêmicos a cerca do papel do 

enfermeiro no centro cirúrgico. Estas variáveis buscam responder aos objetivos do estudo. 

Para cumprir os princípios éticos e legais que regem a pesquisa com seres 

humanos, dispostos na Resolução Nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, do 

Ministério da Saúde, foi solicitada na instituição de ensino uma autorização para 

realização da pesquisa bem como foi solicitado que os alunos pesquisados assinassem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, redigido de acordo com a resolução e lido 

antes da aplicação. 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS: DISCUSSÃO E ANÁLISE 

 

A fim de alcançar os objetivos já citados foi aplicado um questionário estruturado 

contendo sete perguntas, as quais deveriam ser respondidas pelos nove acadêmicos 

formandos do 10º período de enfermagem de uma instituição de ensino do município de 
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Unaí-Mg. Durante a aplicação do questionário que ocorreu no dia dezenove de outubro 

de 2015 no período da aula, (19:00hs às 21:00hs) dois acadêmicos se recusaram a  

participar da pesquisa e um não se encaixou nos critérios de inclusão. Para identificar 

cada resposta e cada aluno foram utilizadas as iniciais Ent, cujo significado é entrevistado. 

Inicialmente foi solicitado aos participantes que apresentasse, segundo a 

perspectiva deles, qual é a principal função do enfermeiro no Centro Cirúrgico. Pode-se 

observar através das falas obtidas que dois dos acadêmicos acreditam que apesar do 

enfermeiro possuir outras funções, a principal delas é auxiliar o médico cirurgião durante 

o procedimento cirúrgico, e quatro acadêmicos acreditam que a função do enfermeiro é 

manter o centro cirúrgico em bom funcionamento, organizando, delegando funções e 

coordenando. 

Categoria 1: Funções administrativas. Ent. 2: “Prever e prover todas as 

necessidades para o bom funcionamento do centro cirúrgico.”Ent. 3:“[...]preenchimento 

de documentos sobre o paciente e a cirurgia e auxilio aos médicos e cirurgiões.” Ent. 

5:“Preparar a equipe de enfermagem, delegar funções, planejar e auxiliar no centro 

cirúrgico.”Ent. 6:“Conhecer, coordenar, ajudar e criar pop.”. 

Categoria 2: Auxiliar o médico: Ent. 1:“Auxiliar o médico durante as 

cirurgias.”Ent. 4:“Instrumentar, ou seja, auxiliar o cirurgião durante toda cirurgia.” 

Stumm ,Maçalai e Kirchner (2006) informam que alguns enfermeiros acreditam 

que além das suas funções de coordenação e supervisão eles devem priorizar o seu papel 

de auxiliar o médico durante o procedimento operatório, deixando de lado algumas vezes 

até mesmo o suporte para com o cliente.   

Gonçalves, Lima e Turrini (2013) afirmam que as principais funções do 

enfermeiro de centro cirúrgico é coordenar e supervisionar não esquecendo que esses 

profissionais têm o dever de organizar e manter os equipamentos e o ambiente. 

É evidente que os acadêmicos e os autores diferem suas opiniões quanto a 

principal função do enfermeiro, porém ambos estão corretos, visto que o enfermeiro 

desempenha tanto a função de auxiliar o cirurgião no momento do procedimento quanto 

administrativa já que este organiza e supervisiona o ambiente bem como toda a equipe de 

enfermagem.  

Quando indagado sobre as dificuldades que o enfermeiro enfrenta dentro do centro 

cirúrgico, quatro entrevistados acreditam que a sobrecarga de trabalho por parte do 

enfermeiro é o grande problema o que o faz por inúmeras vezes desempenhar atividades 

tanto assistenciais quanto administrativas/coordenação, já dois dos acadêmicos 
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afirmaram que a maior dificuldade é a falta de capacitação para o conhecimento e 

identificação dos instrumentais cirúrgicos. 

Categoria 1: Dificuldades técnicas: Ent. 1:“Conhecer a rotina e técnicas do centro 

cirúrgico.”Ent. 3:“A maior dificuldade está no conhecimento sobre as técnicas e 

procedimentos realizado no setor”. 

Categoria 2: Sobrecarga de trabalho: Ent. 2:“... sobrecarregando os profissionais 

e em principal o próprio enfermeiro responsável pelo centro cirúrgico. “Ent. 4: “Acho 

que a maior dificuldade da nossa professora era o excesso de trabalho.” Ent. 5: “Excesso 

de tarefas e responsabilidades.” Ent. 6: “Educação continuada, falta de responsabilidade 

e sobrecarga de trabalho.” 

O enfermeiro deve estar sempre em busca de se atualizar para o mercado de 

trabalho, pois o profissional desqualificado poderá cometer erros como: na identificação 

de materiais inadequados para o procedimento, manipulação de aparelhos ou até mesmo 

na própria identificação do paciente que pode vir a trazer danos ao cliente. (RODRIGUES 

e SOUSA, 1993). 

Nunes e Batista (2004) no centro cirúrgico o enfermeiro recebe cada vez mais uma 

proporção indevida de pacientes em seus turnos de trabalho que são aliados a uma má 

qualificação e a uma extensão das suas responsabilidades, visto que esses profissionais 

sempre desempenham mais de uma função, dificultando a resistência de altas cargas de 

trabalho. 

Os formandos apontaram problemas que acometem a rotina profissional do 

enfermeiro no centro cirúrgico como a sobrecarga de trabalho, falta de capacitação, 

dificuldade em lidar com os instrumentos do setor. Problemas esses que podem atingir 

diretamente o paciente, uma vez que ele é o objeto de trabalho desta equipe. 

A respeito do que os alunos acham sobre a teoria que é vista em sala de aula e a 

prática vivenciada em estágios e aulas práticas houve uma divisão de opiniões, três dos 

acadêmicos asseguram que a prática condiz absolutamente com a teoria estudada em sala 

de aula, enquanto os outros três negam grande relação entre teoria e prática, afirmando 

que na realidade do centro cirúrgico o profissional deve adaptar inúmeras tarefas, 

materiais e procedimentos contrapondo o que afirma a teoria. 

Categoria 1: Sim. Ent. 3:“Sim”Ent. 4:“Sim.”Ent. 1:“Sim.”. 

Categoria 2: Não. Ent. 2:“Não, pois a bibliografia muitas vezes, foge da realidade 

em que temos que nos enquadrar.”Ent. 5:“Não algumas situações são diferentes quando 
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comparadas teoria e prática.”Ent. 6:“Não, pouco tempo de prática deveria ver mais 

coisa.”. 

Pedrolo et al (2001)acreditam que um fator que muito inspira o acadêmico durante 

o seu estágio é o relacionamento professor-aluno motivando ou desmotivando o interesse 

do acadêmico de enfermagem pela área discutida.  

Os alunos indicam pontos positivos e negativos vivenciados durante a disciplina 

de centro cirúrgico. Uma parte questiona que na prática as coisas não funcionam 

exatamente como descrito nas aulas teóricas, sendo necessário várias vezes o uso de 

improvisos para a realização de procedimentos, o que dificulta a vida do enfermeiro. O 

restante dos acadêmicos afirma que tudo que foi visto em sala de aula foi vivenciado na 

prática. 

Quando questionados sobre quais os riscos inerentes ao paciente podem estar 

presentes no centro cirúrgico quando o profissional enfermeiro não está capacitado para 

atuar no setor. Por unanimidade os acadêmicos atestaram que a infecção hospitalar é o 

maior risco que os clientes estão sujeitos em adquirir. 

Ent. 1, Ent. 2, Ent. 3, Ent. 4, Ent. 5, Ent. 6:“Complicações tardias e imediatas 

ao paciente, como infecções.” 

Caetano et al (2004) anunciam que o centro cirúrgico é um dos principais locais 

expostos a infecção e a sua causa pode ter vários fatores, a equipe de enfermagem é 

corresponsável por evitar a ocorrência desse evento.  

Sabendo que a infecção é algo evitável é dever do profissional de enfermagem ser 

cuidadoso e realizar sempre suas funções adequadamente como: uso correto de EPI’s, 

assepsia, destreza e cuidado ao realizar procedimentos.  

Em outro momento os formandos foram interrogados sobre o que o enfermeiro 

pode fazer para aperfeiçoar o trabalho em equipe dentro do centro cirúrgico. Como 

resultado quatro alunos concordam que para compor uma equipe é necessário o cultivo e 

um bom relacionamento interpessoal entre os membros e dois acreditam que com a oferta 

de uma educação continuada periódica por parte do enfermeiro, pode-se obter uma equipe 

mais preparada e harmoniosa para desempenhar o trabalho multidisciplinar. 

Categoria 1: Educação continuada. Ent. 1:“Oferecer educação continuada e 

conhecer os instrumentos utilizados.”Ent. 6:“Educação continuada.” 

Categoria 2: Boa relação com a equipe. Ent. 2:“Reuniões e um bom 

relacionamento.”Ent. 3:“Manter relações interpessoais satisfatórias.”Ent. 4:“Ter um 
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bom relacionamento com os colegas de equipe.”Ent. 5:“Preparar a equipe, dinamizar as 

tarefas e proporcionar um melhor convívio.”. 

Stumm (2006) garante que desentendimentos e desavenças entre a equipe de 

enfermagem podem interferir no psicológico de cada um, influenciando diretamente no 

trabalho prestado ao cliente, cabendo assim ao enfermeiro tentar evitar e/ou solucionar 

prováveis conflitos, com isso obtendo uma equipe de bom relacionamento. 

Souza e Ceribelli (2004) consolidam que uma educação continuada dentro do 

ambiente de trabalho contribui para a melhoria do nível da equipe de saúde, garantindo 

uma boa qualidade da assistência aos clientes, segurança aos profissionais e uma 

participação com êxito na vida institucional. 

Portanto conforme a fala do autor e opinião dos acadêmicos, podemos notar que 

o enfermeiro é o principal mediador da equipe de enfermagem devendo sempre procurar 

ações educativas e supervisionar seus funcionários a fim de evitar possíveis desacordos, 

buscando medidas que harmonize o grupo. 

Quando perguntados a respeito da (s) dificuldade (s) encontrada (s) nas aulas 

práticas/estágios enquanto acadêmicos foi constatado que quatro dos participantes 

tiveram grande dificuldade em relação às partes técnicas como: nome e conhecimento de 

instrumentais e anotações de enfermagem. Os demais afirmaram que uma das principais 

dificuldades enfrentadas no estágio é a grande divergência encontrada entre a teoria e 

prática. 

Categoria 1: Lidar com as técnicas. Ent. 1: “Saber o nome e para que serve cada 

instrumento (pinças) e técnicas.” Ent. 3: “Lidar com as técnicas, procedimentos 

diferentes.” Ent. 5: “A imaturidade quanto às técnicas e procedimentos. 

Categoria 2: Divergência entre a teoria e prática. Ent. 2: “Uma das dificuldades 

que encontrei foi à diferença entre teoria e prática.” Ent. 4: “A maior dificuldade são as 

controvérsias, você aprende uma coisa “técnica” na aula prática e você tem que 

desempenhar outra coisa na prática” Ent. 6: “Adequar o que foi aprendido com a 

realidade.”. 

Carvalho, Farah e Galdeano (2004) consolidam que é fácil perceber as 

dificuldades e anseios vivenciados pelos acadêmicos durante os estágios, principalmente 

quando o assunto está relacionado à instrumentação cirúrgica e a identificação de 

materiais. 
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O que comprova a fala do autor e a opinião de parte dos acadêmicos é o fato de 

existir um curso (à parte da graduação) de instrumentação cirúrgica, já que este não é um 

assunto tratado com particularidade dentro teoria da disciplina de centro cirúrgico. 

A última indagação foi sobre a identificação dos acadêmicos com a área de centro 

cirúrgico todos os participantes negaram qualquer interesse em ingressar na área de centro 

cirúrgico justificando não se identificarem por este ser um ambiente fechado e que não 

possibilita a criação de um contato mais amplo entre o profissional e o cliente.  

Ent. 1, Ent. 2, Ent. 3, Ent. 4, Ent. 5, Ent. 6: “Não, esta não é uma área que me 

identifico.”. 

Segundo Silva e Alvim (2010) o enfermeiro que atua no centro cirúrgico muitas 

vezes não cria um vínculo com o paciente, uma vez que, neste setor a atenção ao estado 

físico do paciente vem sempre em primeiro lugar. Ao delegar funções, capacitar sua 

equipe, prever e prover recursos o enfermeiro acaba promovendo também outra forma de 

cuidado que se pode denominar como indireto, mas de suma importância durante a 

permanência do paciente no centro cirúrgico.  

É necessário durante a vida acadêmica haver um estímulo a fim de motivar o aluno 

a ter interesse pela área de centro cirúrgico fazendo-o entender a importância da busca de 

um aprimoramento após a sua graduação.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo geral, foi possível observar que a experiência vivenciada, proporcionou 

o entendimento real do papel e da importância do enfermeiro dentro do centro cirúrgico, 

que exerce funções múltiplas de assistência, administração, coordenação e supervisão 

sendo este um membro de suma importância na equipe cirúrgica. 

Como resposta aos objetivos pode-se dizer que a maioria dos alunos apresenta 

um grande questionamento com relação à teoria vista na sala de aula e a prática vivida no 

estágio, justificando-se pelo fato de serem por várias vezes obrigados a usar de 

improvisos, episódio esse que não foi visto por eles no decorrer das aulas teóricas. 

A partir da análise dos dados é notável que a grande maioria dos alunos não tem 

grande satisfação pela matéria, muitos deles não sabem inclusive a real função do 

enfermeiro e se sentem inseguros quanto técnicas e procedimentos realizados no ambiente 

do centro cirúrgico, mas também afirmam a importância da teoria e da prática vivida 

durante a graduação para uma formação de qualidade. 
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Com o desenvolvimento da pesquisa pode-se concluir que os alunos não tiveram 

grande interesse em participar da pesquisa, demonstrando insatisfação com relação ao 

tema. Acredita-se que isso pode ter interferido nos resultados, diante do fato das respostas 

estarem por muitas vezes incompletas, impedindo uma análise mais profunda sobre a 

percepção dos acadêmicos formandos de enfermagem a cerca do papel do enfermeiro no 

centro cirúrgico. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BEDIN, Eliana; RIBEIRO, Luciana Barcelos Miranda; BARRETO, Regiane Ap. Santos 

Soares - Humanização da assistência de enfermagem em centro cirúrgico. Revista 

Eletrônica de Enfermagem, v. 06, n. 03, 2004. Disponível em 

<http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen> Acessado em: 20 de out. 2015. 

 

CAETANO Caroline, SILVEIRA Cristiane Aparecida, SIMPIONATO Erica,  

CARVALHO Rachel, FARAH Olga Guilhermina Dias, GALDEANO Luíza Elaine. 

Níveis de ansiedade de alunos de graduação em enfermagem frente a primeira 

instrumentação cirúrgica. Revista Latino-am Enfermagem. São Paulo, dezembro de 

2004.Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692004000600011> Acessado em 22 de out. 2015. 

 

CAMARGO Fernanda Carolina, Queiroz Flávia Aline, CagninMariliseCarrascoza. O 

preparo da equipe cirúrgica: aspecto relevante no controle da contaminação ambiental. 

Revista Latino-am Enfermagem. São Paulo, março de 2004.Disponível em 

<http://www.eerp.usp.br/rlaenf> Acessado em 20 de out. 2015. 

 

CAMELO, Silvia Helena Henriques. O trabalho em equipe na instituição hospitalar: 

uma revisão integrativa. 

CogitareEnferm. São Paulo, 2011.. Disponível em 

<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/cogitare/article/view/19977> Acessado em: 20 de 

out. 2015. 

 

CHRISTÓFORO, BerendinaElsinaBouwman; CARVALHO, Denise Siqueira. Cuidados 

de enfermagem realizados ao paciente cirúrgico no período pré-operatório. Revista da 

Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, SP, v. 43, n. 1, mar 2009.  

 

FONSECA, Rosa Maria Pelegrini; PENICHE Aparecida de Cássia Giani. Enfermagem 

em centro cirúrgico: trinta anos após criação do Sistema de Assistência de Enfermagem 

Perioperatória. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, SP, v. 22, n. 4, p. 428 – 433, 

2009.  

 



48 

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa social, 5ed. São Paulo, Atlas, 

2010. 

 

LEITE RCBO. Assistência de enfermagem perioperatória na visão do enfermeiro e do 

paciente cirúrgico idoso. Rev. Escola de Enfermagem da Universidade de São 

Paulo;SãoPaulo 2002. Disponível em: <http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p

&nextAction=lnk&exprSearch=10464&indexSearch=ID>. Acessado em: 20 de out. 

2015. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da 

metodologia científica.6 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

NUNES Gil, BATISTA Marcia. Estresse nos trabalhadores de enfermagem: Estudo em 

uma unidade de psiquiatria. Florianópolis SC, 2004.Disponível em < 

http://www.saudeetrabalho.com.br/t-enfermagem.htm >Acessado em 20 de out. 2015. 

 

PEDROLO Flavia Tatiana, HANNICKEL Sabrina, OLIVEIRA Janaina Zabom, ZAGO 

Márcia Maria Fontão. A experiência de cuidar do paciente cirúrgico: As percepções dos 

alunos de um curso de graduação em enfermagem. Revista Esc. Enf. USP. São Paulo 

2001. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v35n1/v35n1a05> Acessado em 

20 de out. 2015. 

 

RODRIGUES, R. A. P.; SOUSA, F. A. E. F., O trabalho da enfermeira em centro 

cirúrgico: análise de depoimentos. Rev. Latino-am. De enfermagem, Ribeirão Preto, 

v. 2 n. 1, p.21-34, julho, 1993. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v1n2/v1n2a03> Acessado em: 23 de out. 2015. 

 

SILVA, Denise Conceição; ALVIM, Neide Aparecida Titonelli. Ambiente do Centro 

Cirúrgico e os elementos que o integram: implicações para os cuidados de enfermagem. 

Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, DF, v. 63, n. 3, mai/jun 2010.  

 

SOUSA C. Silva, GONÇALVES M. Carolina, LIMA A. Monteiro, TURRINI R. N. 

Tereza. Avanços no papel do enfermeiro de centro cirúrgico. Rev. de Enfermagem 

UFPE online.Recife, 2013. Disponível 

em:<http://www.researchgate.net/publication/257922369_Avanos_no_papel_do_enfer

meiro_de_centro_cirurgico>. Acessado em: 20 de out. 2015. 

 

SOUZA Mara Cristina Bicudo, CERIBELLI MIPedreira Freitas. Enfermagem no centro 

de material esterilizado - a prática da educação continuada. Rev Latino-am 



49 

 

Enfermagem. São Paulo SP, 2004.Disponível 

em:<http://www.revistas.usp.br/rlae/article/viewFile/1940/2005>Acessado em 05 de 

nov. 2015. 

 

STUMM, EnivaMiladi Fernandes; MAÇALAI, Rubia Teresinha; KIRCHNER, Rosane 

Maria. Dificuldades enfrentadas por enfermeiros em um centro cirúrgico. Revista Texto 

& Contexto Enfermagem, Florianópolis, SC, v. 15, n. 3, pag 464 – 471, jul/set 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPREENDEDORISMO RURAL: Estudo de Caso no Assentamento Tabocas- 

Unaí/MG 



50 

 

 

Lidiane Campos dos Santos 

Mestre em Administração, Especialista em Gestão Agroindustrial, Graduada em 

Administração. Coordenadora e Professora do Curso de Administração e NPG.  

Consultora Empresarial. 

Cláudia Aparecida Machado  

Mestre em Marketing, Especialista em Qualidade e Agricultura Empresarial, Graduada 

em Administração. Professora e Coordenadora do NAC. Instrutora do SENAR MINAS 

e Consultora Empresarial e Rural. 

Karenn Lourrane Soares Luiz 

Graduada em Administração 

 

 

RESUMO  

O presente artigo teve como objetivo analisar as ações praticadas pelos agricultores 

familiares que promovem o desenvolvimento das pequenas propriedades do 

Assentamento Tabocas, localizado na cidade de Unaí/MG. O referencial teórico buscou 

informar acerca do Empreendedorismo, ações empreendedoras e empreendedorismo 

como fator promovedor do desenvolvimento da Agricultura Familiar. Foi utilizado como 

metodologia estudo de caso e para apurar as ações empreendedoras praticadas pelos 

agricultores familiares, foram aplicados questionários. Como resultado deste estudo, 

pôde-se observar que os agricultores familiares praticam ações empreendedoras, que 

contribuem para o desenvolvimento deles, através dos produtos que são cultivados na 

terra. 

Palavras chaves: Empreendedorismo. Ações Empreendedoras. Agricultura Familiar.   

 

1 INTRODUÇÃO  

 O empreendedorismo pode ser considerado como um dos fatores promovedores 

do desenvolvimento econômico e social. Vale ressaltar que para ser um empreendedor 

precisa ter uma boa ideia, sendo essencial um bom planejamento e análise de mercado. 

 De acordo com pesquisas do GEM e SEBRAE, o Brasil se encontra em 3º lugar 

quanto aos países empreendedores. O sucesso do empreendimento para o empreendedor 

é resultado de sua visão acompanhada de ação e planejamento.  

Outra característica marcante do empreendedor é a coragem para assumir riscos 

e não desistir facilmente.  

 O empreendedorismo exige disciplina, compartilhamento de informações, sede 

de aprendizado e capacidade de absorver conhecimento alheio.   

 Diante deste contexto, a presente pesquisa busca identificar as ações 

empreendedoras praticadas pelos agricultores familiares que promovem o 

desenvolvimento das pequenas propriedades do Assentamento Taboca. 
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 A pesquisa se justifica devido à necessidade de verificar o conhecimento dos 

agricultores familiares quanto ao termo empreendedorismo e a aplicabilidade deste no 

cotidiano deles. 

 Para atingir o objetivo proposto utilizou-se da pesquisa descritiva de caráter 

qualitativo e quantitativo, predominando o qualitativo, uma vez que para a coleta de dados 

utilizou-se de questionários com onze perguntas estruturadas, aplicados a 42 (quarenta e 

dois) agricultores familiares do Assentamento Tabocas de Unaí/MG. 

 

2 EMPREENDEDORISMO 

 Empreendedorismo é um dos principais fatores promovedor do desenvolvimento 

econômico e social de um país, tem como papel identificar oportunidades, agarrá-las e 

buscar os recursos necessários para transformá-las em um negócio lucrativo. Seu estudo 

é quase sempre voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades 

relacionadas à geração de um projeto, seja ele técnico, cientifico ou empresarial.  

 Para Cury (2003), empreendedorismo significa criar empresas ou produtos 

novos, agregar valor e saber identificar oportunidades e transformá-las em um negócio 

lucrativo. Schumpeter (1982 apud SOARES, 2002, p.17) ressalta que “o conceito de 

empreendedorismo foi utilizado inicialmente na primeira década do século XX pelo 

economista Joseph Schumpeter”. Associando-o mais claramente à inovação, afirmando 

que: 

 

A essência do empreendedorismo está na percepção e no aproveitamento das 

novas oportunidades no âmbito dos negócios (...) sempre tem a ver com criar 

uma nova forma de uso dos recursos nacionais, em que eles sejam deslocados 

de seu emprego tradicional e sujeitos a novas combinações. (SCHUMPETER, 

1982 apud SOARES, 2002, p. 17). 

        

 Sabe-se que para a concretização de uma ideia e a realização de um sonho é importante 

esforçar e dedicar assumindo todos os riscos e encarando todos os obstáculos. (MELO E 

RIBEIRO, 2009, p. 17).  

 
O empreendedorismo é em primeiro lugar, o sonho e o esforço e empenho que 

são dedicados à concretização de uma idéia, assumindo todos os riscos, 

encarando todas as dificuldades, obstáculos e erros como forma de melhorar e 

aprender [...] um empreendedor não pode ficar “preso” ao medo de falhar, tem 

que aceitar os riscos e prosseguir ainda assim 
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 O desenvolvimento de novos empreendimentos é fundamental, não somente para 

aqueles que decidem viver diretamente de seu trabalho como empreendedores, mais 

também para os executivos que atuam em empresas. 

 Seguramente muitas pessoas gostariam de ser empreendedoras neste mundo, 

pelo fato de deixar de ser operário, passando a ser patrões, ou seja, dono de seu próprio 

empreendimento.  

 CURY (2003, p. 30) descreve que o empreendedor pode ser compreendido como 

uma pessoa com condições e habilidades para: 

 

Executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo 

não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. 

É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter a consciência de que quem vence 

sem obstáculos triunfa sem glória.  

 

 Na concepção de Mendes (2009) o empreendedorismo é o processo dinâmico de 

gerar mais riquezas, o qual é criado por pessoas que assumem os principais perigos em 

termos de patrimônio, tempo ou até mesmo o compromisso com a carreira ou que forneça 

valor para algum produto ou serviço. 

 Empreendedor é o indivíduo capaz de desenvolver uma visão, Dolabela (2008), 

destaca que, o empreendedor deve também saber atrair terceiros, sócios, colaboradores, 

investidores e convencê-los de que sua visão poderá levar todos a uma situação bem 

confortável no futuro.  

 
Ser empreendedor não é somente uma questão de acúmulo de conhecimento, 

mas a introjeção de valores, atitudes, comportamentos, formas de percepção 

do mundo e de si mesmo voltados para atividades em que o risco, a capacidade 

de inovar, perseverar e de conviver com a incerteza são elementos 

indispensáveis. (DOLABELA, 2008, p.60). 

 

 Nessa situação, o conhecimento não é o fator primordial, todo empreendimento 

precisa de bons investimentos, para que possa sobressair no mercado. 

Nos dias de hoje, tem-se observado que as grandes organizações têm interesse 

nos empreendedores, profissionais que procuram novas experiências, e têm em seu perfil 

as características: inovação, determinação, ousadia, coragem e garra, que não se 

contentam com o que já tem. (DOLABELA, 2008) 

 O autor ainda afirma de forma curta, simples e direta que o empreendedor é 

aquele que vai à busca de satisfazer, de forma criativa e ousada, uma necessidade do 

mercado consumidor potencial, com o mínimo de tempo necessário. 
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              O legítimo empreendedor move o mundo, faz girar a economia, sente prazer em 

contribuir e inovar. 

              Na  visão Schumpeteriana, o desenvolvimento econômico atua com o auxílio de 

três fatores fundamentais: as inovações tecnológicas, o crédito bancário e o empresário 

inovador.  

 

[...] alguém só é um empresário quando efetivamente levar a cabo novas 

combinações, e perde esse caráter assim que tiver montado o seu negócio, 

quando dedicar-se a dirigi-lo, como outras pessoas dirigem os seus negócios.  

(SCHUMPETER, 1982 apud GOMES, 2006 p.35). 

  

 Um dos principais atributos do empreendedor é identificar oportunidades, 

agarrá-las e ir à busca de meios para convertê-los em negócio lucrativo. O dinheiro é visto 

pelo empreendedor como padrão de desempenho, canal para realizar os seus objetivos, 

mas raramente como objetivo em si mesmo. (DOLABELA, 2008). 

  Dornelas (2001) acredita ainda que o processo empreendedor possa ser ensinado 

e entendido, e que o êxito é decorrente de uma escala de fatores internos e externos ao 

negócio, do perfil do empreendedor e de como ele comanda as adversidades que encontra 

no dia a dia de seu empreendimento. 

 

2.1 CARACTERISTÍCAS E PERFIL DO EMPREENDEDOR  

 Ser empreendedor significa ser motivado pela auto realização, gostar do que faz, 

pelo desejo de assumir responsabilidades e ser independente.  

 Segundo Pimentel (2009) para se alcançar o sucesso, o empreendedor deve se 

concentrar em uma única oportunidade, identificar, desenvolver, trabalhar em cima e 

gerenciar os recursos livres, para transformar a oportunidade em um negócio bem 

sucedido.  

 Dolabela (2008) resume as características do empreendedor em: ser 

perseverante, ter iniciativa, ser criativo, ser protagonista, ter energia, rebeldia a padrões 

impostos, capacidade de diferenciar-se, comprometimento, capacidade incomum de 

trabalho, liderança, orientação para o futuro, imaginação, proatividade, define o que deve 

aprender a partir do que deseja fazer, tolerância a riscos moderados e alta tolerância a 

ambiguidade e incertezas (Quadro 1). 
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Quadro 1- Características dos empreendedores de sucesso 

Características Definições 

São Visionários Como será o futuro de seu negócio e de sua vida. 

Sabem tomar decisões São pessoas seguras, tomam decisões corretas na hora certa e programam suas ações 

rapidamente. 

São indivíduos que 

fazem a diferença 

Transformam uma idéia abstrata em algo concreto. 

Sabem explorar ao 

máximo as 

oportunidades 

É um indivíduo curioso e atento a informações. Sabe identificar as oportunidades em 

momento abio e aproveita para adquirir conhecimento. 

São Determinados e 

dinâmicos 

São capazes de ultrapassar todos os obstáculos a eles impostos. 

São dedicados Trabalham exaustivamente, o que pode comprometer seu relacionamento com aqueles que 

estão a sua volta, porém são incansáveis e amam trabalhar. 

São otimistas e 

apaixonados pelo que 

fazem 

Sempre enxergam o sucesso e não imaginam o fracasso, já que são otimistas e adoram o 

trabalho que realizam. 

São independentes e 

constroem o próprio 

destino 

Não querem ser empregados, quer seguir seus próprios caminhos, fazer algo novo e gerar 

empregos. 

Ficam ricos Sabem que a elevação financeira é uma conseqüência do sucesso dos negócios, porém este 

não é seu principal objetivo. 

São líderes e 

formadores de 

equipes 

Sabem recrutar as melhores pessoas, gerando um grupo coeso. 

São bem relacionados Constroem redes de contato que os auxiliam no ambiente externo da empresa. 

São organizados Melhoram o desempenho de seu empreendimento através de uma eficiente alocação de 

recursos. 

Planejam, planejam Planejam todos os passos, desde o rascunho do plano de negócio ao planejamento 

estratégico e a apresentação aos investidores. 

Possuem 

conhecimento 

Estão em constante processo de aprendizagem, pois sabem que o conhecimento é uma 

importante ferramenta para se alcançar o sucesso. 

Assumem riscos 

calculados 

Essa é uma de suas características mais conhecidas. O empreendedor assume riscos 

calculados e sabem gerenciar esses riscos, além de torná-los um estímulo para sua jornada 

empreendedora. 

Criam valores para a 

sociedade 

Eles utilizam seu capital intelectual para criar soluções que melhorem a vida das pessoas. 

Fonte: DORNELAS, 2005. 

 O preparo de um indivíduo para iniciar um negócio próprio cria-se com seu 

domínio sobre as tarefas necessárias para o seu desenvolvimento e sua capacidade de 

gerenciar e com visão empreendedora. (DEGEN, 1989). 

 Fala-se nos dias de hoje no “Capital Intelectual” que quer dizer: conhecimento, 

experiência, especialização. O foco está nas pessoas, dessa forma, o perfil do profissional 

de sucesso, que lidera suas percepções e suas atitudes, está em pessoas que conseguem 

harmonizar esforços individuais ou coletivos e que criam algo novo e criativo. (SOARES, 

2002). 
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 Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, além de ser um homem 

sonhador, tem em seu perfil empreendedor como característica marcante a inovação e a 

perseverança.  

  

2.2 A FORMAÇÃO DA VISÃO EMPREENDEDORA 

 A visão e as relações do empreendedor constituem em organizar elementos 

essenciais para a proposição de um modelo referencial, que permita uma definição mais 

clara do empreendedor, diferenciando-o dos demais. 

 A visão é definida como projeção a: 

 
Uma imagem, projetada no futuro, do lugar que o empreendedor deseja que 

seu produto venha a ocupar no mercado... Em suma, visão refere-se a onde o 

empreendedor deseja conduzir seu empreendimento. (FILLION 1993 apud 

SOARES 2002, p. 23) 

 

 Um empreendedor visionário é aquele que consegue ver além do que se vive. 

Para Collins e Porras (1995 apud Mendes, 2009, p. 96) visionário: 

 

Exatamente porque as empresas visionárias sabem claramente quem são o que 

lhes interessa e a meta que querem atingir, elas não costumam ter muito espaça 

para aqueles que não estão dispostos a seguir suas normais exigentes ou que 

não conseguem se adaptar a elas. 

  

Filion (1993 apud SOARES 2002) destaca três diferentes tipos de visões que são 

primordiais e essenciais: a visão emergente, aquela que leva a novas relações, visão 

central depois de encontrar a forma final do produto já sabe para quem vai vendê-lo; visão 

complementar são visões de apoio à visão central. 

 As visões emergentes representam as ideias prévias de produtos ou serviços, 

antes da escolha na qual irá se concentrar para o desenvolvimento da visão central, 

conforme ilustra a figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Três categoria de visão 
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Fonte: Adaptada pela autora, 2015 

 

 Conforme ilustração, visão central não envolve somente produtos, mas também 

mercados e consumidores. 

              Dolabela (2008) destaca que: 

 

Visões emergentes levam a novas relações (nos níveis secundários e 

terciários), que, por sua vez, contribuem para aprimorar a visão emergente 

inicial (o produto). Novas relações são estabelecidas até que seja atingida a 

visão central, que pode ser fruto de uma ou de várias visões emergentes. 

(DOLABELA, 2008, p.39) 

 

 O autor supracitado destaca ainda que, para desenvolver o processo de formação 

da visão, o empreendedor deve se apoiar em alguns componentes além das relações, já 

mencionadas, ou seja, trabalhar intensamente, sempre voltado para os resultados. 

  

2.3 AÇÕES EMPREENDEDORAS 

 A construção do conceito de empreendedor está alicerçada numa noção 

considerada fundamental que é a inovação. 

 Berlung (2005 apud Gomes; Lima; Capple, 2013, p.11) relatam que ação nada 

mais é que uma “frequência definida como um comportamento ou atividade que carrega 
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um sentido subjetivo para o agente, isto é, fazer algo com um grau de intencionalidade ou 

atenção”. (Figura 2).  

 

 

 

 

 

Figura 2: Síntese Teórica 
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Fonte: Adaptada pela autora, 2015. 

 

 Para acompanhar o rendimento de uma empresa no seu ambiente interno e 

externo é de valia um empreendedor dominar os processos de gestão, buscando 

ferramentas e procedimentos de controle que possam o auxiliar, permitindo o 
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gerenciamento estratégico de suas ações e dando a possibilidade de uma visão clara do 

processo, produtos e serviços. (MARTINS, 2013). 

            Gomes, Lima, Capple (2013, p. 2014) afirmam que: 

 

A noção de ação empreendedora abre, portanto, a possibilidade de considerar 

que indivíduos comuns, homens ou mulheres, podem, individualmente ou em 

grupo, praticar uma ação empreendedora de caráter radical ou incremental. 

Enfim, as ações empreendedoras são aquelas que proporcionam a produção de 

inovações radicais ou não. 

Pode-se afirmar que essas iniciativas em relação ao mundo em que vivemos, 

podem não ser novas, mesmo que tenham sido copiadas, se as adequar de acordo com as 

novas em um contexto específico podem ser consideradas como inovação. (GOMES; 

LIMA; CAPPLLE, 2013, p. 214). 

Sendo assim as ações empreendedoras podem ter um caráter inclusivo, ou seja, 

todos podem participar desde que estejam dentro da ética. Essas ações geram novos 

empreendimentos e novos empreendimentos geram novos empreendedores. 

 

2.4 AGRICULTURA FAMILIAR  

 A agricultura familiar é uma forma de produção em que predomina o contato 

entre a gestão e o trabalho; tendo como mão de obra basicamente o meio familiar. Os 

agricultores familiares dirigem o processo produtivo, dando ênfase na diversificação, em 

contraste com a agricultura patronal que utiliza de trabalhadores contratados, fixos ou 

temporários, seja em propriedades médias ou grandes. 

  Os elementos considerados mais importantes para definir os produtores ou 

agricultores familiares são a produção baseada na mão-de-obra familiar. (GUANZIROLI  

Et al, 2001). 

 Para Conceição (2009 p. 2) agricultura familiar é entendida como: 

 

O tipo de agricultura que envolve gestão e trabalho realizados 

predominantemente pela família, representa ao mesmo tempo uma unidade de 

produção e consumo que possibilita a produção social. Alem desses fatores a 

Organização das Nações Unidas para á Agricultura e Alimentação- FAO em 

conjunto com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA 

acrescentam que para haver agricultura familiar e necessário que os 

instrumentos de trabalho pertençam à família com possibilidade de sucessão.  

 

 Desde os anos 90 tem-se observando um crescente interesse pela agricultura 

familiar no Brasil. Esse interesse impulsionou políticas públicas como o PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e na criação do MDA, 

(Ministério do Desenvolvimento Agrário). (OLALDE, 2009).   
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 Em seu conceito de agricultura familiar, Olalde assim expõe:  

 

Muitas terminologias foram empregadas historicamente para ao mesmo 

sujeito: camponês, pequeno produtor, lavrador, agricultor de subsistência, 

agricultor familiar. A substituição de termos obedece, em parte, á própria 

evolução do contexto social e ás transformações sofridas por esta categoria, 

mas é resultado também de novas percepções sobre o mesmo sujeito social. 
(OLALDE, 2009 p.1) 

 

 A agricultura familiar, “Atende a nichos de mercados específicos, cria 

oportunidades de geração de divisas e contribui para a diversificação do uso do espaço 

rural, incluindo atividades que preservam o meio ambiente”. (EMBRAPA, 1998, p. 7). 

 De acordo com uma pesquisa do Banco do Brasil (2014), um dos maiores 

parceiros do Agronegócio Brasileiro destaca que: 

 

A agricultura familiar cria, inova, produz e também alimenta o País. São mais 

de quatro milhões de unidades familiares distribuídos entre os 26 estados e o 

Distrito Federal que alimentam a população nacional, contribuindo com a 

economia brasileira em 33% do Produto Interno Bruto (PIB) Agropecuário e 

com 74% da mão de obra empregada no campo. 

 

 É primordial, considerar que a produção, distribuição e consumo desses produtos 

cultivados pelas famílias não acontecem em um vazio social, ou mesmo não é um modelo 

direto da típica produção capitalista do cultivo da terra e de suas criações. 

 

2.5 EMPREENDEDORISMO E AGRICULTURA FAMILIAR 

 Um dos principais meios de estimular a geração de trabalho e renda em uma 

determinada região é a agricultura familiar, pois dá a chance de fazer com que os produtos 

gerados pelos agricultores e a renda de sua comercialização fiquem efetivamente no seu 

município produtor. (MITTIMANN, 2006). 

 Melo e Ribeiro (2009) destaca a importância dos jovens agricultores na atividade 

agrícola, sendo um dos públicos mais visados pelas políticas agrárias, atuando com o 

objetivo de motivar as populações mais jovens para operar na agricultura criando o seu 

próprio negócio. 

 Os mencionados autores conceituam jovens agricultores os “indivíduos com 

mais de 18 e menos de 40 anos de idade, que reúnam algumas condições de acesso e 

elegibilidade previamente estabelecidas”. (MELO e RIBEIRO apud AJAP, 2007, p. 21). 
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2.6 EMPREENDEDORISMOS COMO FATOR PROMOVEDOR DE 

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 A agricultura familiar pode funcionar simultaneamente com outros setores para 

produzir um crescimento mais rápido e dinâmico, e possibilitar a redução da pobreza. 

Pode-se afirmar que a agricultura familiar tem contribuído para o desenvolvimento como 

“atividade econômica, como subsistência e como fornecedor de serviços ambientais, 

tornando o setor um instrumento singular para o desenvolvimento”. (WASHINGTON 

2008, p. 2) 

 Washington (2008, p.3) define atividade econômica de subsistência e provedora 

de serviços ambientais como:  

 

É uma fonte de sobrevivência para cerca de 86% dos habitantes da zona rural. 

Proporciona emprego a 1,3 bilhão de pequenos agricultores e trabalhadores 

sem terra, “seguridade social financiada pela agricultura” em casos de choques 

urbanos e uma base para comunidades rurais viáveis. Como provedor de 

serviços ambientais: geralmente não-reconhecidos e não-remunerados, 

seqüestrando o carbono, gerenciando bacias hidrográficas e preservando a 

biodiversidade.  

            

  O desenvolvimento do empreendedorismo rural vem enfrentando muitos 

obstáculos e dificuldades próprias dos territórios rurais. 

 Redman (2011) aponta como os obstáculos mais comuns: 

 
Desaceleração econômica; burocracia envolvida na criação de negócios; 

ligações limitadas aos mercados urbanos e ao mercado global; dificuldade na 

obtenção de capital de risco necessário; dentre outros. (REDMAN, 2011, p.17). 

 

 A agricultura familiar pode também ser entendida e compreendida como uma 

fonte de crescimento econômico nacional, fornecedor de oportunidades e de 

investimentos para o setor privativo e um importante propulsor de indústrias relacionadas 

com a agricultura e com a economia não agrícola. (WASHINGTON, 2008). 

 Brito e Carvalho (2011, p.3) afirmam que a agricultura familiar é reconhecida 

oficialmente, pela Lei 11.326/2006 Artigo 3°capeet “para os efeitos desta Lei, considera-

se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio 

rural”. 

 O ambiente empresarial é de extrema importância em áreas rurais, onde o 

espírito empreendedor das pessoas é desafiado “tanto pelas condições econômicas das 

regiões rurais como pelas características específicas dos empresários rurais.” (REDMAN, 

2011, p.17). 
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3 METODOLOGIA 

 

 A metodologia é o estudo dos métodos, o caminho do pensamento e da prática 

que serão utilizadas para a abordagem da realidade. 

            Segundo Marconi e Lakatos (2005, p. 223) “a especificação da metodologia da 

pesquisa é a que abrange maior número de itens, pois responde, a um só tempo, às 

questões como? com quê? onde? Quanto?.  

 O presente estudo foi baseia-se em pesquisas bibliográficas. A partir de um 

estudo de caso buscou-se analisar quais as ações praticadas pelos agricultores familiares 

que promovem o desenvolvimento das pequenas propriedades do Assentamento Tabocas 

em Unaí/MG. 

 A pesquisa é classificada de acordo com os objetivos, procedimentos e 

abordagens do problema. Esse estudo classifica como quali-quantitativo. 

 Quanto o objetivo o presente artigo pode ser classificado como descritivo e 

explicativo. Ao abordar os métodos e procedimentos técnicos, utilizou-se do estudo de 

caso, devido à necessidade de explorar a real situação dos agricultores familiares que 

residem no Assentamento Tabocas. 

 Esta pesquisa consiste em um estudo de caso desenvolvido no Assentamento 

Tabocas, que está localizada na BR 251, Km 15, entrada à esquerda. Atualmente possui 

42 agricultores familiares, onde foi organizada a Associação dos Assentados do Tabocas, 

constituída em 1993, tem como atual presidente o senhor Vilmar José de Silva.  

 Para descrever o universo da pesquisa utilizou-se a população do Assentamento 

Tabocas, localizado UNAÍ-MG, que ao total foram 42 (quarenta e dois) agricultores 

familiares. 

 Como instrumento de coleta de dados utilizou-se a aplicação de questionários, 

contendo perguntas claras e objetivas, questões semi-estruturadas, com 11(onze) 

questões, dessas, 4 (quatro) tinham justificativa quando a opção escolhida fosse positiva. 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Há um mito que diz não ser possível desenvolver o empreendedorismo, deve-se 

nascer empreendedor. Porém, Bernardi (2009) discorda afirmando que pode existir várias 

situações ou até mesmo circunstância que podem vir da origem a um empreendimento e 
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ao surgimento do empreendedor podendo ou não se relacionar aos traços de 

personalidade. 

 Para atingir o objetivo proposta buscou-se saber o conhecimentos dos 

agricultores familiares sobre o que é ser empreendedor. 

Gráfico 01 - De acordo com seus conhecimentos, o que é ser um empreendedor? 

                      
    

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Dos agricultores familiares pesquisados 48% acreditam ser aquele que cria, 

inova visualiza oportunidades e correm atrás de seus objetivos, 40% aquele que abre seu 

próprio negócio, 7% aquele que agrega valor a um negócio já existente e 5% aquele que 

administra uma empresa. Grande percentual dos entrevistados ressaltaram tanto a 

criatividade quanto a abertura de um novo negócio, muitas vezes por falta de recursos 

financeiros grande parte dos agricultores familiares recorrem a criatividade, usam suas 

criatividades no preparo da terra para o plantio, na colheita dos alimentos e na forma de 

distribuição destes alimentos, acreditam também  que um empreendedor e aquele que abre 

o seu próprio negócio por ser tratar de um objetivo ou sonho de uma grande parte destes 

agricultores familiares. 

 Na tabela abaixo foi descrito o perfil empreendedor dos agricultores familiares 

do Assentamento Tabocas localizado na cidade de UNAÍ-MG. 

Tabela 01 - Identificação do perfil empreendedor dos agricultores familiares 

Item Sempre As vezes Nunca 

Explora novas oportunidades 38% 41% 21% 

Assume riscos calculados sem medo. 29% 33% 38% 

Implanta novas idéias com o objetivo de 

melhorar a qualidade do seu serviço. 
74% 17% 9% 

Busca novas maneiras de realizar seu 

serviço. 
64% 22% 14% 

40%

5%

48%

7% 0%

Aquele que abre seu
próprio negócio

Aquele que
administra uma
empresa

Aquele que cria,
inova visualiza
oportunidades e
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Desenvolve idéias novas para a solução dos 

problemas. 
69% 21% 10% 

Faz sacrifícios pessoais para concluir as 

tarefas. 
55% 28% 17% 

Renova seus esforços para superar 

obstáculos. 
71% 12% 17% 

Assume responsabilidade pela resolução de 

problemas que possam prejudicar o 

desempenho de seu serviço. 

55% 17% 28% 

Confia na sua capacidade de superar 

desafios. 
81% 9% 10% 

Mantém seus objetivos mesmo diante de 

resultados que não são satisfatórios 

inicialmente. 

62% 26% 12% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 Através da tabela acima é possível verificar que, 41% dos agricultores familiares, 

responderam que às vezes exploram novas oportunidades, 38% nunca assume riscos 

calculados sem medo, 74% sempre programam novas ideias com o objetivo de melhorar 

a qualidade do seu serviço, 64% sempre buscam novas maneiras de realizar seu serviço, 

69% sempre desenvolvem idéias novas para a solução dos problemas, 55% sempre fazem 

sacrifícios pessoais para concluir as tarefas, 71% sempre renovam seus esforços para 

superar obstáculo, 55% sempre assumem responsabilidade pela resolução de problemas 

que possam prejudicar o desempenho de seu serviço, 81% sempre confiam na sua 

capacidade de superar desafios, 62% sempre mantém seus objetivos mesmo diante de 

resultados que não são satisfatórios inicialmente. 

 Pode-se observar que os pontos mais destacados nos agricultores familiares 

abordam confiar na sua capacidade de superar desafios, implantar novas idéias com o 

objetivo de melhorar a qualidade do seu produto, renova seus esforços para superar 

obstáculos, além de desenvolver novas idéias para a solução de problemas. 

Além das características empreendedoras, também foi questionado sobre as ações 

empreendedoras, uma vez, que estas podem ser apresentadas através de participação em 

projetos, cursos, treinamentos e melhoria das atividades desenvolvidas no cotidiano do 

Assentamento Tabocas. 

 Também verificou se os agricultores familiares participam de algum projeto. 

Gráfico 02 - Participação dos agricultores familiares em projetos 
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    Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Dentre os agricultores familiares do Assentamento Tabocas, 52% responderam 

participar de um ou mais projeto, como PRONAF, BALDE CHEIO E PAIS e 48% não 

participa de nenhum projeto. Percebe-se que mesmo tendo um percentual significativo de 

produtores que participam de projetos, ainda existe um número significativo de 

agricultores que não se incluem nestes.  

 Questionou-se os agricultores familiares participam de algum treinamento ou 

curso. 

Gráfico 03 - Participação dos agricultores familiares em cursos ou treinamentos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 Dentre os entrevistados 52% dos agricultores familiares responderam que 

participam de cursos ou treinamentos e 48% responderam que não participam de nenhum 

tipo de curso ou treinamento. Vale destacar que os percentuais deste questionamento são 

idênticos ao do questionamento anterior, pois praticamente todos que responderam 

participar de projetos também participam de cursos e treinamentos. 

 Os percentuais abaixo complementam a questão anterior, pois somente os 

entrevistados que responderam positivamente (52%) esta, puderam contribuir 

respondendo também este questionamento, sendo assim foram indagados se os cursos e 

treinamentos proporcionaram alguma melhoria nas atividades desenvolvidas no cotidiano 

dos agricultores familiares. 

Gráfico 04 - Houve melhorias nas atividades desenvolvidas no cotidiano? 

52%
48%

Sim

Não

52%
48%

Sim

Não
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Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 De acordo com os agricultores familiares entrevistados 62% responderam que a 

participação em cursos e treinamentos não proporcionou melhorias na propriedade e 38% 

acreditam ter proporcionado melhorias nas atividades desenvolvidas no cotidiano. Fica 

claro que um grande percentual não percebe que os cursos e treinamentos podem 

promover melhorias, isso pode ocorrer devido a falta de ferramentas como máquinas, 

implementos, recursos naturais e outros. 

 Outro item levantado foi existência de alguma iniciativa ou atividade 

empreendedora praticada pelos agricultores familiares. 

Gráfico 05 - No Assentamento Tabocas existe iniciativas ou atividades 

empreendedoras 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

  

 Dos agricultores familiares entrevistados 69% responderam que existe iniciativa 

ou atividades empreendedoras e 31% responderam que não existe. Dentre os que 

responderam positivamente foram destacadas como atividades empreendedoras 

participação nos projetos como PRONAF, BALDE CHEIO E PAIS, pois estes orientam 

no processo produtivo, com melhoramento das técnicas de produção, melhor qualidade 

do produto e comercialização de produtos (aves, leite, hortaliças, doces) em feiras. 

 Por fim e complementando a questão anterior, isso devido ao fato de que os 

entrevistados que responderam positivamente a questão anterior deveriam relatar se estas 

ações contribuíam para o desenvolvimento dos agricultores familiares. 

38%

62%
Sim

Não

69%

31%

Sim

Não
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Gráfico 06 - As ações desenvolvidas no Assentamento Tabocas contribuíram para 

o desenvolvimento dos agricultores familiares 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 Ao responderem 83% acreditam que estas ações contribuem sim para o 

desenvolvimento dos agricultores familiares e 17% responderam não contribuir. Percebe-

se que a maioria dos agricultores tem conhecimento da importância destas ações para o 

seu desenvolvimento, pois acreditam que melhora a renda familiar e também a qualidade 

de vida. 

 Por fim é importante ressaltar que o empreendedorismo pode ser ensinado para 

quem quer apreender, e pode ser desenvolvido para quem tem o sonho de vencer de 

chegar ao alto, sem olhar para as dificuldades. Buscando sempre superar suas metas e 

objetivos. 

 

5 CONSIDERACÕES FINAIS 

 O empreendedorismo do agricultor familiar é de grande importância no quadro 

econômico da região em que está inserida e até mesmo no mundo globalizado.  

 Diante desta situação o presente artigo propôs identificar as ações 

empreendedoras praticadas pelos agricultores familiares, que promovem o 

desenvolvimento do Assentamento Tabocas em Unaí- MG, pôde-se constatar que um 

percentual significativo acredita que as ações desenvolvidas por eles contribuem no 

desenvolvimento, atingindo, portanto o objetivo. 

 A maioria dos agricultores são do gênero masculino, possuem uma faixa etária 

acima de 46 anos com o ensino fundamental incompleto. São pessoas com uma grande 

experiência de vida, já tendo superado vários desafios mesmo não possuindo um grau de 

instrução tão significativo. 

 A visão dos agricultores familiares quanto ao termo empreendedorismo, pode-

se observar que acreditam serem pessoas inovadoras, que visualizam oportunidades, têm 

iniciativa e criatividade. O perfil empreendedor dos agricultores familiares, demonstrou 

que consideram sempre desenvolver e implantar novas ideias buscam novas maneiras de 

83%

17%

Sim

Não
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realizar seus serviços, pessoais, confiam em sua capacidade e superam desafios e mesmo 

diante de resultados negativos mantêm seus objetivos, além de renovarem suas forças. 

 Por fim, as ações empreendedoras praticadas pelos agricultores familiares, 

constatou que participam de projetos, cursos e treinamentos, destacando iniciativas como 

PRONAF, PAIS e BALDE CHEIO. São capazes de promover a melhoria da qualidade 

na produção, a comercialização, o aperfeiçoamento de técnicas. 

 Em síntese, as ações empreendedoras são de grande importância para os 

agricultores familiares do Assentamento Tabocas, mesmo não possuindo um alto grau de 

instrução, pois pode-se dizer que o empreendedorismo é uma ferramenta essencial para o 

desenvolvimento dos pequenos agricultores familiares.  
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RESUMO: A síndrome de Down e sua patologia foram reconhecidas pelo pesquisador e 

médico Langdon Down em 1866 então ficou conhecida como uma mutação ou aberração 

cromossômica e atualmente ainda não se sabe exatamente a causa da síndrome de Down, 

então essa revisão bibliográfica tende a mostrar os pontos referente ao estudo sobre a 

educação para crianças com síndrome de Down e quais são as propostas pedagógicas que 

uma escola regular deve obter para receber esses alunos com necessidades educacionais, 

assim estudos vêm mostrando que crianças com síndrome de down estão sendo 

beneficiadas com a prática da dança e para que ela possa ser oferecida para crianças com 

necessidades educacionais devem optar pela dança educacional/adaptada um método que 

em sua grade curricular está incluída quais procedimentos que devem ser trabalhados com 

essas crianças. A síndrome de Down com quais sabemos que sua patologia afeta sua 

capacidade de aprendizagem, então assim a dança entra como forma de tratamento e 

prevenção para tais indivíduos além de trazer benefícios positivos. Atualmente a 

interpretação da inclusão e inserção está sendo interpretada de forma errata, a inclusão 

tem diversos significados entorno de si, então o propósito deste estudo é exatamente trazer 

a outros leitores a sua real significação em se tratando da educação. Para que se possa 

realmente obter uma educação inclusiva para crianças com síndrome de Down na rede 

regular de ensino, a educação em si deve-se passar por algumas mudanças para que 

realmente esses indivíduos possam vir através da inclusão usufruir o que é de direito uma 

educação sem exclusão. 

  

Palavras-chave: Síndrome de Down. Dança. Inclusão. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A medicina, a psicologia e a educação lutaram e continuam lutando para que as 

pessoas com deficiência tivessem seu lugar resguardado na vida social, contudo estes 

ainda sofrem acometidos pelo preconceito até hoje em dia. Graças ao avanço científico, 

ao longo da história da deficiência têm surgido termos, conceitos e definições diferentes 

onde uns foram mudados e outros abolidos, pois muitas das expressões eram carregadas 

de preconceito, além disso, as pessoas com deficiência começaram a obter direitos como 

qualquer outro indivíduo na sociedade, passando a serem tratados como pessoas capazes 

de aprender e conviver em sociedade de forma autônoma, deixando de serem vistos como 

indivíduos incapazes. (LIMA, 2007). 

Através da linguagem terminológica percebe-se o respeito e ou a discriminação 

com relação às pessoas com deficiência. De modo que, segundo Sassaki (2006), uma 
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terminologia adequada deve ser usada quando o assunto que se aborda seja de um costume 

enraizado de puro tom de preconceito e estereótipo, que vise só o exterior, como ainda 

ocorre com milhões e milhões de indivíduos que possuem alguma deficiência no Brasil. 

Classificada como deficiência mental/intelectual, a síndrome de down foi descrita 

em 1866 pelo médico John Langdon Down, na Inglaterra, deixando de ser vista como 

uma monstruosidade esta passa a ser apontada como um acidente genético, na divisão 

cromossômica das células referente ao cromossomo 21. (SASSAKI, 2006; MARQUES, 

2008). 

Nesta direção buscando propostas para inclusão de crianças com deficiência na 

escola regular encontram-se vários autores defendendo que a dança além de arte, 

linguagem, comunicação e expressão é um meio de socialização e integração, entre eles, 

Gonçalves, Leão Junior e Goobo (2011) enfatizam que a dança é uma ferramenta que 

contribui amplamente para o desenvolvimento de crianças com deficiências.  

Logo, questiona-se: A dança pode ser um conteúdo relevante para a inclusão e 

desenvolvimento da criança com síndrome de down na escola regular?  

A integração de pessoas excluídas socialmente, entre elas crianças com síndrome 

de down, principalmente na escola regular tem se tornado uma das maiores preocupações 

na atualidade justificando a realização desta pesquisa devido à relevância do tema que 

teve como objetivo demonstrar a importância da dança como forma de efetivar a inclusão 

de crianças com síndrome de down na escola regular de ensino. 

A metodologia do presente estudo pode ser considerada uma pesquisa descritiva 

e explicativa, onde serão realizadas através de artigos científicos, livros, teses, 

monografias e dissertações respeito do tema proposto. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 SÍNDROME DE DOWN 

 

Fortino (2009) discorre que sobre essa inadequação de retardo mental, Langdon 

Down explica que era devido à própria constituição em decorrência e por ocasião da 

regressão de raças devido à divisão entre a raça ariana que era mais evoluída e outra 

menos evoluída conhecida como raça mongólica, mas Langdon Down dizia que nem 

todas as raças eram parecidas uma com as outras, pois existia a tese de evolução das raças. 

De acordo com Brasil (2012), todas as teorias e pesquisas de Langdon Down que 

se sucederam durante anos foram para explicar de fato o surgimento do “mongolismo”. 



71 

 

Depois de cem anos as teorias escritas por Langdon Down, tornaram-se marcos históricos 

em um congresso mundial que foi realizado na Fundação Ciba em Londres. Assim o 

termo que ora ficou conhecido como mongolismo e que levava uma conotação pejorativa 

foi substituído por síndrome de down.  

A ciência esclarece que qualquer ser humano considerado normal têm exatamente 

46 cromossomos organizados de forma decrescente em seu tamanho, apresentando assim 

23 pares homólogos. O que pode gerar uma anomalia é na hora da divisão celular, ou seja, 

durante essa divisão o número de cromossomos do indivíduo pode ser afetado, levando a 

ocorrência de aberrações cromossômicas conhecidas como anomalias. (SILVA e 

FERREIRA, 2011). 

O “termo síndrome” significa um conjunto de sinais e sintomas, estando entre 

estes uma das anomalias cromossômicas autossômicas mais frequentes conhecidas como 

trissomia do par 21, sendo este acidente genético gerador da síndrome de down e a sua 

incidência no Brasil é de 1600 nascidos aproximadamente, onde nasce uma criança com 

síndrome de down a cada 600 e 800 nascimentos, independente de etnia, gênero ou classe 

social.(CAMPOS, COELHO e ROCHA, 2010; BRASIL, 2012, p. 09). 

De forma que Brunoni (1999 apud VOIVODIC, 2004, p. 39) define que “o termo 

trissomia refere-se á presença de um cromossomo a mais no cariótipo de uma pessoa, 

fazendo com que o n° total de cromossomos na SD seja 47 e não 46”. 

Para Brandão e Fonseca (2011), crianças com síndrome de down possuem 

caracteres e comportamentos peculiares que pode vir a ter um comprometimento do seu 

desenvolvimento.  

Fortino (2009) destaca ainda que haja várias causas que podem levar uma criança 

vir a nascer com síndrome de down, apesar de que não se conhece de fato ou causa exata 

e especifica desta síndrome o autor também divide em três fases esses fatores e causas de 

risco sendo: os fatores advindos de causas pré-natais como: irradiações e doenças virais 

como a hepatite viral; causas perinatais como: momento da concepção; predisposição 

constitucional; entre outros fatores que podem causar a síndrome de down estão às causas 

pós-natais como: idade avançada da mãe; intervalo muito extenso estéril; uso de drogas 

licitas/ilícitas, abortos progressos e práticas continuas abortivas que podem impedir a 

distribuição correta cromossômica.  

A síndrome de down pode ocorrer a partir de três diferentes anomalias 

cromossômicas, sendo: a trissomia simples ou livre, por translocação e moisacismo. 

(MOREIRA, HANI e GUSMÃO, 2000; MARQUES, 2008). 
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Trissomia Simples ou Livre: essa trissomia ocorre em 95% dos casos da síndrome 

de down e a causa exata dessa trissomia é a não ocorrência da disjunção cromossômica 

de origem meiótica. A causa que ocorre essa trissomia é o cromossomo extra 21 livre. O 

exame cariótipo é descrito da seguinte forma 47, XX + 21 para o sexo feminino e 47 XY 

+ 21 para o sexo masculino. (BRASIL, 2012). 

Trissomia de Translocação: essa trissomia dá origem a 2% dos casos, sendo que 

sua causa vem do cromossomo extra que fica sobreposto ao outro par de cromossomos. 

Essa trissomia ocorre diferentemente da trissomia livre, pois a de translocação é quando 

o cromossomo 21 agrupado com outro sofre uma ruptura central. A translocação também 

visa à causa da junção dos dois braços longos e a perda dos dois braços curtos. Quando 

acarreta a ocorrência da trissomia de translocação a diferença clinica não são notáveis 

como a síndrome de down com trissomia livre. (VOIVODIC, 2004). 

Mosaicismo: a cada 2-3% dos casos de ocorrência dessatrissomia. A causa dessa 

trissomia vem depois da fecundação do feto sendo que suas causas não são exatamente 

evidentes. O caso ocorre quando na duplicação da “primeira célula” normal ocorre um 

erro da célula do embrião em formação onde a primeira duplicação dessa célula passa a 

se multiplicar repetitivamente de acordo com o progresso de desenvolvimento do feto. A 

síndrome de downde mosaicismo contém linhas celulares normais e uma linha celular 

trissômica contendo seus 47 cromossomos, isto é, distribuídos como um mosaico, a sua 

causa são os dois tipos de células coexistentes contendo um tipo de cromossomo com 46 

e outro contendo 47. (FORTINO, 2009). 

Castro e Pimentel (2009) defendem que crianças com síndrome de down 

possuem características fenotípicas parecidas como ocorre em relação ao occipital 

achatado que leva a uma formação semelhante da cabeça onde a aparência desta é 

arredondada; os olhos ligeiramente pequenos com pálpebras oblíquas apresentam uma 

prega no canto interno dos olhos gerando problemas de visão em 15 a 50% dos casos; as 

orelhas grossas e pequenas podem desenvolver problemas de audição em 50 a 70% dos 

casos; a boca, lábios e dentes são pequenos e finos; a língua protusa e sulcada (pode ter 

projeção para fora da boca); o pescoço geralmente é pequeno e grosso; e apresentam 

distúrbios da tireóide em 15% dos casos; as mãos são menores, sendo a palma das mãos 

e dedos grossos e curtos com o dedo mínimo com disposição de ser arqueado, além disso 

apresentam uma prega palmar única; em sua composição corporal estes apresentam ainda 

frouxidão nos ligamentos tendo ênfase na articulação coxofemoral sendo que 100% dos 

casos apresentam hipotinia muscular generalizada, frouxidão ligamentar (ligamentos) e 
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hipermobilidade patelar, essa causa desestrutura a estabilização da articulação entre as 

vértebras atlas e axis com predisposição a ter alterações na coluna cervical ocorrendo em 

1 a 10% dos casos; cardiopatia congênita com 40%; e problemas neurológicos com 5 a 

10% dos casos, apresentando uma estatura intelectual inferior a considerada normal, ou 

seja, apresentam uma estrutura intelectual abaixo da média. 

Por tanto, de acordo com supracitado acima ainda diz que a criança comsíndrome 

de down e o seu desenvolvimento se diferem entre si das demais em vários aspectos gerais 

como: déficit de memória auditiva tendo uma concentração mais curta, crescimento físico 

tendo de ser mais lento do que o normal, dificuldade em pensamento abstrato e no 

raciocínio lógico, atraso em seu desenvolvimento cognitivo, dificuldade em seguir 

determinada sequência, a causa da hipotonia muscular que é caracterizada pelo seu 

nascimento exatamente nos seus primeiros meses de vida interferindo assim em seu 

desenvolvimento motor apresentando um atraso (menor tonicidade muscular).  

O procedimento diagnóstico de identificação da síndrome de down, pode ser feito 

logo após o nascimento levando assim a confirmação das probabilidades que foram 

percebidas durante a gestação através dos exames realizados entre a 8ª e 11ª ou 14ª e 16ª 

semanas de gravidez. Os tipos de exames que ajudam no diagnóstico para identificar se 

uma criança tem esta síndrome, entre elas se encontram: a biópsia vilocorial e a 

amniocentese, a ultrassonografia, a translucêncianucal e a alfafetoproteína materna que 

são feitos durante a gestação. (MORAES, 2009). 

Voivodic (2004) destaca um diagnóstico exato e definitivo da síndrome de down 

é feito por meio de um exame que é conhecido como cariograma, sendo este um estudo 

avançado cromossômico (cariótipo), esse estudo vem corresponder à identidade genética 

de um indivíduo, ou seja, com o cariograma torna-se o processo diagnóstico mais fácil de 

se obter mesmo que seja no feto.  

Cappelo (2003) relata que com o grande avanço que a ciência vem tendo nas 

últimas décadas, é possível que através dos vários diagnósticos existentes, entre eles, 

alguns na fase pré-natal também podem determinar se um feto possui ou não 

predisposição para uma doença genética ou até mesmo uma desordem cromossômica 

como é o caso da síndrome de down, pois certos fatores ou indicações estão diretamente 

relacionados a esta, sendo: a idade materna de uma mulher constituída até os seus 35 anos 

de idade ou mais, a idade paterna constituída até os seus mais de 45 á 50, ou ainda o 

nascimento anterior de uma criança com síndrome de down, fatores estes entendidos 

como anormalidade cromossômica de translocação cromossômica constituído em um dos 
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pais, e ou pais que contém desordens cromossômicas. 

 

2.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Poleto (2008) enfatiza que um médico francês chamado Jean Itard ficou conhecido 

pelo seu método de ensino sistematizado do “menino selvagem”, sendo batizado de 

Victor de Aveyron por Itard, esse mesmo foi encontrado por caçadores em uma floresta, 

esse método foi apenas uma experiência realizada. O que o cientista queria realmente com 

menino era fazer uma realização de ensino e aprendizagem que não houve o êxito 

pretendido, assim Itard ficou conhecido mundialmente como o precursor da educação 

especial que se conhece atualmente.  

O que se deve primar numa instituição de educação especial é que ela vise à 

inclusão sendo que ao invés de focalizar inteiramente a deficiência em si do aluno a visão 

deve ser voltada totalmente para objetivação do ensino da criança - a educação escolar. 

A educação especial deverá buscar de formas diversificadas de ensino e aprendizagem, 

pois o que se procura é a sua aprendizagem e não em sua dificuldade seja ela qual for. O 

resultado e o sucesso escolar é o mais importante, pois a educação especial tem a 

focalização em ajustar a escola para diversas formas de diversidades existentes dos alunos 

com algum tipo de deficiência e não focalizar em ajustar esses indivíduos aos padrões de 

“normalidade” do ensino escolar. (BRASIL, 2008). 

Para Fortino (2009), a existência de ensino especial em diferentes instituições em 

várias partes do mundo como os internatos, escolas de frequência diária e ou até mesmo 

unidades ligadas à rede escolar de ensino regular tem gerado muita discussão, aonde o 

ensino inclusivo vem sendo confundido com a educação especial, pois como se sabe o 

ensino especial desde o seu surgimento era um sistema de educação que separava crianças 

com deficiência das crianças do sistema de educação regular, com isso a crença que surgiu 

foi de que crianças especiais não poderiam ter suprida sua aprendizagem em uma escolar 

regular de ensino.  

Brandão e Fonseca (2011) destacam que crianças com síndrome de downtêm um 

ritmo intelectual mais lento que outras crianças por motivo genético, essas crianças em 

um âmbito escolar regular necessitam de um atendimento mais efetivo. Reconhece-se 

também que há inúmeros obstáculos e a educação especial enfrenta esses processo da 

integração e inclusão de crianças com síndrome de downno âmbito escolar regular, esses 

obstáculos vem sendo enfrentados desde o seu inicio há 40 anos. O comprometimento 
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intelectual é um dos fatos consumado das causas da síndrome de downe o receio da 

integração/inclusão desses indivíduos na escola regular é pela sua capacidade de 

aprendizagem. 

Barros (2012) enfatiza que o artigo 58 das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional da Lei n° 9. 394/96 define a educação especial uma modalidade que entra na 

educação escolar em proposta pedagógica para que crianças com necessidades especiais 

tenham um lugar preferencial no âmbito escolar de ensino. Segundo a lei a sua proposta 

determina que haja serviços de apoio e profissionais capacitados para que possa atender 

esse tipo de público, então esses serviços são feitos em classes especiais ou institutos 

especializados em educação especial, essas condições só serão feitas quando algum 

individuo não tiver possível a sua integração em âmbito escolar regular.  

Brandão e Fonseca (2011, p. 01) dizem que “a educação especial registrou em 

2010, 702.603 matrículas, um aumento de 10% com relação a 2009, o que pode sugerir 

um avanço na inclusão escolar de pessoas com SD”. 

Brasil (2007) diz que a educação inclusiva é uma das causas que promove a cultura 

igualitária, de forma a mobilizar a parte social pedagógica e a ação política a agir em prol 

do direito e defesa de todos, sendo esse movimento da inclusão conhecido mundialmente. 

O modelo educacional da educação inclusiva constitui seu fundamento nos direitos 

humanos abrindo as portas para uma educação digna a crianças especiais, promovendo 

igualdade a todos e diferenciação de valores indissociáveis que possam mudar qualquer 

forma de exclusão seja ela dentro ou fora da escola. 

“A partir do ano de 1981, foi declarado o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, 

hoje considerado o embrião da educação inclusiva e, em 1983-1992 foi instituída a década 

das pessoas com deficiência nas Nações Unidas”. (CARNIEL e STRAPASSON, 2013, 

p. 07). 

Segundo Lima (2007), a educação inclusiva é pensada de forma que não haja 

preconceito, ou seja, esta busca boa vontade de se criar aceitação em relação ao novo. 

Para que um profissional venha trabalhar com essa proposta pedagógica deve-se ter 

treinamento para que possa executar sua função de educador, gerando respeito mútuo 

frente às diferenças e individualidades dos alunos com muita motivação, sendo estes 

requisitos para que uma educação inclusiva possa se estabelecer com sucesso. 

Sabe-se que há diferença entre inclusão e interação, onde a inclusão adéqua 

crianças com deficiência à escola regular seja ela deficiente ou não, ou seja, a escola por 

obrigação deve receber essas crianças fazendo algumas alterações para que essas crianças 
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sejam atendidas de forma correta, e na interação a escola não tem obrigação de fazer 

mudanças para recebê-lo, a criança é que se deve se adaptar ao ambiente escolar. 

(FERREIRA, 2009). 

Para Oliveira (2010), a educação inclusiva é um dos sinônimos de que qualquer 

criança seja ela deficiente ou não, independente das características ou necessidades esta 

deve estar frequentando o mesmo local ou sala de aula, tendo assim o direito de acesso 

ao ensino formal. 

Assim, segundo Castro e Pimentel (2009), a inclusão de crianças com síndrome 

de down na rede regular de ensino estimulará a convivência e o respeito entre as 

diversidades e a diferenças, onde o processo de adaptação pedagógica promoverá a 

convivência de alunos e sua interação (aprendizagem em conjunto), cujos trabalhos 

possam ser voltados para potencialidades dos educando favorecendo o melhoramento da 

linguagem e o desenvolvimento geral dos alunos. 

2.3 DANÇA 

A dança é vista e entendida de várias maneiras, entre elas: como arte, como 

esporte, como forma de expressão corporal ou manifestação cultural de um povo ou 

região, seja ela qual for à nomenclatura ou forma de utilização do corpo a dança sempre 

esteve junto e marcando a história da sociedade desde os tempos mais antigos. Dançar é 

uma forma de expressão de sentimentos através de movimentos seja com ritmo de música 

ou não. A dança ultrapassa até os limites dos palcos e salões de festa, atualmente a dança 

se integra em diversos esportes olímpicos. A dança ultrapassou as fronteiras quando se 

ingressou no ambiente escolar sendo focada na educação física. (GONÇALVES, LEÃO 

JUNIOR e GOOBO, 2011). 

Os livros baseiam a história da dança como uma das primeiras manifestações do 

ser humano, pois bem antes dos homens pensarem em usar a palavra para comunicação 

estes usavam o corpo para se expressar, ou seja, se expressavam corporalmente para obter 

uma relação de comunicação. Então a dança se codifica como algo livre e de fácil acesso 

para a linguagem, pois é pelo corpo que se fala através de gestos e movimentos, sendo 

estas ações chamadas de expressão corporal. (TRINDADE, 2008). 

Entre os vários estilos e tipos de dança, Brasil Cultura(s/dapudALEIXO e 

RUIZ,2008) apontam quatro grandes categorias de dança sendo: a dança clássica, a dança 

de salão, a dança moderna e a dança rítmica. Em seu estudo os autores destacam ainda 

que outros tipos de dança devem ser citados, como:Ballet, Ballroom, Bolero, Break-

dance, Capoeira, Ceroc, CanCan, Cha-Cha-Cha, Contemporânea, Contra-dança, 
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Country Western, Disco, Exotic Dancing, Flamenco e Spanish Gypsy, 

FolkandTraditional, Foxtrot, Funk, Jazz, Line Dance, Mambo, Merengue, 

MiddleEastern, Modern, Polka, Religiosas, dança Sacra, Rumba, Salsa, Samba, Swing, 

Scottish, County Dancing, Square Dance, Tango, Twist, Valsa eEstern. 

No campo da dança escolar, Lomakine (2007), entre vários estudos sobre a cultura 

corporal e de movimento afirma que se tem discutido muito sobre a inserção da dança na 

educação escolar, onde um dos primeiros a pesquisadores do assunto foi Laban, que em 

1948 lançando o seu livro dança educativa moderna que reflete exatamente sobre o 

assunto, a intenção do autor era de que o livro fosse um guia para pais e mestres virem a 

ensinar a dança com princípios de movimento livre, de modo que Laban a chamou então 

de dança livre.    

A dança como instrumento para alcançar objetivos práticos que estão presentes 

em inúmeras áreas do saber/fazer humano, podem ser divididas como manifestações 

puras e simples propostas por Lomakine (2007, p. 42 - 43), como seguem abaixo: 

 Manifestação Artística/Cultural: 

 Como conhecemos na cultura popular brasileira se destaca as danças 

folclóricas, étnicas, como a capoeira, dança de rua e circulares;  

 Na arte de base técnica cita-se o Ballet Clássico, a dança moderna 

tendo como percussora a Izadora Ducan, a dança contemporânea, de 

salão, e o então Jazz Dance); 

 A dança como religião são conhecidas como as danças dos rituais das 

tribos indígenas, a do candomblé, e de cultos evangélicos. 

 Recuperação/manutenção da saúde: 

 A dança pode-se trabalhar a reabilitação de crianças com deficiência – 

visuais, auditivas, físicas e mentais; 

 A dança como forma de terapia, destaca-se a biodança e a dança 

terapia; 

 A dança como esportiva e/ou competitiva são as dança de cunho 

técnico como a Ballet Clássico, a dança moderna, contemporânea, Jazz 

Dance e a dança de salão). 

A dança obtém diversas definições para que se possa a vir a entendê-la como 

forma de expressão, técnica, arte, espetáculo e diversão, campo de trabalho, como 

linguagem, ritual e terapia dentre outros. (SIQUEIRA, 2006).  
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Edson Claro na década de 1980 foi um dos percussores da proposta da dança 

inclusiva, junto com a educação física. O seu método ficou conhecido como método 

dança-educação física que visa à junção de duas propostas pedagógicas a dança e a 

educação física como um processo de ensino educacional, visando à teoria e prática como 

apoio para vir enfocar a multidisciplinaridade amparando na interdisciplinaridade. 

(LOMAKINE, 2007).  

De modo que, para Barbosa (2010), a escola é um ambiente onde a criança pode 

vivenciar a dança de forma educativa, no aspecto lúdico e crítico, tendo assim um contato 

com várias faces culturais, pois a dança de modo geral apresenta todos os tipos de 

vivência que a criança precisa adquirir assim em suas propostas, além de ampliar o rol de 

ações motoras no espaço e no tempo devem proporcionar uma vivência essencialmente 

lúdica, possibilitando o convívio da expressão corporal como um todo. 

Alves et al (2012) enfatizam que foi constatado que a dança de um modo geral 

tem uma representatividade ao todo na sociedade e números elevados de estatística sobre 

os benefícios da dança estão sendo comprovados onde pessoas com deficiência estão se 

reconhecendo através da arte da dança, pois é nela que o individuo se possibilita estar em 

sociedade e desta forma o individuo conquista o seu equilíbrio corporal e social. 

Ramos (2010) enfatiza que para que se possa estabelecer um trabalho de educação 

para crianças com síndrome de down deve-se utilizar arte da dança para o 

desenvolvimento físico, intelectual e estético a esses alunos, pois a dança estabelece um 

trabalho que vai propiciar o seu desenvolvimento global com mais eficácia com a 

participação de atividades relacionada à arte ao todo.  

O autor supracitado acima ainda diz que de fato os benefícios da dança com a 

prática com crianças com síndrome de down é propicio para que se possa conquistar um 

melhoramento em diversos aspectos individuais e sociais, mas para que a proposta de 

dança seja estabelecida, ressalta-se que ela deve ser trabalhada de forma lúdica para que 

não fuja do foco que está sendo trabalhado cujo objetivo é alcançar integralmente o 

aluno.Com o uso da dança em beneficio da educação escolar, esta promoverá ao aluno a 

ser mais criativo e critico relacionando a si e ao seu redor. De modo que a dança será uma 

ferramenta que proporcionará ao aluno estar mais apto para que possa se comunicar, 

desenvolve melhor sua atenção aos professores de outras disciplinas, ensina a criança ter 

respeito com outros, ativa o seu olhar para os estudos, melhora seu comportamento em 

família entre outros benefícios. 
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Brasil (2012) enfatiza que antes de um profissional for trabalhar com alguma 

criança com síndrome de down, devem-se conhecer todos os aspectos genéticos, clínicos 

e suas diretrizes do aconselhamento genético que envolve a criança com síndrome de 

down. Quando um profissional for fazer algum encaminhamento para algum especialista, 

só vai ser feito se for de muita necessidade para que ocorra essa possibilidade. 

Gonçalves, Leão Junior e Goobo (2011) relatam que atualmente está presente nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) escolares que a educação física é considerada 

um dos grandes eixos da educação, pois é fato que pode ser considerado que a educação 

física é um meio de inclusão de pessoas com deficiências na escola regular, assim sugere-

se a dança como conteúdo da educação física como fator inclusão sendo esta considerada 

um dos meios mais eficazes para a inclusão que, além disso, promove valorização social 

e trás inúmeros benefícios à saúde. Qualquer individuo que seja independente de suas 

características ou deficiência, pode alcançar por meio da dança o indispensável fator para 

a sua socialização e contribuição para novas formas de convívio. 

A dança tem sido indicada para investimento nas crianças com síndrome de down, 

pois na dança a criança passa a entender que a síndrome que possui não é um fator de 

doença e sim um aspecto genético e que ela pode ser tratada e prevenida fazendo a prática 

da dança e que através dela o seu tratamento venha diminuir o grau de comprometimento 

cognitivo exerce sobre ela. É comprovado que a dança estimula as potencialidades do 

cérebro para que ela possa produzir e responder a estímulos. (CASTRO e PIMENTEL, 

2009). 

Lima (2007) enfatiza que a dança veio romper barreiras da educação em relação 

à inclusão e inserção de crianças com síndrome de down na rede regular de ensino, pois 

as proposta pedagógicas de dança é de desenvolver o ensino e aprendizagem dessas 

crianças por completo e como se sabe que a dança favorece a esses alunos venham a 

desenvolver o gosto dança e a música, resgata esse aluno a sua autoestima, estimula sua 

criatividade, vem promover o espírito de cooperação e o respeito mutua entre si, busca a 

inclusão, inserção e interação social e entre outros fatores. A dança é vista como uma 

ferramenta que possibilita o professor a utilizar através da linguagem da arte e expressão 

a desenvolver o ensino e aprendizagem desses alunos. 

Para Gonçalves, Leão Junior e Goobo (2011), o professor pode utilizar a dança 

com objetivo de trabalhar diversos elementos tanto para o desenvolvimento motor como 

a força, velocidade, agilidade, lateralidade, espaço temporal e flexibilidade, além disso, 

tais atividades podem ser trabalhadas de forma adaptada, após determinada a deficiência 
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do individuo, visando também estimular os seus aspectos cognitivos e a sua qualidade de 

vida, tais como: socialização, inclusão social e expressão corporal. 

Crianças com síndrome de down segundo Flores e Bankoff (2010) para que a 

criança com síndrome de down possa recuperar e compensar a sua incapacidade dos 

ajustes posturais, são utilizam recursos como à dança para que possam conseguir 

melhoras em seus atos motores adaptativos, onde o apoio para estabilidade da mão 

permite o ajuste postural devido à ação muscular e o alargamento da base de sustentação 

corporal. 

De modo que Fonseca et al (2011) sugerem que a dança para o contexto escolar 

seja uma alternativa para que o desenvolvimento e capacidades das crianças com 

síndrome de down possam se desenvolver trazendo vários benefícios positivos para 

amenizar a referida patologia. Os autores constataram por meio de vários estudos que a 

dança realmente trás fatores benéficos para as crianças com síndrome de down além de 

minimizar efeitos deletérios da patologia existente, vindo assim a destacar alguns dos 

efeitos benéficos como a estimulação de sua motricidade, melhoramento em sua 

percepção global e espacial, potencializando sua capacidade intelectual e aprendendo a 

respeitar todas as limitações, estimula suas relações sociais com os colegas e entre outros 

indivíduos do meio.  

Segundo Maia e Boff (2008), a dança educativa é um dos meios mais eficazes de 

se trabalhar a proposta de dança para crianças com síndrome de down, por ser um meio 

eficaz de estabelecer diversos benefícios como qualidade de vida melhor, integração 

social entre as crianças, autoestima e muita confiança em si, aprendizado em manter o seu 

equilíbrio corporal e emocional e o além do mais é um excelente meio de desenvolver e 

manter uma boa aptidão física e dentre outros benefícios.  A dança educativa torna-se um 

método que se preocupa propor um bem estar físico e mental para crianças com síndrome 

de down, pois os exercícios propostos são adaptados e respectivos às atividades diárias 

do individuo, proporcionando assim maior facilidade e liberdade de expressão. 

Gonçalves, Leão Junior e Goobo (2011) relatam que a inclusão pela arte é vista 

de uma forma criativa, surgindo assim um novo estilo de dança que conhecemos 

atualmente de dança inclusiva ou adaptada. Qualquer pessoa, com deficiência ou não 

pode vir demonstrar todo seu potencial através de expressões corporais e da arte da dança. 

Com a criação das leis para pessoas com deficiência asseguram-se que qualquer criança 

com deficiência tem o direito de se ingressar na escola. Assim, com o surgimento da 

educação física adaptada veio a proposta de uma educação para todos, de forma geral para 
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qualquer indivíduo, assim sendo, todos tem direito de ter acesso á uma determinada 

prática de uma atividade física e assim aperfeiçoar suas potencialidades. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar este estudo ficou evidenciado que crianças com síndrome de down 

podem apresentar diferentes níveis de atraso em seu desenvolvimento, contudo 

atualmente a sociedade vem tendo a oportunidade por meio das leis e pesquisas mudar as 

idéias errôneas e o preconceito a respeito das crianças com síndrome de down, pois entre 

os estudos realizados sobre o tema esta pesquisa também vem demonstrar que indivíduos 

com essa deficiência podem sim frequentar escolas regulares sem atrapalhar o 

desenvolvimento dos demais alunos considerados normais e assim deixarem de ser 

discriminados e ou excluídos. 

Portanto, para que a inclusão de crianças com necessidades especiais na escola 

regular possa ser efetivada com sucesso a escola deve passar por adaptações e tornar-se 

acessível e os professores devem investir em sua capacitação para que possam trabalhar 

de maneira qualificada também com esses alunos. De modo que, em se tratando da 

inclusão de crianças síndrome de down na rede regular de ensino a escola deve estar 

adaptada e com recursos necessários e profissionais qualificados. 

De modo que, o professor é um instrumento indispensável para o desenvolvimento 

psicopedagógico do aluno com síndrome de down, pois o mesmo é capaz de além de 

promover propostas que visem beneficiar seus alunos, vir a aprender com o próprio aluno, 

ajudando-o no que for capaz, respeitando suas limitações e estimulando suas 

potencialidades, para que este venha alcançar o máximo de independência e autonomia. 

 Enfim, foi constatado neste estudo de revisão bibliográfica que neste processo de 

inclusão da criança com síndrome de down na escola regular a dança é de fato uma 

ferramenta imprescindível para efetivação deste processo para que sejam alcançados o 

máximo de benefícios possíveis para o desenvolvimento dessas crianças. Portanto, o 

professor que se vale desse conteúdo além de ajudar no desenvolvimento do seu aluno 

terá oportunidade de aprender com ele e assim melhor sua atuação no decorrer de sua 

carreira em prol da educação inclusiva. 
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OS DESAFIOS DO ENVELHECIMENTO NO ATENDIMENTO DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

NUNES, Lorena Aparecida Pereira.¹ 

AXHCAR, Vanesa Maria Moreira.¹ 

LÚCIO, Renata Silveira.² 
 

RESUMO - De todos os desafios da fase idosa da vida, muitos são refletidos na saúde, o 

que provoca maior procura pelo Sistema Único de Saúde.  Diante desta perspectiva esta 

pesquisa objetivou conhecer os desafios do envelhecimento no atendimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS).  E para melhor atender aos propósitos deste estudo também foi 

necessário analisar a interferência do estado de saúde na qualidade de vida do idoso; 

averiguar a abordagem e a assistência ao idoso no SUS e; investigar se os direitos dos 

idosos, de acordo com Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso estão sendo 
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respeitados pelos profissionais da saúde. Trata-se de uma pesquisa de campo com idosos 

participantes do Projeto Melhor Idade de um bairro da cidade de Unaí/MG. Foi possível 

perceber que existem diferentes situações vivenciadas pelos pesquisados que já causaram 

algum tipo de constrangimento. E são essas tensões que muitas vezes podem influenciar 

nas alterações ligadas ao envelhecimento. 

Palavras chave: envelhecimento, desafios, saúde. 

 

¹ Acadêmicas do décimo período do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 

² Docente do curso de Enfermagem da FACTU.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para se construir uma política de saúde voltada para a pessoa idosa é preciso 

estabelecer uma dimensão, pensando na construção do SUS, juntamente com as 

transformações da sociedade. O envelhecimento se tornou atualmente um fenômeno em 

todo o mundo, é uma realidade, onde à medida que a sociedade vai envelhecendo, os 

desafios da saúde aumentam, atingindo a seguridade social e os sistemas de saúde. 

(AGUIAR, SANTOS, SILVA, 2010). 

Com a nova realidade epidemiológica e social foi preciso por como prioridade, 

a discussão sobre o tema. A Área Técnica na Saúde do Idoso reafirma que é preciso 

mudanças na linha de cuidado a essa população, onde é necessário que ocorra mais 

humanização no atendimento, além de inovação, etc. (BRASIL, 2010). 

Segundo Borges, Coimbra, (2008) em 2025, as projeções apontam que seremos 

a sexta população idosa do mundo, com isso, tornam-se necessárias ações rápidas para 

atender as mudanças que ocorrerão. Diante do exposto, tornou-se relevante falar sobre o 

tema, pois a longevidade está aumentando, necessitando ser destacado, principalmente no 

âmbito do atendimento dentro do Sistema Único de Saúde.  

Como o idoso não é valorizado, em razão de não se acreditar na possibilidade de 

retorno, seu bem-estar passa a ser prejudicado, pois ocorre a redução de oportunidades no 

trabalho, além de investimentos para sua reciclagem e atualizações inexistentes ou 

escassas. Além disso, ainda existe um negativismo subentendido em várias abordagens 

sobre o envelhecimento, onde o potencial, a auto-realização, a capacidade para o 

desenvolvimento e o crescimento na velhice, são excluídos. Essa percepção negativa 

contribui para o afastamento e marginalização do idoso nas atividades, fazendo assim 

com que as perdas sociais juntem-se com as perdas naturais da velhice. (AGUIAR, 

SANTOS, SILVA, 2010). 
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De todos os desafios desta fase da vida, muitos são refletidos na saúde, o que 

provoca maior procura pelo Sistema Único de Saúde.  Diante desta perspectiva surgiu a 

seguinte problemática: quais os desafios do envelhecimento no atendimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS)? 

Esta pesquisa pretendeu conhecer os desafios do envelhecimento no atendimento 

do Sistema Único de Saúde (SUS), e como objetivos específicos de analisar a 

interferência do estado de saúde na qualidade de vida do idoso; averiguar a abordagem e 

a assistência ao idoso no SUS e; investigar se os direitos dos idosos, de acordo com 

Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso estão sendo respeitados pelos 

profissionais da saúde. 

Como hipótese tem-se que os idosos acreditam que o envelhecimento é um ato 

natural da vida e denotam como experiência, onde o comprometimento da saúde nesta 

fase da vida torna-se uma consequência para uma má qualidade de vida. Além disso, 

acredita-se que o atendimento público é razoável, já que muitos não possuem o 

conhecimento necessário de seus direitos.  E com relação à abordagem e assistência 

prestada ao idoso supõe-se que a grande maioria já passou por algum tipo de 

constrangimento. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

É preciso entender que o envelhecimento não acontece em todo organismo ao 

mesmo tempo, nem está ligada à existência de doenças. O envelhecer se desenvolve 

normalmente, envolvendo alterações neurobiológicas funcionais, estruturais e químicas. 

Existem fatores socioculturais que também refletem sobre o organismo como, dieta, 

exercício, qualidade e estilo de vida, sedentarismo, no qual estão estreitamente ligados ao 

envelhecer sadio ou patológico. (SANTOS, ANDRADE, BUENO, 2009). 

Subjetivamente, o envelhecer, sempre foi uma preocupação para os seres 

humanos e diferentes conceitos são dados a essa fase da vida. Muitos citam como uma 

diminuição da capacidade em geral da vida diária, outros já consideram um período em 

que o indivíduo se torna cada vez mais vulnerável e mais dependente da família. Tem 

ainda aqueles que cultuam a velhice como o ponto mais alto da serenidade, sabedoria e 

bom senso.  Cada uma das opiniões tratam de uma verdade parcial, mas nenhuma 

simboliza a verdade total. (PARTEZANI et al., 2007). 
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Para Mendes et al. (2005) o envelhecimento é etapa natural da vida do homem, 

onde ocorrem mudanças socais, físicas e psicológicas. É uma fase em que o idoso cogita 

sua própria existência e conclui o alcance de muitos objetivos, porém de muitas perdas 

também, das quais o mais afetado vem a ser a saúde. O envelhecer saudável e a qualidade 

de vida demandam uma compreensão mais vasta e adequada de vários fatores que compõe 

o dia a dia do idoso. 

Conforme a PNI, o conceito de saúde, é traduzido mais, pelo indivíduo idoso, 

como uma condição de independência e autonomia do que pela ausência ou presença de 

doença orgânica. Porém a autonomia e a independência estão estreitamente ligadas ao 

funcionamento integrado e aprazível dos seguintes sistemas funcionais: cognição, humor, 

mobilidade e comunicação. (BRASIL, 2010). 

A socialização do idoso é um importante fator no significado do envelhecimento, 

porque o mesmo depende tanto da forma de vida que as pessoas levam, como das 

condições que elas se encontram. As tensões sociais e psicológicas podem aumentar as 

alterações que estão ligadas ao envelhecimento. A habilidade que cada um tem de se 

envolver, de encontrar o significado para a vida, provavelmente influencia as 

transformações de saúde e biológicas que ocorrem na velhice. Assim, o estado de espírito 

acaba afetando o envelhecimento. (MENDES et al., 2005). 

No Brasil, o perfil demográfico esta cada vez mais envelhecido, com mudanças 

epidemiológicas, onde em lugar de destaque encontram-se as doenças crônico-

degenerativas. A propagação das doenças crônicas envolve a necessidades de adequar as 

políticas sociais, principalmente a aquelas crescentes, que são voltadas para a área de 

assistência social, previdência e saúde onde são grandes os desafios em consequência 

desta transição demográfica, pois surgem novas demandas como, “incapacidades 

funcionais e epidemia de doenças crônicas”, causando assim maiores e mais prolongadas 

uso dos serviços de saúde. (MENDES, 2011). 

Os idosos brasileiros vivem diariamente com medos e depressões, com falta de 

atividade de lazer e falta de assistência, abandono em asilos e hospitais, além de ter que 

enfrentar dificuldades para garantir alguma assistência através dos planos de saúde. O 

desrespeito, a desinformação e o preconceito juntam-se ao precário investimento público 

para atendimentos as especificas necessidade aos cidadãos da terceira idade, além da falta 

de adequadas instalações, carência de recursos humanos e programas específicos, tanto 

em qualidade quanto em quantidade. A equipe de saúde, ao atender um idoso, deve estar 

atenta a uma série de alterações sociais, físicas e psicológicas que é comum ocorrerem 
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nesses pacientes, e que justificam um diferenciado cuidado. (PARAHYBA, SIMÕES 

2006, LIMA et al. 2010). 

Reconhecendo a importância do envelhecimento no Brasil, foi aprovado, em 4 

de janeiro de 1994, a Lei Nº 8.842/1994, onde estabelece a Política Nacional do Idoso 

(PNI) e que posteriormente foi regulamentada pelo Decreto Nº 1.948/96.6 A PNI tem 

como objetivo assegurar aos idosos, direitos sociais, onde se criam condições para a 

promoção de sua autonomia, participação e integração efetiva na sociedade. 

(BENEDETTI, GONSÁLVES, MOTA, 2007). 

Conforme o autor acima, para colocar em prática a PNI, foi elaborado um Plano 

de Ação Conjunta, onde cuida de ações preventivas, promocionais e curativas, visando 

melhorar a qualidade de vida do idoso. O plano tem ações integradas, que viabilizam a 

implantação da PNI. Assim, ele define para cada órgão setorial, ações e estratégias, 

negocia e acompanha entre as três esferas do governo os recursos financeiros e controla 

e avalia as ações. 

Com relação aos princípios no Artigo 3º, o estado, a família e a sociedade têm 

como dever ao idoso, assegurar os direitos da cidadania, garantindo a participação na 

comunidade, defendendo seu bem-estar, sua dignidade e o direito a vida. Além disso, 

nenhuma discriminação deve ser feita a essa faixa etária. (BRASIL, 2010). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, descritiva, realizada por 

meio de revisão bibliográfica e pesquisa de campo exploratória. No campo das ciências 

sociais a expressão “pesquisa qualitativa” assume significados bem diferentes. 

Compreende um grupo de várias técnicas interpretativas que tendem a descrever e 

decodificar os elementos de um sistema multíplice de significados. Por objetivo tem, 

expressar e traduzir o sentido das manifestações do mundo social; trata-se de reduzir a 

distancia entre a teoria e os dados, o indicador e o indicado, entre a ação e o contexto. 

(NEVES, 1996). 

Conforme MARCONI e LAKATOS (2007) pesquisa exploratória é classificada 

como investigações de pesquisas empíricas, onde há formulação de questões ou de um 

problema, com finalidade tripla: modificar e clarificar conceitos, desenvolver hipóteses e 

aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou problema. Também 
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é descritiva, pois, segundo YIN (1994) se observam, analisam, registram e interpretam os 

fatos, sem que o entrevistador realize qualquer interferência. 

A área de atuação da pesquisa está voltada para o campo de saúde, no âmbito de 

enfermagem, enfatizando os desafios do envelhecimento. O presente artigo ocorreu sob 

a responsabilidade das pesquisadoras principal Vanesa Maria Moreira Axhcar e Lorena 

Aparecida Pereira Nunes e sob a orientação da professora pesquisadora Renata Silveira 

Lúcio. Foram respeitadas a autonomia do individuo, a beneficência, a não maleficência, 

a justiça e a equidade, conforme a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Os critérios de exclusão para a amostra foram usados para aqueles indivíduos 

que se que não compareceram no Projeto Melhor Idade no dia da coleta dos dados.  E 

foram inclusos os idosos que se disponibilizaram a responder o questionário contendo 05 

questões abertas no dia 06/10/2015, no período de 10 até 11 da manhã, da cidade de Unaí- 

MG, onde a entrevista foi gravada e posteriormente transcrita. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

A seguir dedica-se este espaço a discussão e apresentação dos dados. No que se 

refere à dinâmica da coleta de dados, buscou se preservar os sujeitos indagados, sendo 

assim, para manter o anonimato foram atribuídos a vogal E, de entrevistado, e a 

enumeração de 1 a 10, que corresponde o número total de idosos que se disponibilizaram 

a responder o questionário.  

Ao discorrer sobre a primeira pergunta que buscava identificar qual o significado 

de envelhecer, às respostas obtidas foram:E1 – “Bom envelhecer eu acho bom, estou 

envelhecendo não com muita saúde, mas estou sendo privilegiada, estou com muito feliz 

de estar com 64 anos do jeito que estou.E2 – “Eu acho assim, todo mundo tem que 

envelhecer então nós temos que aceitar e a pessoa mais velho é mais respeitada, eu não 

sou muito sadia nada, mas graças a Deus me sinto bem.”E3 – “Primeiro lugar é a 

experiência que a gente tem pelos anos que a gente tem, e se agente envelhece mesmo 

não tendo saúde na idade que eu to, eu me sinto bem e tem que aceitar a velhice porque 

foi a oportunidade que Deus no deu de viver.”E4 – “Eu agradeço a Deus que não morri 

novo, então eu agradeço por ter ficado velha, e benção de Deus.”E5 – “Adquirir 

experiência, pra mim é isso.”E6 – “Pra mim é uma vantagem chegar até onde eu cheguei 

eu não pensava que ia chegar não, estou satisfeita.”E7 – “Uai a gente tem que agradecer 

muito a Deus pro ter chegado onde chegou, agente então fica feliz por esses anos que  

passou e a gente tá fazendo as coisas sem ajuda de ninguém eu agradeço a Deus todos os 
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dias por isso.”E8 – “Eu acho que é um privilégio que nos temos nessa vida, por que é 

todo mundo que tem essa oportunidade.”E9 – “Eu acho importante cada dia mais 

experiência da vida que a gente tem.”E10 – “A gente ter experiência de viver mais, é 

experiência boa, graças a Deus estou com saúde, apesar da idade avançada.” 

Nota-se através das falas dos entrevistados que a grande maioria relaciona o 

envelhecer com a saúde, onde muitos acreditam que adoecer é uma situação que vai 

acontecer durante a fase idosa. Como exemplo, a E10 cita que apesar da idade, ela ainda 

está com saúde. E já tem aqueles entrevistados como E1, E2, e E3 que falam da saúde 

como um problema vivido por eles. Contudo é possível perceber que os entrevistados 

cogitam sua própria existência agradecendo por terem conseguido chegar nesta fase da 

vida, além de relatarem grandes experiências vividas por eles. 

O envelhecer, sempre foi uma preocupação para os seres humanos e diferentes 

conceitos são dados a essa fase da vida. Muitos citam como uma diminuição da 

capacidade em geral da vida diária, outros já consideram um período em que o indivíduo 

se torna cada vez mais vulnerável e mais dependente da família. Tem ainda aqueles que 

cultuam a velhice como o ponto mais alto da serenidade, sabedoria e bom senso.  Cada 

uma das opiniões tratam de uma verdade parcial, mas nenhuma simboliza a verdade total. 

(VERAS, 2003). Para Mendes et al. (2005) o envelhecimento é uma fase em que o idoso 

cogita sua própria existência e conclui o alcance de muitos objetivos, porém de muitas 

perdas também, das quais o mais afetado vem a ser a saúde.  

Ao serem questionados sobre se a saúde influencia na qualidade de vida na 

velhice, contatou-se o seguinte:E1 – “Sim, tem que estar sempre fazendo exercícios 

físicos, igual eu que tenho problema  de coluna, tem que está sempre nas atividades pra 

poder manter a saúde melhor.”E2 – “Justo, porque a gente sabe que todo mundo que fica 

velho fica doente, não tem saúde mais ainda mais eu que tenho problema de pulmão e 

tomando remédio diária.”E3 – “Sim, porque agente depende dos remédios pra poder 

viver, eu uso remédio de mais. ”E4 – “Influencia, porque a gente chegou até esse idade, 

então tá tendo uma saúde, tá dando conta de andar, é bom.”E5 – “Influencia, você tem 

que ter sempre um estilo de vida, com uma boa alimentação, fazer exercício físico, você 

se envelhece com saúde.”E6 – “Sim, eu pelo menos nunca tive nada de contrariar por 

causa da idade, muitos nem me trata como idoso não.”E7 – “Influencia sim, quando a 

gente fica velho e com o corpo forte e  aguentando fazer as coisas sem precisar depende 

dos outros eu acho que já é uma vitória pra gente.”E8 – “Muito, porque a gente passa a 

ser uma pessoa mais independente, passa a resolver as coisas com mais frequência.”E9 – 
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“Influencia, se a pessoa tiver saúde vive bem.”E10 – “Influencia bastante, se a gente ficar 

sem trabalhar é outra vida, eu mesmo trabalhei a vida toda agora não posso mais, isso é 

ruim.” 

Por meio das falas dos entrevistados percebe-se que todos concordaram que a 

saúde influencia na qualidade de vida na velhice. Tornou-se claro o quanto se tem uma 

preocupação com dependência, onde se comparou o adoecer com a dependência ou 

mesmo a saúde com a independência. Existe essa preocupação em dar conta de realizar 

diferentes atividades, das básicas até as mais complicadas, sozinhos.  

O centro da saúde está completamente relacionado à funcionalidade global do 

indivíduo, marcado como a capacidade de administrar a própria vida ou de cuidar de si 

mesmo. Assim, a pessoa passa a ser considerada saudável quando se torna capaz de fazer 

suas atividades de forma independente e autônoma, mesmo tendo alguma doença. 

(MORAES, 2009). De acordo com Brasil (2010) para a PNI, o conceito de saúde, é 

traduzido mais, pelo indivíduo idoso, como uma condição de independência e autonomia 

do que pela ausência ou presença de doença orgânica. Porém a autonomia e a 

independência estão estreitamente ligadas ao funcionamento integrado e aprazível dos 

seguintes sistemas funcionais: cognição, humor, mobilidade e comunicação.  

Quando indagados sobre utilização dos Serviços de Saúde Pública e a 

frequência, as respostas obtidas foram:E1 – “Sim, sempre, agora mesmo acabei de chegar 

de Brasília, faço tratamento lá no Sara, faço acompanhamento com Dr. André também 

pelo SUS.” E2 – “Utilizo sim, direto o postinho, o Pronto Socorro, procuro sempre não 

parar né o que eu dou conta de correr atrás eu corro.” E3 – “Sim, quase sempre eu pago 

muito porque tem alguns exames que não pode esperar, muitas vezes a gente chega no 

hospital municipal as maquinas está tudo quebrada e a gente tá com urgência daquilo 

então tem que pagar.” E4 – “Sim, aqui no postinho, sempre eu venho meço minha pressão, 

eles é muito carinhoso com a gente.”E5 – “Utiliza sempre que necessário, fazer exame 

preventivo, se precisar de alguma coisa eu vou, sempre que necessário.”E6 – “Sim, 

quando precisa, todo ano eu faço os exames queagente tem que fazer sempre e sempre eu 

movimento  muito com a saúde pública, posto , pronto socorro sempre que precisa eu 

vou.”E7 – “Raramente, graças a Deus sou muito difícil ir.”E8 – “Utiliza, ultimamente ta 

sendo todos os meses porque eu vou sempre em Brasília fazer consulta, pegar 

remédio.”E9 – “Às vezes.”E10 – “Utilizo sempre, de ano em ano faço acompanhamento, 

mas graças a Deus a saúde vai bem.” 
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Os entrevistados informaram através das falas que utilizam de diferentes 

serviços de saúde pública, como exemplos citam os hospitais, postos de saúde e pronto 

socorro. Apesar da maioria informar que utilizam com freqüência apenas dois 

entrevistados E7 e E9, relataram utilizar poucas vezes.   

A população idosa é uma das que mais consome os serviços de saúde, porém, no 

Brasil não são criadas condições para que os recursos sejam melhores e mais adequados. 

Para se construir uma política de saúde voltada para a pessoa idosa e seu envelhecimento 

é preciso estabelecer uma dimensão, pensando na construção do SUS, juntamente com as 

transformações da sociedade. (NETTO, 2002). 

Quando questionados sobre como é a avaliação para o atendimento público de 

saúde ao idoso e se já sofreu algum constrangimento, as respostas encontradas foram:E1 

–“Não tenho o que clamar do tratamento, só fiquei chateado uma vez que tava com 

consulta marcada e a menina disse que eu tinha passado do horário, e nem o médico tinha 

chegado.”E2 –“Graças a Deus não tenho o que reclamar de nada.”E3 –“Pelo menos na 

PSF é bom, no hospital Municipal eu não posso reclamar também não porque tem outras 

cidades fora que tá pior, só que muitas vezes demora muito, mas sempre fui atendida.”E4 

–“Ali no PA é difícil, mas aqui no postinho e bom, mas na PA é muito difícil eu quase 

nem vou lá. A gente sempre vê eles falando esses velhos aqui tá atrapalhando.”E5 –

“Muito bom, pra mim não tenho nada a reclamar, porque tem pouco tempo que estou aqui 

em Unaí aqui é ótimo não tenho que reclamar nada, sempre que preciso fui bem 

atendida.”E6 –“Bom, eu acho bom o atendimento, não tenho o que reclamar.”E7 –“Uai 

eu vejo assim que muitas pessoas que precisa do remédio, ser atendido deve correr atrás 

e procurar em posto ou hospital.G raças a Deus todo mundo me respeita.”E8 –“Pra mim 

ta sendo os melhores que eu já tive em toda minha vida, porque eles dá muita preferência 

por agente ser mais idoso, eu sinto privilegiada quando eu vou num posto, num hospital, 

nunca sofri nada estou sendo muito bem tratada.”E9 –“Tem lugar que atende muito bem, 

mas tem lugar que não. Mas não, nunca tive problema. ”E10 –“Ate agora só uma vez no 

PA que eu cheguei lá pra medir pressão e as meninas ficou lá debatendo uma com as 

outras lá e não mediram minha pressão, eu fiquei brava e falei uai vocês vão medir minha 

pressão ou não. Só esse dia também.” 

Os serviços de saúde necessitam de melhoras e mais adequação principalmente 

a população idosa, porém um ponto crucial na humanização é o atendimento. Apesar de 

que muitos entrevistados avaliaram o atendimento bom e não tiveram nenhum 

constrangimento, ainda existem diversos casos em que os pacientes passam por algum 
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problema como cita E1, E4 e E10. Essas tensões sofridas por esse idosos podem muitas 

vezes aumentar as alterações ligadas ao envelhecimento. A forma como eles são tratado 

pode influenciar de diferentes maneiras em sua vida. 

De acordo com Parahyba, Simões (2006) o desrespeito, a desinformação e o 

preconceito juntam-se ao precário investimento público para atendimentos as especificas 

necessidade aos cidadãos da terceira idade, além da falta de adequadas instalações, 

carência de recursos humanos e programas específicos, tanto em qualidade quanto em 

quantidade. 

Quando questionados se o idoso tem algum direito diferenciado por razão da 

idade e quais são eles, as respostas foram:E1 –“Tem, com certeza eu pelo menos onde eu 

chego sou muito bem recebida, tenho preferência no banco, aqui no PSF.” E2 –“ Tem 

sim, nos temos o lugar certo de nos receber, para atender no hospital e no Posto a gente é 

as primeiras, nos bancos nos temos preferência.” E3 - Sim, tem em posto de saúde, em 

banco, em casa lotérica, a gente tem prioridade.” E4 – “Tem sim, não pegar fila, o idoso 

tem direito.” E5 –“Tem, nos bancos, nos supermercado no sistema de saúde, em todas as 

repartições sempre tem.” E6 –“Tem sobre fila essas coisas , a gente sempre é na frente 

dos outros.” E7 –“Tem, sobre as filas, não pode ficar muito tempo na fila esperando, eu 

acho que isso necessita porque ele já passou por muita coisa, então chegou na idade deles 

te que ter essa preferência.” E8 –“Tem principalmente nas filas.” E9 –“ Direito de ser o 

primeiro na fila, o idoso sempre tem um direito a mais dos outros.” E10 –“Ele tem direito 

em certos pontos, igual a gente paga conta em casa lotéricas, mas as vezes os outros caixas 

tem menos gente, e são mais caixas, eu vou é na fila geral que é mais rápida”. 

Diante das respostas dos entrevistos percebe-se uma carência de informação com 

relação aos direitos dos idosos, onde foi citado apenas o direito preferencial em filas. Essa 

falta de informação muitas vezes faz com que não sejam exigidos por eles outros recursos 

que lhe são concedidos. É preciso um maior conhecimento a respeitos do assunto, não só 

para atendimentos, como foi citado, mas para o cotidiano, afinal os direitos precisam ser 

cumpridos desde dentro da própria casa, ou seja, pela família até a sociedade em geral, 

que inclui assim os atendimentos de saúde. 

No Artigo 3º, o estado, a família e a sociedade têm como dever ao idoso, 

assegurar os direitos da cidadania, garantindo a participação na comunidade, defendendo 

seu bem-estar, sua dignidade e o direito a vida. (BRASIL, 2010). Foi aprovado, em 4 de 

janeiro de 1994, a Lei Nº 8.842/1994, onde estabelece a Política Nacional do Idoso (PNI) 

e que posteriormente foi regulamentada pelo Decreto Nº 1.948/96.6 A PNI tem como 
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objetivo assegurar aos idosos, direitos sociais, onde se criam condições para a promoção 

de sua autonomia, participação e integração efetiva na sociedade. (BENEDETTI, 

GONSÁLVES, MOTA, 2007). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou responder quais os desafios do envelhecimento no 

atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS)? E vale ressaltar que objetivou conhecer 

os desafios do envelhecimento no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Após a realização das análises, vale salientar que as hipóteses foram 

confirmadas, pois muitos idosos vem o envelhecimento como uma experiência, porém, 

eles ainda precisam mudar o pensamento com relação a cogitarem a própria existência, 

associando muitas vezes a fase idosa como um estado em que a saúde ruim.  Além disso, 

ficou clara a preocupação que apresentam com relação ao adoecer tornarem-se 

dependentes de algo ou alguém, esta percepção tão perspicaz aponta para a consciência 

dos entrevistados em relação entre a saúde e o envelhecer com qualidade de vida. 

Outro ponto relevante é o fato do serviço de saúde ser utilizado por todos. E 

como se pressupunha, existem diferentes situações vivenciadas pelos pesquisados que já 

causaram algum tipo de constrangimento. E são essas tensões que muitas vezes podem 

influenciar nas alterações ligadas ao envelhecimento, então, para diminuir esse tipo de 

problema é preciso que não só os profissionais de saúde como também os idosos e seus 

familiares, conheçam os direitos desta classe, porém, diante dos dados coletados nesta 

pesquisa ficou claro que existe carência de informações a respeito do assunto. 

Portanto nota-se, que existe necessidade de maior atenção ao idoso, pois a cada 

ano a população idosa vem crescendo. É necessário que haja mudanças em diferentes 

setores, maior número de profissionais especializados na saúde do idoso, atendimentos 

específicos, humanização no atendimento, e maior divulgação de informações a respeito 

dos seus direitos, que são pouco tão conhecidos.  

Contudo este trabalho foi imprescindível para o meu desenvolvimento 

acadêmico, proporcionou expansão de conhecimento acerca do assunto. Recomenda-se, 

ainda, que outros estudos dos idosos sejam realizados para melhor compreender as 

questões relacionadas a essa população específica que cresce a cada ano. Espera-se que 

com a pesquisa outros acadêmicos possam utilizá-la como meio para ampliar seus saberes 
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a respeito do estudo abordados e tracem metas para ampliar o diálogo a respeito de 

questões problemáticas chave deste estudo. 
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PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO HOSPITALAR NO 

CENTRO CIRÚRGICO 
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RESUMO – O controle da infecção ainda tem sido um grande desafio do Centro 

Cirúrgico. As infecções hospitalares (IH) são um grande problema para saúde pública, 

elevando o tempo de internação, o custo do tratamento e o numero de óbitos. Os fatores 

que levam a uma infecção hospitalar estão ligados diretamente á própria situação de saúde 

e doença, ou aos métodos invasivos e ambientais empregados, aos quais o cliente fica 

exposto. Este artigo busca responder quais são os principais fatores de risco de Infecções 

hospitalares em pacientes no centro cirúrgico? Como procedimento metodológico foi 

utilizado a pesquisa bibliográfica a partir de revisão do objeto estudado em artigos e 

dissertações. 

Palavras-chave: Infecção. Fatores de risco. Centro cirúrgico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar de uma grande quantidade de avanços em todas as áreas da cirurgia, o 

controle da infecção ainda tem sido um grande desafio do Centro Cirúrgico. É de 

conhecimento que a prevenção é a maior arma que a equipe do Centro cirúrgico tem para 

manter a infecção sob controle, dentro dos padrões aceitáveis e preconizados pelas 

instituições que trabalham com o problema. (MEDEIROS et al, 2003). 

Pacientes internados em instituições de saúde ficam expostos a variados 

patógenos que podem levar a uma Infecção, principalmente no Centro Cirúrgico, onde é 

realizado um grande número de procedimentos invasivos que somado a uma resistência 

imunológica diminuída, oferece um ambiente propicio para uma infecção hospitalar pós-

cirúrgica, elevando assim a importância de preveni-las. (SOUZA, NERY, NERY. 2013). 

Em um estudo realizado em um hospital universitário no município de Botucatu, 

estado de São Paulo, as topografias mais frequentes de infecção hospitalar foram, 

infecção do trato urinário, pneumonia, infecção do sítio cirúrgico e sepsis. Sendo sua 

                                                 
2 Acadêmico do 8º período de Enfermagem 
3 Acadêmica do 8º período de Enfermagem 

4 Professora do curso de Enfermagem. 
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grande maioria relacionada diretamente com procedimentos invasivos, como cateterismo 

vesical, ventilação mecânica e cateterismo venoso central. (BOAS; RUIZ. 2004). 

As infecções hospitalares (IH) são um grande problema para saúde pública, 

elevando o tempo de internação, o custo do tratamento e o numero de óbitos. No CC 

(Centro Cirúrgico) é realizado um grande número de procedimentos invasivos, que são 

relacionados diretamente as Infecções Hospitalares. Este artigo busca responder quais são 

os principais fatores de risco de Infecções hospitalares em pacientes no centro cirúrgico? 

Conhecer os principais fatores de risco para infecção hospitalar é de grande 

importância para que medidas de prevenção possam ser empregadas, o centro cirúrgico, 

é um ambiente que expõe a um risco muito grande, ter conhecimento dos principais 

fatores que podem levar a uma infecção hospitalar no Centro Cirúrgico é de grande 

relevância para os profissionais da área. O interesse pelo tema dos fatores de risco para 

infecção hospitalar, e resultado da observação dos procedimentos realizados no Centro 

Cirúrgico, e a relação que existente entre o cuidado da enfermagem empregado. 

Em virtude do exposto este artigo tem como objetivo discutir sobre os principais 

fatores de risco para infecção hospitalar no Centro Cirúrgico. 

Como procedimento metodológico foi utilizado a pesquisa bibliográfica a partir 

de revisão do objeto estudado em artigos e dissertações. A Análise dos documentos 

consultados teve uma abordagem qualitativa, os trabalhos em língua estrangeira foram 

automaticamente exluídos da revisão, foi utilizado o mecanismo de busca, Google 

Acadêmico, onde foi encontrado um grande acervo de trabalhos científicos referentes ao 

tema, organizamos à revisão em tópicos, focando aqueles de maior relevância para o 

estudo.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A incidência de infecção hospitalar varia de acordo com as características de 

infraestrutura e recursos humanos de cada unidade de tratamento, do próprio cliente e 

também dos métodos de prevenção e diagnósticos disponíveis no ambiente hospitalar 

(PINHEIRO et al, 2009). A infecção hospitalar é definida como aquela adquirida após a 

internação do paciente e que se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta 

quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. 

(PEREIRA et al, 2005). 
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Para que uma infecção hospitalar ocorra, é necessário que haja uma interação 

entre um microrganismo que tem capacidade de produzi-la, junto à um vetor de 

transmissão e um hospedeiro susceptível. Os fatores que levam a uma infecção hospitalar, 

estão ligados diretamente á própria situação de saúde e doença, ou aos métodos invasivos 

e ambientais empregados, aos quais o cliente fica exposto. (LICHY, 2002). 

Os agentes etiológicos responsáveis por causar infecções hospitalares devem ser 

de duas fontes distintas: a endógena(do individuo) e a exógena (do ambiente), As 

endógenas são as mais comuns, pois são responsáveis por certa de 70,0% das infecções 

hospitalares, e são encontrados na própria flora microbiana do individuo, enquanto as 

exógenas são resultantes da transmissão de microrganismos de outras fontes, que não o 

cliente, e normalmente é causada por algum erro na assistência, o que valoriza ainda mais 

o cuidado a ser tomado na assistência. (TURRINI, 2000). 

Em um estudo realizado por Oliveira; Kovner; Silva, a infecção hospitalar mais 

comum foi à do trato urinário, seguido por pneumonia, sepse e sítio cirúrgico. Em um 

outro estudo realizado por Bôaz; Ruiz, as infecções hospitalares mais presentes foram em 

sequência, a infecção respiratória, a do trato urinário, a do sítio cirúrgico e da corrente 

sanguínea. 

Já no estudo realizado em um hospital universitário de Fortaleza-CE, as 

infecções hospitalares mais prevalentes, foram, em primeiro a pneumonia, seguida pela 

infecção da corrente sanguínea, do trato urinário, de cateter central e de sítio cirúrgico, 

quase que todos os casos relacionados com procedimentos invasivos realizados. 

(NOGUEIRA, et al, 2009). 

Fato de risco para infecção hospitalar é qualquer indicador de risco, ou seja fator 

que esteja associado à infecção hospitalar. Tais indicadores de risco, não precisam ser 

necessariamente a causa da infecção ou mesmo anteceder a infecção (TURRINI, 2000). 

Os principais fatores de risco são os procedimentos invasivos, que tem uma chance maior 

de causar uma infecção hospitalar como: cateterismo venoso central, ventilação 

mecânica, cateterização vesical, além de outros fatores de risco que também devem ser 

considerados como: limpeza inadequada dos equipamentos, lavagem das mãos e 

antibioticoterapia. (LICHY, 2002). 

As infecções do trato urinário são de extrema importância, pois estão entre os 

mais frequentes tipos de infecção hospitalar, sendo de grande preocupação da equipe de 

enfermagem, sendo caracterizadas pela invasão de microrganismos em qualquer tecido 

da via urinária (LUCCHETTI et al, 2005). As vias excretoras urinárias, devido a sua 
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estrutura oca, torna a sondagem um procedimento viável, que pode ser realizado com 

diversas finalidades como: exploração, drenagem de urina, introdução de medicamentos 

e dilatação. (LENZ, 2006). 

O controle da diurese durante o ato cirúrgico é uma das indicações mais comuns 

para a sondagem vesical de demora. Essa indicação é a mais frequente, seguida pela 

determinação de diurese, em paciente submetidos à cirurgias eletivas e consideradas de 

médio e grande complexidade. (NETO, et al, 2007). 

O cateterismo vesical é um procedimento com um grau de risco para IH, e 

existem fatores que podem aumentar ainda mais este risco de infecção como: sexo 

feminino, idade avançada e também fatores externos relativos ao manuseio, com quebra 

da assepsia e principalmente o tempo de permanência do cateter. (SOUZA, et al, 2007). 

Ao realizar o procedimento de cateterismo vesical deve-se ficar bastante atento 

para os cuidados essenciais que devem ser observados com extrema pericia, para que se 

evite uma infecção, com a finalidade de minimizar as possíveis complicações do 

procedimentos estes cuidados devem ser rigorosos e fiscalizados como: antissepsia da 

genitália externa, utilização de luvas estéreis, cateteres estéreis e de calibre adequado ao 

cliente, boa lubrificação da uretra e cuidado na manipulação para evitar contaminação. 

Complicações podem ocorrer durante o ato da instrumentação como: traumatismo uretral, 

dor e falso trajeto. (LENZ, 2006). 

Alterações funcionais e anatômicas próprias do processo de senescência, como 

instabilidade, menor contratilidade da bexiga e sua baixa complacência, e a deterioração 

das células da mucosa e da submucosa, são fatores que corroboram com uma maior 

prevalência na população idosa. (STAMM, et al, 2006). Infecção urinaria é mais comum 

nas mulheres do que nos homens, devido à pequena extensão da uretra feminina e à 

disposição anatômica de sua genitália externa, cujo meato uretral localizado no vestíbulo 

vaginal, fica mais exposto. (LICHY, 2002). 

Em um estudo realizado em um Hospital universitário de Florianópolis-SC, foi 

constatado que o único fator de risco estatisticamente significativo foi a duração da 

cateterização. (STAMM; COUTINHO, 1999). O tempo de duração do cateterismo é o 

principal fator para ocorrência de infecção do trato urinário, elevando de 3% a 10% o 

risco de uma infecção por dia de cateterização. (FLORES; JÚNIOR, 2012). 

A ventilação mecânica consiste numa técnica muito utilizada, que visa manter 

as trocas gasosas. É utilizada em várias condições Clínicas, nas quais o paciente 

desenvolve insuficiência respiratória e não e capaz de manter níveis adequados de O2 e 
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CO2 sanguíneos. A ventilação se da através de aparelhos que, intermitentemente, 

insuflam as vias respiratórias com volumes de ar. É controlada, nesse ar, a concentração 

de O2 (FIO2), necessária para uma taxa arterial (Pa02) normal, e a velocidade com que o 

ar será administrado. (CARVALHO; AMATO; BARBAS, 1995). 

Existem fatores associados a ventilação mecânica que aumentam o risco de IH, 

dentre as principais estão: duração do tratamento, reintubação, intubação emergencial, 

mudança frequente no ventilador, traqueostomia e posição supina do cliente, assim como 

pressão do balonete ou cânula, tratamento anterior com antibiótico, cirurgia abdominal 

ou torácica, terapia inalatória e aspiração de secreções. (LICHY, 2002). 

A pneumonia tem sido associada diretamente ao suporte ventilatório, sendo a 

infecção que ocorre com maior frequência em clientes submetidos a este tipo de 

procedimento (CARRILHO, et al, 2006). A ventilação mecânica invasiva expõe  o cliente 

à um maior risco de complicações, por trazer maiores repercissões sobre os órgãos e 

sistemas submetidos ao procedimento, complicações estas que podem chegar a serem 

fatais, como sinusites, broncoqueolites, broncopneumonias, traqueobronquite e 

pneumonia. (JÚLIO, 2013). 

O cateter venoso central de inserção periférica é um dispositivo intravenoso, que 

é inserido através de uma veia superficial da extremidade, tem características de um 

cateter central, segue até a veia cava superior ou inferior. Este é um dispositivo que possui 

um ou dois lumens, é longe, flexível, raiopaco, e também e feito com material bioestável 

e biocompatível. E um procedimento que existe vantagens consideráveis em seu uso, mas 

existem complicações que podem comprometer sua utilização, assim comprometendo o 

cliente. (JESUS; SECOLI, 2007). 

As infecções da corrente sanguínea relacionadas ao uso do cateter venoso 

central, englobam os casos em que o micro-organismo isolado na cultura do segmento 

daquele dispositivo é identificado na corrente sanguínea, sem que se encontre outra fonte 

aparente para a bacteremia. (MENDONÇA, et al, 2010). 

As causas da infecção por cateterismo venoso, e provavelmente da via de acesso 

do mesmo, além do tempo de duração do cateterismo, e também pelas mãos dos 

trabalhadores do ambiente hospitalar que o manuseia, também pela flora da pele ou pela 

contaminação de uma estrutura anatômica. Os principais fatores de risco são a 

colonização do sítio de inserção ou do canhão. (LICHY, 2002). 

A infecção, relacionada ao acesso venoso, tem vários fatores de risco, que podem 

ser associados à localização do acesso, solução infundida, experiência do profissional que 



103 

 

realiza o cateterismo, do tempo de permanência do cateter, além da manipulaçao do 

próprio cateter. Fatores estes que constituem pontos importantes para que se possa criar 

ações afim de prevenir este tipo de infecção (MESSIANO; HAMANN, 2007). As 

infecções de acesso vascular comumente ocorrem em menor número comparado ás de 

outros sítios, como pneumonia, infecção urinaria e sítio cirúrgico, porém elas apresentam 

um maior índice de morbidade e mortalidade. (NETTO, 2009). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema da IH, tem sido bastante discutido em todo o mundo, uma vez que 

foi encontrado um grande número de referências sobre o assunto. Porém não foi 

encontrado um acervo muito grande de literaturas novas em português, a questão das IH, 

é algo de grande relevância no CC, devido à grande quantidade de procedimentos 

invasivos realizados, como os mencionados no trabalho. Foi observado durante as 

pesquisas, que existem um número muito alto de fatores de risco para o desenvolvimento 

de uma IH, este trabalho teve o intuito de mencionar os principais, foi observado que os 

procedimentos invasivos são os principais fatores de risco para IH, e o correto emprego 

das técnicas se torna imprescindível para que se evite complicações relacionadas aos 

procedimentos realizados 
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RESUMO– Esta pesquisa tem como objetivo geral, descrever sobre os testes químicos e 

físicos realizados dentro da Central de Material Esterilizado (CME) e sua função dentro 

de todo processo de esterilização de materiais. Os objetivos específicos consistem em: 

conhecer sobre o que se trata a Central de Material de Esterilização; descrever sobre os 

processos e fases de esterilização existentes na CME e por fim, conceituar os testes 

químicos e biológicos utilizados na CME para esterilização dos materiais. Trata-se de 

uma pesquisa exploratória, de caráter bibliográfico. Pode-se verificar que os indicadores 

químicos e biológicos são de grande importância para a qualidade dos serviços prestados 

pela CME, já que os mesmos tem o objetivo de indicar possíveis falhas nos processos de 

esterilização. 

Palavras-chave: Enfermagem. Central de material esterilizado. Testes químicos e 

biológicos. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como meta descrever sobre a importância dos testes químicos e 

biológicos realizados dentro da Central de Material Esterilizado, já que os mesmos são 

de suma necessidade para garantir a qualidade e eficácia do serviço realizado dentro deste 

setor e também no funcionamento adequado da instituição de saúde. 

Pretendeu-se por meio deste estudo, buscar respostas para a seguinte 

problemática: qual a importância dos testes químicos e biológicos realizados dentro da 

CME, no que diz respeito à eficácia da esterilização dos materiais? 

A presente pesquisa pretendeu alcançar o objetivo geral que é descrever sobre 

os testes químicos e físicos realizados dentro da Central de Material Esterilizado e sua 

função dentro de todo processo de esterilização de materiais. Sendo assim, para que tal 

objetivo fosse alcançado foi preciso elaborar os objetivos específicos que foram: conhecer 

sobre o que se trata a Central de Material de Esterilização; descrever sobre a estrutura 

funcional e organizacional da Central DE Material e Esterilização (CME) e por fim, 

conceituar os testes químicos e biológicos utilizados na CME para confirmação da 

esterilização dos materiais. 

Sendo assim, percebe-se que a realização deste estudo é de grande valia, pois 

faculta em maior conhecimento para estudantes da área de saúde, como também para os 

profissionais de saúde, em especial o enfermeiro, que é o profissional responsável pela 

coordenação da Central de Material Esterilizado em sua grande maioria, necessitando 
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assim, de conhecer a importância da CME dentro da instituição, bem como, seu 

funcionamento adequado. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) conceitua CME como 

um setor de apoio técnico, cujo objetivo é o “prover de materiais médico-hospitalares 

corretamente processados, propiciando, assim, condições adequadas para a assistência 

dos indivíduos enfermos e sadios”. (JUNIOR, 2012). 

São inclusas nas atividades executadas pela CME, o processo da limpeza, o 

preparo, a esterilização, a guarda e distribuição dos materiais hospitalares. As atividades 

processadas na CME são difíceis, sendo de responsabilidade de quem atua neste serviço 

ofertar materiais ausentes de contaminação para serem usados na realização de diversos 

procedimentos hospitalares. (ASCARI et. al. 2013). 

Souza e Ceribelli (2004) relatam que, o Centro de Material Esterilizado (CME) 

é parte essencial na instituição hospitalar, é o local responsável pelo expurgo, preparo, 

esterilização e distribuição dos materiais e equipamentos utilizados no centro cirúrgico e 

outros setores do hospital. A sua relevância, é decorrente das atividades nela 

desenvolvidas, envolvendo ações de terceiros, médicos e outros profissionais de 

enfermagem, em procedimentos críticos e semicríticos junto aos pacientes. 

A CME é caracterizada como uma unidade de apoio a todos os serviços 

assistenciais e de diagnóstico que necessitem de artigos odonto-médico-hospitalares para 

a prestação de assistência aos seus usuários. A compreensão sobre a influência dos 

procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização dos materiais na prevenção e 

controle das infecções hospitalares reforça a importância e responsabilidade do CME no 

contexto das instituições de saúde, pois a existência de falhas nesses processos é 

determinante para o surgimento de complicações nos pacientes. (GIL, CAMELO e 

LAUS, 2013). 

Este setor pode ser centralizado, quando todos os materiais esterilizados são 

direcionados a um único local, ou, descentralizado no caso de cada setor dentro de um 

estabelecimento executa sua própria esterilização de materiais. Existem serviços de saúde 

que contratam empresas para executar esta atividade, mas, independentemente do modelo 

adotado, a legislação vigente deve estar seguida. (ASCARI et. al. S/D). 

 



109 

 

A preocupação com o material utilizado em procedimentos invasivos e com o 

ambiente surgiu em meados do século XIX, chamada Era Bacteriológica. 

Diante disso, surgiu a necessidade de se instalar nas instituições hospitalares 

locais apropriados para o tratamento desses materiais. As primeiras CME’s 

eram de estrutura logística muito simples, carente de uma sistematização 

técnico-administrativa. Com o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas e, 

principalmente, com a revolução tecnológica nas décadas de 60 e 70, mudanças 

importantes aconteceram na organização da CME, no que diz respeito aos 

métodos de esterilização e ao seu gerenciamento (COSTA AGUIAR e 

SOARES, 2009 p.3). 

 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEn) conceituou e preconiza, por meio 

do seu Decreto n. 94406/1987, que rege a Lei n. 7.498/86, que entre as funções do auxiliar 

de enfermagem está a responsabilidade de executar as atividades de limpeza, organização 

do material e de equipamentos, bem como as atividades de desinfecção e esterilização, 

sob o comando e orientação do enfermeiro. (JUNIOR, 2012). 

De acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 50/2002, a CME é 

divido nas áreas: de lavagem e descontaminação; de preparo de materiais; de 

esterilização; de armazenamento e distribuição de materiais e roupas esterilizados. A 

mesma deve funcionar quando houver centro cirúrgico, centro obstétrico e/ou 

ambulatorial, hemodinâmica, emergência de alta complexidade e urgência. Seu fluxo 

deve ser simples e de forma continua, por isso a equipe e o material deverão seguir um 

fluxograma unidirecional, ou seja, a direção é de uma região contaminada para uma 

limpa. (VITAL et. al. 2014). 

Nesse sentindo, a área física da Central de Materiais de Esterilização deve 

prevenir o cruzamento de artigos limpos e esterilizados com os sujos mediante o 

estabelecimento de um fluxo unidirecional, bem como, desviar que o trabalhador escalado 

para a área contaminada percorra a área limpa e vice-versa. O fluxo programado na área 

de execução de artigos deve seguir uma ordem sem retrocesso compreendendo: artigo 

sujo - exposição ao agente de limpeza - enxágue - secagem - barreira física - inspeção 

visual - preparo e embalagem - esterilização - guarda e distribuição. (ASCARI et. al. 

2013). 

Esse fluxo de trabalho é importante a fim de prevenir que os produtos sofram 

um retrocesso, ou seja, que depois de terem passado por uma área limpa, voltem para 

outra suja, o que pode ocasionar falha na esterilização e, assim, aumentar o risco de 

contaminação. (SILVA e AGUIAR, 2008). 

 

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) número 50 (BRASIL, 

2002), o fluxo dentro dos estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) está 
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diretamente relacionado ao fluxo de materiais, bem como ao de funcionários 

no desenvolver de suas tarefas na central (CENTENARO e PICCOLI, 2005 

p.3). 

 

Pezzi e Leite (2010 p.10) dizem que: 

 

as atividades rotineiramente executadas pela CME são: receber, desinfetar, 

separar, lavar, preparar e esterilizar artigos médico-hospitalares e ainda, 

preparar e esterilizar roupas; realizar controle microbiológico e de validade dos 

produtos por ela processados; armazenar artigos e roupas esterilizadas; 

distribuí-los; zelar pela proteção e pela segurança dos operadores. 

 

 

A fase da limpeza é essencial na esterilização dos artigos. Este processo tem três 

metas básicas que são: remoção ou diminuição de microrganismos e remoção ou redução 

de substâncias pirogênicas. Após exposto ao agente de limpeza e o enxague, o material 

deve passar pelo processo de secagem, que é de grande necessidade uma vez que a 

umidade influência nos diversos tipos de esterilização. (BRASIL, 2006 apud ASCARI, 

S/D). 

Ouriques e Machado (2013) afirmam que a limpeza de um instrumental cirúrgico 

deve realizada rigorosamente. Nessa etapa deve ocorrer a remoção toda a sujidade, pois 

as cargas microbianas formam barreiras e são capazes de proteger os micro-organismos, 

dificultando que os agentes esterilizantes penetrem nos artigos, fazendo com que as etapas 

futuras sejam ineficientes e comprometendo a esterilização. 

Os artigos críticos são aqueles artigos, que entram em contato com tecidos 

subepiteliais, sistema vascular e em outros tecidos estéreis. Estes devem sempre ser 

esterilizados. Os artigos semi-críticos são os que estão em contato com a mucosa e pele 

não intacta. Para estes, a desinfecção de alto nível é suficiente. Já os artigos não-críticos 

são os que entram em contato com a pele íntegra. Seguindo da peculiaridade do artigo e 

grau de contaminação, este poderá ser apenas lavado com água e sabão ou receber 

desinfecção de nível intermediário ou baixo. (JUNIOR, 2012). 

De acordo com Tipple et. al. (2011), a confirmação da esterilização se sujeita a 

uma gama de etapas conceituadas de qualificação, com certificação da adequabilidade 

dos parâmetros avaliados. Dentre estas, se encontra a validação do desempenho do 

equipamento esterilizante que é feita por controles físicos, químicos e biológicos, tendo 

como objetivo prover a probabilidade de sobrevivência de microrganismos. A 

sobrevivência de microrganismos ao processo de esterilização ser decorrente de falhas 
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humanas e mecânicas. A monitorização rotineira do processo é parte fundamental dos 

fatores que previnem que tais falhas venham a atrapalhar na eficácia da esterilização. 

Couto (2002 p 10) destaca que, “a eficiência de qualquer método de esterilização 

deve ser comprovada periodicamente por meio de indicadores. Para tanto, cada ciclo de 

esterilização deve ser registrado em um protocolo e em frequência a ser determinada por 

cada biotério”.  

Para se obter resultado final com eficiência, o processo de esterilização deve ser 

insensatemente observado em todas as suas etapas por meio de indicadores químicos e 

biológicos. As principais estratégias utilizadas para avaliação do processo de esterilização 

sob vapor saturado são: monitoramento dos parâmetros da câmara por meio do teste de 

Bowie e Dick, indicador biológico, no mínimo semanal e utilização de indicadores 

químicos. (BRITO et. al. 2002). 

Couto (2002) ressalta que o indicador químico, fundamenta-se na temperatura 

de fusão de um elemento químico no momento em que atinge a temperatura. Indica 

somente que foi atingida a temperatura, não apontando o tempo em que o material esteve 

em contato com essa temperatura. Já os indicadores biológicos, são os mais confiáveis, 

por se fundamentarem na resistência de esporos de micro-organismos resistentes a altas 

temperaturas. São dispostos esquematizadamente junto com o material a ser processado; 

após o processo, os mesmos precisam ser incubados em temperatura ideal para revelação 

se houve ou não inativação dos esporos.  

O indicador biológico é uma preparação padronizada de esporos bacterianos 

contendo em torno de 106 esporos por unidade de papel de filtro. Após a esterilização o 

indicador biológico processado dever ser incubado juntamente com um indicador controle 

que não tenha sido esterilizado. Deve-se aguardar o tempo necessário para o crescimento 

da cepa. Normalmente o crescimento se dá em torno de 24 horas, mesmo assim deve-se 

aguardar até 07 dias (indicadores de primeira geração) de incubação para conhecer o 

resultado final. Tempos menores (indicadores de segunda geração) são recomendados por 

alguns fabricantes (48horas) e podem ser usados se o processo for devidamente 

padronizado. As etapas da realização dos testes biológicos devem seguir as orientações 

do fabricante. A frequência mínima indicada de uso dos indicadores biológicos é semanal 

.(BRITO, 2002).  

O mesmo autor ressalta que os testes químicos, consistem em tiras de papel 

impregnadas com tinta termocrômica que mudam de cor quando expostas à temperatura 

por tempo suficiente. Podem ser classificados como indicadores específicos de 
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temperatura ou indicadores de múltiplos parâmetros do processo (tempo, temperatura e 

vapor), os últimos denominados de integradores. Estes indicadores não devem ser 

utilizados como critério único de eficiência de esterilização. 

O Teste de Bowie-Dick está entre os indicadores químicos mais comumente 

utilizados. Este indicador verifica a eficácia do sistema de vácuo na autoclave de pré-

vácuo. Para sua execução deve-se fazer um pacote com campos empilhados um sobre o 

outro formando uma pilha de 25 a 28 cm de altura, no meio desta pilha coloca-se um 

papel com fitas de autoclave ou fitas zebradas anexadas em forma de cruzes, cobrindo 

toda a superfície do papel. O pacote deve ser posicionado acima do dreno da autoclave, 

com esta vazia. Executa-se então um ciclo a 132oC por 3 a 4 minutos. Se as fitas não 

estiverem homogêneas em sua coloração indica-se que ocorreu a formação de bolhas de 

ar e deve ser realizada a revisão do equipamento. (ROMANO e QUELHAS, S/D). 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este artigo consiste em uma pesquisa exploratória, de caráter bibliográfico. Para 

sua realização as autoras se embasaram em diversas obras já publicadas de diferentes 

autores sobre o tema em questão. 

Ruiz (2008, p.48) afirma que a pesquisa científica se trata da “realização 

concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as 

normas da metodologia consagradas pela ciência. É o método de abordagem de um 

problema em estudo que caracteriza o aspecto científico de uma pesquisa”. 

Para a realização deste trabalho, assim que determinado o tema, foi realizado o 

levantamento bibliográfico para compor o referencial teórico e as demais partes do artigo. 

Foram incluídos textos nacionais publicados entre os anos de 1996 e 2015. Excluíram-se 

todos os artigos de língua estrangeira e artigos que embora contemplassem o tema 

Processos de esterilização, não comentavam sobre os testes químicos e biológicos.  

A confecção deste artigo ocorreu no segundo semestre de 2015. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante o que foi percebido na confecção desta pesquisa, pode-se verificar que 

a Central de Material Esterilizado (CME) funciona como o “coração” das instituições de 
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saúde, pois, atua no processamento de desinfecção de todos os materiais utilizados em 

todos os setores da instituição, sejam hospitais, clínicas, postos, entre outros. 

A CME apresenta uma série de normas e condutas a ser seguida, qualquer 

mudança desses parâmetros pode ocasionar falhas em seus processos e comprometer a 

qualidade dos materiais providos para as instituições. Dentro deste contexto, entra o 

profissional de enfermagem, que por lei é o profissional responsável pelo controle e 

coordenação desse setor e de toda equipe que nele trabalha. 

No que se refere aos testes químico e biológico, pôde-se verificar que os mesmos 

servem como indicadores de qualidade e validação do processo de esterilização, ambos 

os testes são de grande necessidade e se tornam obrigatórios no que tange a confirmação 

de uma esterilização de qualidade. Os profissionais da área devem saber manuseá-los de 

forma adequada conforme consta nas instruções do fabricante, com intuito de manter a 

qualidade dos serviços da CME desde a etapa de limpeza até a de distribuição. 
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RESUMO 
Este artigo teve como objetivo geral identificar a qualidade de vida de portadores da 

Doença de Chagas, na percepção de pacientes usuários de uma Estratégia de Saúde de 

Família do município de Unaí-MG. Os objetivos específicos foram verificar na percepção 

desses pacientes, o que mudou em suas vidas, após terem sido diagnosticados por esta 

doença, e por fim, conhecer os meios que estes pacientes utilizam para melhorar e 

promover a qualidade de vida. Trata-se de um estudo exploratório, de abordagem 

qualitativa, realizado com 04 usuários de uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) do 

município de Unaí-MG, no dia05 de novembro de 2014. Como instrumento de coleta de 

dados utilizou-se a entrevista semiestruturada. Pode-se verificar que de fato esses 

pacientes, tiveram sua vida modificada, isso inclui algumas atividades que não 

conseguem mais realizar, e até mesmo diversas restrições que não possuíam antigamente. 

Palavras-chave: Doença de Chagas. Qualidade de vida. Estratégia de Saúde da Família. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pretendeu-se por meio deste estudo, buscar respostas para a seguinte 

problemática: será que pacientes usuários de uma Estratégia de Saúde de Família do 

município de Unaí-MG portadores da Doença de Chagas tem sua qualidade de vida 

afetada devido esta patologia? 

Diante do problema apresentado é pertinente esclarecer que a hipótese levantada 

foi de que esses pacientes, após terem sido acometidos por esta patologia, tiveram sim 

um declínio de sua qualidade de vida, isso pôde ser decorrente dos problemas cardíacos, 

e outras consequências da Doença de Chagas, que os impedem de realizarem atividades 

que anteriormente realizavam. 

A presente pesquisa pretendeu alcançar o objetivo geral que é identificar os 

aspectos relacionados à qualidade de vida de portadores da Doença de Chagas, na 
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percepção dos pacientes atendido sem uma Estratégia de Saúde de Família do município 

de Unaí-MG. Sendo assim, para que tal objetivo fosse alcançado foi preciso formular os 

objetivos específicos que foram: identificar as possíveis mudanças físicas decorrente da 

patologia da Doença de Chagas; verificar na percepção desses pacientes, o antes e depois 

de suas vidas, após terem sido diagnosticados por esta doença, e por fim, conhecer os 

meios que estes pacientes utilizam para melhorar e promover a qualidade de vida. 

Percebe-se que a realização deste estudo é de grande valia, pois faculta em um 

maior conhecimento para toda sociedade, estudantes, como também para os profissionais 

de saúde, em especial o enfermeiro, que lidam rotineiramente com esses pacientes, sendo 

de suma importância os mesmos conhecerem a realidade de vida desses pacientes, 

contribuindo desta maneira, na prestação de uma assistência de qualidade, objetivando a 

melhoria da qualidade de vida e manutenção da saúde desses pacientes. 

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana foi descoberta por Carlos 

Chagas em Lassance, em 1909.É uma zoonose que afeta de 16 a 18 milhões de pessoas 

na América Latina, onde mais de 100 milhões estão expostos ao risco da infecção. O 

agente etiológico da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, é um protozoário flagelado 

(COURA, 2003). 

Seu ciclo evolutivo inclui a passagem obrigatória por hospedeiros de várias 

classes de mamíferos, inclusive o homem, e insetos hemípteros, hematófagos, comumente 

chamados barbeiros, dos gêneros Panstrongylus, Rhodnius e Triatoma pertencentes à 

família Triatomidae. Nos barbeiros, multiplicam-se no tubo digestivo, as formas 

infectantes sendo eliminadas com suas fezes e urina. A transmissão da infecção ocorre, 

principalmente, pela deposição de fezes do vetor sobre os tecidos cutâneas e mucosas do 

homem (DRAUSIO, S/D). 

 

 

O processo de adaptação dos triatomíneos ao domicílio humano dependeu de 

dois fatores que se complementaram: a necessidade alimentar do barbeiro e 

suas mutações genéticas ao longo do tempo. Com o desmatamento e 

rareamento dos animais silvestres, suas fontes naturais de alimentação, os 

triatomíneos passaram a alimentar-se dos animais domésticos e do homem, 

adaptando-se ao peridomicílio e ao domicílio (COURA, 2003 p.1). 
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Segundo Amato Neto (2009), o "barbeiro" multiplica-se em casas rudimentares, 

ditas de pau-a-pique ou de adobe. São moradias apropriadas para os insetos e não para 

pessoas. O combate ao vetor devidamente executado e, paralelamente, a melhoria do 

panorama agrário diminuíram as impropriedades habitacionais, resultando em 

erradicação do barbeiro no País. 

É importante ressaltar ainda que, a doença de Chagas é considerada a sexta 

infecção tropical mais importante no mundo em termos de carga global da doença. Na 

América Latina, o número de infectados está entre 15 e 18 milhões de pessoas e acredita-

se que todo ano morrem cerca de 14 mil pessoas (SCHMUNIS, 2010 apud LISBOA, 

NASCIMENTO, S/D).  

A doença de Chagas não é transmitida ao ser humano diretamente pela picada 

do inseto, que se infecta com o parasita quando suga o sangue de um animal contaminado 

(gambás ou pequenos roedores). A transmissão ocorre quando a pessoa coça o local da 

picada e as fezes eliminadas pelo barbeiro penetram pelo orifício que ali deixou (ACHÁ, 

2009). Pode também ocorrer por transfusão de sangue contaminado e durante a gravidez. 

Foram também registrados casos da infecção transmitida por via oral nas pessoas que 

tomaram caldo de cana ou comeram açaí moído (COURA, 2003). 

Lisboa e Nascimento (S/D) relatam que, inicialmente os indivíduos 

contaminados desenvolvem uma fase aguda com alta parasitemia e, posteriormente, os 

pacientes evoluem para a fase crônica da doença sendo que a maioria desses permanece 

assintomático por longos anos, vindo a falecer por outras causas. Por outro lado, alguns 

pacientes nessa fase podem desenvolver complicações cardíacas, digestivas ou 

cardiodigestivas. 

De modo geral, reconhecem-se três estágios clínicos na doença de Chagas: 

agudo, crônico indeterminado e crônico determinado. A patologia relacionada à doença é 

de caráter inflamatório intenso, que pode ter localização focal ou multifocal em qualquer 

órgão e em qualquer fase. Esta reação pode se tornar bastante extensa, e localizada em 

regiões específicas do tecido, sempre na dependência da intensidade do parasitismo, 

porém exibindo no tecido cardíaco um componente difuso, relacionado à presença de 

parasitas intracelulares, podendo aparecer tanto na forma aguda quanto na forma crônica 

cardíaca (RIBEIRO; ROCHA, 1998 apud SILVA, 2012).  

“A doença de Chagas é um problema preocupante pela enorme quantidade e 

variedades de danos que envolvem o paciente chagásico tornando-se danosa em suas 

consequências” (COSTA et. al. S/D p.8). 
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Segundo Fundação Carlos Chagas (S/D), os sintomas podem ser febre, mal-

estar, inflamação e dor nos gânglios, vermelhidão, inchaço nos olhos (sinal de Romanã), 

aumento do fígado e do baço são os principais sintomas. Com frequência, a febre 

desaparece depois de alguns dias e a pessoa não se dá conta do que lhe aconteceu, embora 

o parasita já esteja alojado em alguns órgãos. 

Como nem sempre os sintomas são perceptíveis, o indivíduo pode saber que tem 

a doença, 20, 30 anos depois de ter sido infectado, ao fazer um exame de sangue de rotina. 

A meningite e encefalite são complicações graves da doença de Chagas na fase aguda, 

mas são raros os casos de morte (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, S/D). 

A forma crônica cardíaca da doença é a mais relevante pela elevada causa de 

morbimortalidade pelos diversos danos ocorridos no sistema de condução e pela falência 

cardíaca nos casos graves da Doença de Chagas. Há evidências que o acometimento 

cardíaco evolui para quadros de miocardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca 

congestiva (BRASIL, 2009 apud COSTA et. al. S/D). 

Devido a essa variedade de sinais e sintomas, como também das consequências 

devido esta patologia, grande parte dos pacientes acometidos por esta doença, tem sua 

qualidade de vida afetada, podendo em muitos casos não realizarem as mesmas atividades 

que realizavam anteriormente, tanto por serem restringidos, ou até por não possuírem a 

mesma capacidade de realizá-las (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, S/D). 

O diagnóstico pode ser feito segundo Achá (2009, p. 1) através de: 

 

 

1) Sorologia - Na fase aguda, exame direto e presença de anticorpos IgManti-

Trypanosomacruzi (anti-T. cruzi) no sangue, geralmente positivo até a 

sextasemana da fase aguda; xenodiagnóstico; reação de Machado-Guerreiro 

(fixação do complemento); prova de imunofluorescência indireta para pesquisa 

de IgG e IgM; teste isoenzimático (Eliza); 

2) ECG - Extrassístoles supraventriculares e ventriculares mono e 

polimórficas, taquicardia supraventricular sustentada crônica ou paroxística 

(flutter atrial, fibrilação atrial, taquicardias atriais, taquicardia juncional por 

reentrada, taquicardia A-V recíproca), taquicardia ventricular, bloqueio 

atrioventricular (BAV) de graus variáveis, bloqueio do ramo direito, bloqueio 

da divisão ântero-superior esquerda e síndromes de préexcitação, alterações da 

repolarização ventricular; 

3) Radiografia de tórax - Realizada em casos selecionados; 

4) Ecocardiograma -Fornece dados sobre o tamanho das câmaras, função 

miocárdica, presença de hipocinesias, acinesias ou discinesias localizadas, 

trombos endocárdicos; 

5) Holter - Auxilia no estudo das arritmias; 

6) ECG fetal - Indicado a partir da 22ª semana5. 
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De acordo com Silva (2010 apud Costa et. al. S/D), a terapêutica da doença de 

Chagas prossegue parcialmente ineficaz, apesar do real progresso alcançado nas últimas 

décadas. Diversas drogas vêm sendo estudadas, porém, nenhuma consegue eliminar a 

infecção pelo T. Cruzi e promover a cura definitiva da tripanossomíase, permitem apenas 

efeitos supressivos. Algumas drogas foram ensaiadas na terapêutica da doença de Chagas, 

mas até agora, somente dois compostos ativos se revelaram favoráveis, sendo eles o 

nifurtimox (Lampit, também conhecido como Bayer 2502) e benzonidazol (Rochagan). 

No Brasil, o benzonidazol é a única droga atualmente disponível para o 

tratamento da tripanossomíase americana e o nifurtimox, existente na América Central, 

pode ser utilizado como alternativa em casos não satisfatórios como a intolerância ao 

benzonidazol (BRASIL, 2005 apud COSTA et. al. S/D). 

 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa tratou-se de estudo descritivo, qualitativo, que pretendeu 

identificar a qualidade de vida de portadores da Doença de Chagas, na percepção de 

pacientes usuários de uma Estratégia de Saúde de Família do município de Unaí-MG.  

A entrevista foi realizada com 04pacientes atendidos em uma Estratégia de 

Saúde da Família. Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário contendo 04 

questões sobre a temática do estudo.  

Primeiramente foi realizado um levantamento dos pacientes chagásicos adscritos 

na Unidade de Saúde, dentre os pacientes levantados, foram escolhidos para participarem 

do estudo 01 paciente por microárea existente na ESF, totalizando 04 indivíduos 

portadores da patologia.  

Desta forma, a amostra deste estudo, foi composta por 04 pacientes atendidos 

em uma ESF de Unaí-MG, como também, por aqueles pacientes brevemente escolhidos 

que aceitaram participar da entrevista. A coleta de dados ocorreu no dia05 de novembro 

de 2014. 

Para garantir o anonimato dos participantes optou-se por identificá-los com a 

letra P (paciente) seguida de um número (ordem das entrevistas). 

 

4 RESULTADOS: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste tópico, foram realizadas as análises e interpretação dos dados, tomando 

como referência as respostas obtidas através da entrevista estruturada. Os sujeitos 
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participantes do estudo foram caracterizados por uma letra e um número respectivamente, 

e as respostas foram organizadas por categoria de similaridade entre si. 

Com o intuito de identificar se esses pacientes possuem alguma alteração física 

decorrentes da Doença de Chagas, foi indagado quais seriam as alterações físicas 

apresentadas em decorrência da doença de Chagas? 

 

P1:“Não posso comer qualquer tipo de alimento, não vou ao banheiro todos os dias, e não consigo 

fazer os afazeres domésticos”. 

P2:“Sinto meu coração batendo fraco e falhar, fraqueza e dor nas pernas e braços”. 

P3:“Fraqueza nas pernas, edema, insônia, dores principalmente nas pernas, e falta de ar”. 

P4:“Sinto cansaço e dores nas pernas, meu coração bater disparado se passar do horário de usar o 

medicamento”. 

 

Diante das falas dos entrevistados, foi possível perceber que eles possuem uma 

série de alterações decorrentes da patologia, entre os principais problemas foi encontrado 

a fraqueza, alterações do batimento cardíaco, ora devagar, ora muito rápido, dor, falta de 

ar entre outros. Tais alterações impedem que esses pacientes realizem de forma tranquila 

as atividades do dia-a-dia, como também não os permite regozijar de uma qualidade de 

vida plena, pois se sente cansados, e impedidos de desempenhar várias funções. 

Costa et. al. (S/D) relata que, em geral a pessoa apresenta sintomas relacionados 

aos sistemas cardíaco e digestivo. Pode ocorrer, dor de cabeça, fraqueza intensa, edema 

na face e membros inferiores. São comuns dor de estômago, vômitos e diarreia. Devido 

à inflamação no coração, pode ocorrer falta de ar intensa, tosse e acúmulo de água no 

coração e pulmão. 

Na segunda pergunta, com o objetivo de verificar se houveram mudanças 

significativas na qualidade de vida desses pacientes, foi questionado o que havia mudado 

na vida dos portadores, após ter recebido o diagnóstico de Doença de Chagas? 

 

P1:“Fiquei com medo de morrer, tenho medo de sair sozinha e desmaiar”. 

P2:“Procurei o médico porque tive um desmaio, quando disse que tinha Chagas assustei e fiquei 

com medo do que podia acontecer”. 

P3:“Quando descobri que estava com Chagas tive muita tristeza e a minha vida nunca mais foi a 

mesma. Vivo inseguro e com medo de morrer. Sou aposentado por invalidez”. 

P4:“Não faço nada com a mesma agilidade de antes de ficar doente por causa do cansaço e me 

sinto muito desanimada”.  

 

Todos os entrevistados demonstraram bastante sentimentos negativos, como o 

medo, a insegurança, desânimo, tristeza e até pensamentos que podem morrer a qualquer 

momento. 
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De acordo com Mota et. al. (2006), o comprometimento de aspectos 

psicossociais relacionados à enfermidade aponta para a presença de indicadores de medo, 

de redução da auto estima, de estigma frente à doença, além de prejuízos na qualidade de 

vida e na convivência com a família e o grupo social. 

Pode-se perceber que a Doença de Chagas não afeta apenas a saúde física dos 

indivíduos, mas também a saúde mental. Pois devido às alterações e limitações 

decorrentes desta patologia, eles se sentem amedrontados, inseguros e até mesmo fúteis, 

pois não possuem a mesma capacidade que antes tinham. 

Na terceira pergunta, com a meta de verificar se esses pacientes ficaram 

impossibilitados ou restritos de realizarem alguma atividade, foi perguntados e existia 

alguma atividade que o portador realizava antes de ser acometido por esta doença e hoje 

não poderia mais realizar? Se sim, quais? 

 

P1: “Sim, não consigo fazer longas caminhadas, nem subir escadas, porque fico cansada 

facilmente”. 

P2: “Faço quase tudo que fazia antes, tenho medo de mexer com alguns aparelhos eletrônicos por 

causa do marca passo, não uso celular”. 

P3: “Não consigo trabalhar nem sair para muito longe de casa, antes andava de bicicleta e agora 

não posso e nem consigo mais fazer tais atividades”. 

P4: “Não faço nada com a mesma agilidade de antes de ficar doente por causa do cansaço e me 

sinto muito desanimada”. 

 

Nesta questão, teve-se a confirmação de que a qualidade de vida desses pacientes 

mudou muito, após terem sido diagnosticados com Doença de Chagas. Todos os 

entrevistados relataram que não realizam todas as atividades que antes, e as que ainda 

conseguem realizam de forma parcial, pois como citaram, se sentem cansados, com medo 

e com menor agilidade. O paciente 2, ainda citou um outro agravante que é o uso de 

marca-passo, sendo que os indivíduos que fizeram essa intervenção, além das limitações 

provocadas pela própria patologia, ainda são restritos de realizar uma serie de outras 

atividades. 

Gomes et. al. (2012) afirmam que, as manifestações clínicas resultantes das 

afecções chagásicas podem interferir na satisfação das necessidades básicas dos 

portadores crônicos, diminuindo, significativamente, a sua qualidade de vida. Além disso, 

na maior parte, tem-se observado que os sintomas reduzem as possibilidades desses 

pacientes em executar as atividades que anteriormente realizavam, como as profissionais, 

do cotidiano, entre outras, levando-o a uma grande dependência. 
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Na quarta e última pergunta, com o objetivo de conhecer os possíveis meios que 

esses pacientes utilizam para melhorar e promover a qualidade de vida foi questionado 

quais as ações que o portador realizava ou já realizou para promover a melhora da 

qualidade de vida atualmente após o diagnóstico?  

 

P1: “Uso os remédios nas horas certas e evito fazer muito esforço físico”. 

P2: “Procuro fazer caminhada lenta pra não me cansar muito e uso os medicamentos receitados 

pelo médico”. 

P3: “Participo dos movimentos religiosos do bairro e uso remédios receitados pelo médicos”. 

P4: “Evito fazer coisas que me deixam cansado e o médico me proibiu de fazer exercícios físicos”. 

 

Como a doença de Chagas, ocasiona uma grande variedade de sinais e sintomas 

e consequências, a maioria dos pacientes acometidos por esta doença, tem sua qualidade 

de vida afetada, tanto nas questões que envolvem sua saúde física, como também a saúde 

mental, sendo assim, se faz necessário que estes pacientes façam uso dos medicamentos 

necessários para manutenção de sua saúde, como também evitar as atividades que possam 

piorar o quadro em que se encontram (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, S/D). 

Diante de tantos problemas, é de grande importância meios que favoreçam a 

promoção da qualidade de vida. Desta maneira ao ser indagado sobre o que esses 

pacientes faziam em relação a este contexto, todos relataram que utilizam os 

medicamentos prescritos para controle da doença, o paciente 1 e 2 fazem atividade física 

na medida do possível, porém o entrevistado 4 relatou que foi proibido de se exercitar. 

Outro meio que foi citado por um paciente foi à busca religiosa, esse meio para muitos 

auxiliam na busca da paz interior, do equilíbrio da mente, e muitos estudos demonstram 

que a religiosidade quase sempre favorece na manutenção de saúde dos indivíduos, pois 

se torna um escape no momentos difíceis. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da realização deste artigo, pode se comprovar que a qualidade de vida 

dos pacientes portadores da Doença de Chagas não é adequada conforme a necessidade 

dos indivíduos, pois todos os relatos demonstraram que os mesmos foram limitados em 

várias atividades que realizavam anteriormente, além do que todos também citaram 

diversos sentimentos negativos em relação a atual situação de saúde em que se encontram. 
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Pode-se verificar que a Doença de Chagas é uma patologia que se previne através 

da mudança de atitude da população, através do combate ao vetor. É de grande 

importância que a população seja ciente dos graves problemas que essa doença traz para 

a vida do individuo, sendo grande a necessidade de lutar contra os meios que favoreçam 

o surgimento desta patologia. 

Cabe aos profissionais de saúde, em especial o enfermeiro, orientar a população, 

prestar o cuidado adequado a esses pacientes, dando o suporte necessário para a 

manutenção da saúde dos mesmos, com intuito de minimizar as limitações e promover a 

melhor adaptação dessas pessoas a sua realidade, além de incentivá-los a manter o 

tratamento de forma correta, como também não realizar atividades que possam prejudicá-

los. 

Este trabalho atingiu os objetivos propostos e também possibilitou grande 

conhecimento aos estudantes sobre a importância de se prevenir desta doença para a 

manutenção da saúde e qualidade de vida da população. 
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Resumo: Os resíduos de serviço de saúde quando não segregados, acondicionados, 

armazenados e transportados de forma correta podem resultar em grandes riscos para 

saúde pública e ao meio ambiente. Para solucionar esse problema diversos mecanismos e 

normas legais foram definidos no intuito de assegurar a saúde pública e o meio ambiente. 

Dentre os mecanismos definidos, destaca-se o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviço de Saúde que busca promover a realização de ações que minimizem os riscos de 

danos. Assim, o presente trabalho buscou verificar o panorama do gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde em municípios de pequeno e médio porte localizados no 

Noroeste de Minas Gerais, Brasil. Para realização deste trabalho utilizou-se a abordagem 

qualitativa, com técnica de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, tendo como 

instrumento de coleta de dados entrevistas com os gestores responsáveis pela disposição 

e ao gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde de 03 (três) municípios e 01 (uma) 

unidade privada, todos localizados no Noroeste de Minas Gerais. Importante destacar que 

o este estudo representa apenas uma análise inicial do processo de gerenciamento e 

destinação final dos resíduos de serviço de saúde (RSS) nos municípios pesquisados, 

visando principalmente à verificação do atual estágio dos procedimentos de 

gerenciamento de resíduos de serviço de saúde no interior de Minas Gerais. 
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O desenvolvimento tecnológico, apesar das inúmeras inovações e melhorias na 

qualidade de vida da população, também causa grandes riscos a saúde e ao meio ambiente 

quando não monitoradas com atenção e cuidado. (ANVISA, 2006). 

Tal fato ocorre principalmente quando o monitoramento das ações humanas é 

realizado de forma irregular, questão que é vista na atualidade quando se fala nos 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), que muitas vezes são realizados sem o devido 

gerenciamento.  

É importante destacar que RSS representam compostos por diferentes frações 

geradas nos estabelecimentos de saúde, compreendendo desde os materiais 

perfurocortantes contaminados com agentes biológicos, peças anatômicas, produtos 

químicos tóxicos e materiais perigosos como solventes, quimioterápicos, vidros vazios, 

papelão, papel de escritório, plásticos e restos de alimentos. (FORTES, 2004). 

Ressalta-se que é dever do Estado orientar e informar sociedade e profissionais 

sobre o descarte e manuseio de resíduos de serviço de saúde (ANVISA, 2006). Para tanto 

surgiram diversas legislações que visam à regulamentação do processo de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), nos quais se destacam: Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC n.º 306, de 7 de dezembro de 2004; Resolução CONAMA n.º 358, de 

29 de abril de 2005; a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/10) 

(ANVISA, 2004; CONAMA, 2005; BRASIL, 2010). 

Observa-se que todas as legislações acima descritas acima estabelecem critérios 

para o gerenciamento de resíduos sólidos em nível global, relacionando todos os tipos de 

resíduos e as resoluções com relação aos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), existindo, 

portanto, múltiplas legislações acerca da mesma matéria. 

Vale lembrar que “o objetivo de um programa efetivo de gerenciamento de resíduos 

infecciosos é promover proteção à saúde e ao meio ambiente, devido aos riscos 

apresentados por esses resíduos” (LUCCHIN; MOZACHI, 2009, p. 686), garantindo 

assim, a manutenção da qualidade de vida e a manutenção do meio ambiente. 

Um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde (PGRSSS) 

é um instrumento que tem por finalidade estabelecer cada etapa do processo de 

gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, descrevendo as ações a serem elaboradas 

em seu manejo (BALBINO; BALBINO, 2011). 

Portanto, o principal desafio é assegurar a responsabilização dos geradores por todo 

processo de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde (RSS), desde a geração até 

a destinação final (LUCCHIN; MOZACHI, 2009). 
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Todos esses fatores condicionaram à elaboração do presente trabalho que irá 

verificar o panorama do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS) em 

municípios de pequeno e médio porte localizados no Noroeste de Minas Gerais, Brasil  

Como se pode observar, o presente estudo trata-se de uma análise inicial do 

processo de gerenciamento e destinação final dos resíduos de serviço de saúde (RSS), que 

visa principalmente à verificação do atual estágio dos procedimentos no interior de Minas 

Gerais. 

Importante destacar que não se trata de um estudo aprofundado, tendo em vista a 

escassez de informações disponibilizadas pelos gestores entrevistados, tanto em relação 

a falta de conhecimento de todo o procedimento, como na forma de atuação frente as 

políticas públicas, mas representa um estudo com bom impacto regional, o qual 

contribuirá para o arcabouço de informações neste setor na região estudada. 

Portanto, o presente trabalho tem como justificativa a necessidade de um 

levantamento inicial destes dados, fator que embasará a construção de novos trabalhos e 

poderá contribuir para formação de futuras políticas públicas locais em função das 

conclusões destacadas neste trabalho. Ademais, esta iniciativa reforçou a importância da 

compreensão ambiental e a garantia da saúde do homem em relação aos RSS’s, 

principalmente na forma de seu gerenciamento e de sua disposição final.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho utiliza uma abordagem qualitativa realizando uma fonte direta 

de dados no ambiente natural. (BOAVENTURA, 2004), tendo como técnica de pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa de campo.  

Em relação à pesquisa bibliográfica, Marconi e Lakatos (2005) apontam que se trata 

de fonte secundária por utilizar meio indireto para coleta de informações sobre o tema 

estudado, que no presente estudo foi definido em relação aos resíduos de serviços de 

saúde, sua destinação final e o seu gerenciamento. 

Ressalta-se que os mesmos autores apontam que essa forma de pesquisa não 

representa uma repetição de dados e assuntos, mas propicia o reexame do tema sob o um 

novo olhar ou uma nova roupagem que poderá levar a outras conclusões diversas da fonte 

de consulta. 

Utilizou-se ainda como técnica a forma documentação direta de pesquisa de campo, 

que tem como objetivo verificar fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente. 
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Assim, esta forma técnica de pesquisa visa “conseguir informações e/ou conhecimentos 

acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se 

queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles” 

(MARCONI; LAKATOS, 2005, p. 188). 

Para a realização da pesquisa de campo, utilizou como instrumento de coleta de 

dados entrevistas com os gestores responsáveis pela disposição e ao gerenciamento dos 

resíduos do serviço de saúde de 03 (três) municípios e 01 (uma) unidade privada, todos 

localizados no Noroeste de Minas Gerais. 

Esta amostragem dos dados foi escolhida tendo em vista a facilidade para realização 

da pesquisa por parte dos integrantes, por serem municípios onde os mesmo residem. 

Frisa-se que por não se tratar de entrevistas menos estruturadas, com um número reduzido 

de entrevistados, os dados não possuem valor estatístico (THIOLLENT, 1981), mas 

contribuem no objetivo deste trabalho que é verificar como estão sendo realizados os 

procedimentos de gerenciamento e destinação final dos resíduos de serviço de saúde 

(RSS) em 03 (três) municípios localizados no Noroeste de Minas Gerais. 

Assim, foi realizada pesquisa de todos os resíduos de serviço de saúde dos 

municípios de Natalândia/MG; Cabeceira Grande/MG e Buritis/MG, todos municípios de 

porte pequeno e médio localizados no interior do Estado, bem como em 01 (uma) unidade 

privada no município de Unaí/MG. 

Deve-se ponderar que no município de Unaí/MG não foi possível realizar a coleta 

de dados de todo o gerenciamento de saúde do município, em virtude da impossibilidade 

por parte do gestor municipal para apresentação de dados e entrevista. 

Importante destacar que, apesar de não ter sido possível a pesquisa em nível 

município em Unaí/MG, realizou-se a pesquisa em uma 01 (uma) unidade privada no 

município de Unaí/MG, fator que contribuiu para verificação do aporte de resíduos de 

serviço de saúde (RSS) produzir por unidades privadas em Unaí/MG, o que contribuirá 

para a realização de uma análise comparativa com os demais municípios. 

Ademais, foi realizada uma pesquisa comparativa no município de Buritis/MG, 

onde foram analisados tanto os resíduos de serviços de saúde de todo o município 

(integrando os resíduos das unidades privadas e públicas), como os resíduos de serviços 

de saúde somente das unidades públicas, que representa uma parte do todo de resíduos de 

serviço de saúde daquele município, o que possibilitou verificar algumas características 

importantes dos resíduos daquele local. 
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Após a tabulação de todos os dados coletados nas entrevistas, bem como de todos 

os apontamentos iniciais através da pesquisa bibliográfica, passa-se à análise e discussão 

dos resultados coletados nesta pesquisa, que contribuirá para alcance de respostas para a 

problemática proposta neste trabalho, afinal de contas, a “importância dos dados está não 

em si mesmos, mas em proporcionarem respostas às investigações” (MARCONI; 

LAKATOS, 2005, p. 169). 

Mesmo porque, este trabalho busca evidenciar, com a utilização de dados diretos e 

indiretos, uma resposta plausível ao questionamento proposto, qual seja:  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para melhor entendimento dos dados apurados nesta pesquisa é essencial que se 

levante inicialmente o perfil dos entrevistados, o que poderá auxiliar na melhor 

compreensão das respostas, afinal de contas, em pesquisas realizadas com um número 

reduzido de entrevistado, a apresentação inicial do perfil social dos entrevistados 

contribui para a definição do “lugar social” dos entrevistados (THIOLLENT, 1981). 

A pesquisa foi realizada com 05 (cinco) profissionais responsáveis pelo 

gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde (RSS) nos locais descritos acima, sendo 

que dos 05 (cinco) gestores entrevistados apenas 01 (um) gestor é do sexo masculino, 

enquanto que 04 (quatro) gestoras são mulheres. Estes gestores estão inseridos em uma 

faixa etária que gira em torno dos 18 (dezoito) anos aos 60 (sessenta) anos Vejam os 

gráficos abaixo: 

 

Gráficos 1 e 2: Genêro e Faixa Etária dos Gestores Entrevistados 

Fonte: Dados pesquisados 

 

O crescimento da atuação de grupos jovens no mercado de trabalho é fator que vem 

sendo ressaltado pelos doutrinadores. Bercovich (1995) aponta que em termos 

demográficos, em virtude das elevadas taxas de natalidade no período 1965 a 1980nas 
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décadas de 40, 50 e 60 houve uma “onda jovem”, entrando em decadência na década de 

80 e foi revigorada na década de 90, influenciando diretamente nas características e 

comportamentos frente ao emprego, educação, cultura e lazer. 

Outro ponto crucial verificado na pesquisa é a grande incidência de mulheres nos 

cargos de chefia. Nesse sentido IBGE (1997, p. 6) 

 
É interessante observar que as famílias de chefes mulheres jovens 

(9,8%) têm um peso relativo maior no conjunto das famílias chefiadas 

por mulheres do que aquelas chefiadas por jovens do sexo masculino 

(6,9%). Entre as mulheres chefes jovens, parcela importante vive em 

unidades domésticas unipessoais, isto é, mora sozinha. (IBGE, 1997, p. 

6) 

 

Neste mesmo sentido vale destacar os apontamos descritos por Amartya Sem (2010, 

p. 251) em seu livro “Desenvolvimento como Liberdade” no qual descreve que “a 

condição de agente e a voz ativa das mulheres, intensificada pela instrução e pelo 

emprego, podem, por sua vez, influenciar a natureza da discussão pública sobre diversos 

temas sociais [...] e prioridades para o meio ambiente”. 

Em relação à formação acadêmica dos gestores entrevistados, 04 (quatro) gestores 

possuem graduação na área de enfermagem e 01 (um) gestor na área de farmácia. 

Ressalta-se que a grande maioria destes gestores possui pós-graduação, sendo 02 (dois) 

em saúde pública e 01 (um) em manipulação e gestão farmacêutica. Veja os gráficos que 

apontam estes dados. 

 

 

Gráficos 3 e 4:Àrea de Graduação e Pós-graduação dos Gestores Entrevistados 

Fonte: Dados pesquisados 

 

Estes dados apontam para uma continuidade da formação dos gestores que atuam 

diretamente na disposição e gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, fator que 

contribui diretamente na melhor forma de gestão destes resíduos, afinal de contas, a 
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continuidade de sua formação garante o melhor destaque nos conhecimentos dos 

profissionais e possibilita a utilização das técnicas e normas mais recentes sobre os termos 

envolvidos no seu dia-a-dia. 

Ressalta-se a importância em relação à validação da experiência e das ações da 

formação dos profissionais, devendo-se, assim, realizar o reconhecimento deste 

crescimento educacional, pois garante a “participação dos agentes sociais, dos 

representantes do Estado, dos trabalhadores e empresários, na gestão/promoção da 

formação e nos processos de certificação profissional” (MORAES, 2005, p. 1453) 

Outro ponto importante a ser considerado é o tempo de serviço dos gestores na 

Instituição, a grande maioria dos entrevistados, qual seja, 03 (três) gestores, já trabalham 

na Instituição em um período superior a 05 (cinco) anos. 

 

 

Gráfico 5:Tempo de Serviço na Insituição 

Fonte: Dados pesquisados 

 

A análise de referido dado está centrada na capacidade do gestor de conhecer o 

funcionamento de todo o processo de gestão, devido a sua experiência no cargo e na 

instituição, o que Moraes (2005) destaca como fator primordial diretamente ligado a 

experiência profissional dos agentes e contribui para o domínio do conhecimento do 

processo produtivo. 

Visto o perfil dos entrevistados e das circunstâncias que envolvem todo o processo 

de destinação e gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, passa-se neste momento 

à análise dos questionamento levantados. 



133 

 

Primeiramente foi questionado aos gestoresa quantidade de resíduos produzidos em 

01 (um) mês. Sendo apontado pelo município de Natalância/MG que a produção é de 50 

(cinquenta) quilos de RSS. Já o município de Cabeceira Grande/MG produz 40 (quarenta) 

quilos. Em relação ao muncípio de Buritis/MG como um todo este produz de 70 (setenta) 

a 80 (oitenta) quilos, contudo, deste percentual, a área pública é responsável pela 

produção de 30 (trinta) quilos, enquanto que o setor privado é responsável pela produção 

de mais de 40 (quarenta) quilos por mês. Por fim, a unidade particular localizada no 

município de Unaí/MG produz sozinha 15 (quinze) quilos por mês de RSS. 

Como se pode observar, no município de Buritis/MG o setor privado produz mais 

da metade dos resíduos de serviço de saúde de todo o município, o que representa um 

grande problema ao município, principalmente quando da definição de política públicas 

ligadas à destinação final e ao gerenciamento destes resíduos, sendo primordial a atuação 

efetiva do setor público para controle desse processo. 

Tal fato também é observado na unidade particular do município de Unaí/MG, 

também objeto desta pesquisa, que produz um percentual médio de 15 (quinze) quilos de 

RSS, o que nos leva a perceber que as unidades privadas possuem forte impacto sobre os 

resíduos de serviço de saúde a serem descartados, influenciando diretamente nas políticas 

públicas de gerenciamento e destinação final destes. 

Tais fatos estão diretamente ligados à responsabilidade dos empreendedores para 

com o gerenciamento e a destinação final dos resíduos produzidos em seus locais de 

atuação, afinal de contas, os fabricantes, importadores, envasadores, comerciantes, são 

todos cooresponsaveis por toda a cadeia produtiva que resulta na geração de resíduos de 

serviço de saúde. Essa cooresponsabilidade é descrita como uma responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, modalidade de responsabilidade prevista 

na Política Nacional de Resíduos Sólidos, já mencionada (BRASIL, 2010). 

A responsabilidade pelo gerenciamento, tratamento e destinação final dos resíduos 

de serviço de saúde  é da instituição geradora, ponto que é regulamentado desde o ano de 

2001 pela Resolução CONAMA 283/2001 que define que a responsabilidade instituição 

geradora do resíduo desde a geração até a disposição final. (BRASIL, 2001). 

Essa responsabilidade imposta à instituição geradora do resíduo também possui 

respaldo na Política Nacional de Resíduos Sólidos, já citada, que aponta como um dos 

seus princípios a gestão integrada e sustentável de resíduos, além de incentivar à formação 

de consórcios públicos para a gestão regionalizada. 
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Outro fator questionado aos gestores foi em relação à realização ou não de 

tratamento dos resíduos de serviço de saúde gerados pelos entes (público ou privado), 

sendo afirmado, de forma unânime, que todos os resíduos produzidos são tratados. 

Tal constatação é de grande valia para a segurança da saúde pública e para o meio 

ambiente, afinal de contas, sendo feito corretamente o tratamento destes resíduos de 

serviço de saúde, a probabilidade de contaminação é bem menor. “O tratamento 

inadequado dos resíduos hospitalares pode provocar acidentes, transmissão de doenças e 

a contaminação do solo e de lençóis freáticos” (KOPP; ARAUJO; FIGUEIREDO, 2013, 

p. 72) 

Diante da informação de que todo o resíduo de saúde produzido nos locais 

pesquisados era tratado, questionou-se, ainda, como ocorria à destinação destes resíduos. 

Em resposta, os gestores, de forma unânime, apontaram que todos os resíduos são 

destinados para municípios fora da região onde são produzidos.  

Dos munícipios analisados, 03 (três) descreveram que os resíduos são destinados a 

empresa localizada no município de Patos de Minas/MG, e nos outros 02 (dois) gestores 

entrevistados, um relatou que os resíduos são destinados aos municípios de Brasília/DF e 

Uberlândia/MG. 

Importante frisar que pela análise das destinações dos resíduos, na microrregião de 

Unaí, composta pelos municípios em estudo, não existe tratamento e destinação final dos 

resíduos de serviço de saúde  produzidos.  

Percebe-se, assim, a necessidade de realização de uma política de incentivo quanto 

ao tratamento e o destino dos resíduos na própria região a fim de que se evite 

contaminação por resíduos hospitalares, por causa de manuseamento inadequado destes 

resíduos. 

O objetivo de tratar resíduos infecciosos é reduzir os riscos associados com a 

presença de agentes patogênicos, mesmo não existindo consenso sobre o melhor método, 

a melhor solução deverá ser resultante da combinação entre variáveis locais como 

condições geográficas e infraestrutura, além da disponibilidade de recursos e quantidade 

de resíduos. (FERNANDES, 2013). 

Importante lembrar que alguns Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) devem ser 

submetidos ao tratamento térmico antes de sua destinação final, estes estão descritos no 

artigo 16 da Resolução CONAMA nº. 316/2002, veja: 
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Art. 16. Os resíduos de serviços de saúde, quando suscetíveis ao 

tratamento térmico, devem obedecer, segundo a sua classificação, ao 

que se segue: 

I - GRUPO A: resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio 

ambiente, devido à presença de agentes biológicos, devem ser 

destinados a sistemas especialmente licenciados para este fim, pelo 

órgão ambiental competente; 

II - GRUPO B: resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio 

ambiente devido as suas características físicas, químicas e físico-

químicas, devem ser submetidos às condições específicas de tratamento 

térmico para resíduos de origem industrial; 

III - GRUPO D: resíduos comuns devem ser enquadrados nas condições 

específicas de tratamento térmico para resíduos sólidos urbanos 

(CONAMA, 2002) 

 

Em análise ao presente artigo Balbino & Balbino (2011) apontam que a toxicidade, 

inflamabilidade, corrosividade e reatividade são as características que devem ser 

verificadas para a submissão dos resíduos de serviço de saúde  ao tratamento e disposição 

final específicos. 

Questionou-se ainda aos entrevistados se estes possuem conhecimento da 

obrigatoriedade do gerenciamento de resíduos de serviço de saúde . Sendo apontados por 

todos os entrevistados que tem pleno conhecimento da obrigatoriedade do gerenciamento 

dos resíduos de serviço de saúde , os quais possuem um plano de gerenciamento de 

resíduos.  

Ressalta-se que o plano de gerenciamento deve conter todos os passos dos resíduos 

até a destinação final, ou seja, definindo a segregação, acondicionamento, 

armazenamento e transporte.  

Importante destacar que o cumprimento das definições apontadas no plano de 

gerenciamento reduz significativamente os riscos de acidentes com materiais biológicos 

e perfurocortantes. Neste aspecto, a ANVISA (2006, p.30), em seu “Manual de 

Gerenciamento de resíduos de serviço de saúde”, aponta que: 

 
Os resíduos do serviço de saúde ocupam um lugar de destaque, pois 

merecem atenção especial em todas as suas fases de manejo 

(segregação, condicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 

tratamento e disposição final) em decorrência dos imediatos e graves 

riscos que podem oferecer, por apresentarem componentes químicos, 

biológicos e radioativos. 

 

Esse também é o entendimento doutrinário que aponta que 

 
A avaliação do risco é um processo analítico muito útil, que gera 

valiosas contribuições para a gestão do risco, da saúde pública e para a 

tomada de decisões de política ambiental. Administrar de forma eficaz 
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os riscos à saúde, associados ao vasto espectro da poluição gerada pelas 

atividades antrópicas, é um dos grandes desafios a serem enfrentados 

pelas políticas públicas (NAIME; SARTOR; GARCIA, 2004, p. 20). 

 

Assim, ter o conhecimento da obrigatoriedade do gerenciamento dos resíduos de 

serviço de saúde é um passo importante para a realização correta das ações com fins a 

reduz os riscos de acidentes com os envolvidos e com o meio ambiente. 

Por fim, foi questionado aos gestores se estes possuem conhecimento das 

responsabilidades da administração pública sobre o gerenciamento de resíduos de serviço 

de saúde, sendo informado por todos que tem pleno conhecimento das responsabilidades 

impostas pela legislação e estão cumprindo com a mesma, fazendo o gerenciamento e 

encaminhando os resíduos para o tratamento e destinação final sob a responsabilidade da 

empresa contratada para essa ação, como já mencionado anteriormente. 

Portanto, o conhecimento da obrigatoriedade por parte dos gestores já representa 

um passo positivo ao cumprimento da legislação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta pesquisa buscou-se verificar o panorama do gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde (RSS) em municípios de pequeno e médio porte localizados 

no Noroeste de Minas Gerais, Brasil. 

Destaca-se, primeiramente, o volume de resíduos de serviço de saúde (RSS) gerado 

na região é reduzido, contudo, as unidades privadas pesquisadas representam grande 

parcela desse volume, o que gera impactos para os municípios, influenciando na 

realização de políticas públicas voltadas para a saúde pública e ao meio ambiente. 

Constatou-se que em todos os municípios e instituição privada frutos desta 

pesquisa, o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (RSS) está sendo realizado. 

Ressalta-se, porém que este trabalho não buscou verificar se esses gerenciamentos 

atendem plenamente aos objetivos propostos, fator que ficará a cargo de novas pesquisas. 

Ademais, verificou-se que os resíduos de serviço de saúde produzidos na região são 

transportados para tratamento e destinação final em outros municípios, o que acarreta 

riscos a saúde da população e ao meio ambiente, quando transporte não é realizado de 

forma regular e eficiente. 
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Outro ponto observado é que os gestores possuem pleno conhecimento da 

necessidade de realização de um plano de gerenciamento e sabem das responsabilidades 

destes em relação aos resíduos de serviço de saúde (RSS) gerados. 

Por fim, é essencial destacar a necessidade de implementação de políticas 

governamentais, comunitárias ou empresariais que ajudem a eliminar, ou pelo menos, 

minimizar os danos à saúde humana e ao meio ambiente. Ações que devem ser realizadas 

de forma integradora pelos agentes da região, pois desta maneira buscará evitar o risco de 

contaminação de áreas em virtude do transporte destes resíduos até o local de tratamento 

e destinação final. 
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RESUMO: A educação do campo tem suas especificidades, tais como a luta para manter 

a identidade dos que a frequentam. São vários os desafios para o gestor escolar, dentre 

eles destacam-se a evasão dos estudantes que deixam a escola pela necessidade de 

trabalhar e ainda a falta de recursos financeiros para manter a escola. Este trabalho 

objetivou abordar a gestão escolar e os desafios enfrentados na educação do campo. O 

Art. 28 da LDBEN 9.394, de 20 de dezembro de 1996 determina que "Na oferta de 

educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações 

necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região" (BRASIL, 

1996). Assumiram-se o conceito de gestão de Libâneo (2004, p. 101), como "a atividade 

pela qual são mobilizados meios e procedimentos para se atingir os objetivos da 

organização, envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e técnico-administrativos." 

O gestor escolar é o responsável pelo funcionamento administrativo e pedagógico da 

escola. Molina; Sá (2011) conceitua escolas do campo como "aquelas que têm sua sede 

em um espaço geográfico classificado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

como rural e [...] aquelas escolas cuja reprodução social e cultural está majoritariamente 

vinculada ao trabalho do campo." O longo caminho da Educação do Campo nasceu do 

acordo das lutas dos Sem Terra pela implantação de escolas públicas nas áreas de 

Reforma Agrária com as lutas de resistência de inúmeras organizações e comunidades 

camponesas para não perder suas escolas, suas experiências de educação, suas 

comunidades, seu território, sua identidade. A metodologia utilizada foi pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo, com abordagem qualitativa de cunho descritivo. Os 

participantes da pesquisa foram 02 (dois) gestores de duas escolas agrícolas do Noroeste 

de Minas. Ambos do sexo masculino, com pós-graduação lato sensu mas não 

especificaram em qual área. Os dois possuem mais de três anos na função de gestores. O 

instrumento utilizado para a coleta de dados foi a aplicação de um questionário semi 

estruturado com quatro perguntas. O resultado da pesquisa mostrou que pouco se tem 

feito para uma educação do campo porque entende-se que as políticas curriculares do 

campo e para o campo ainda apresentam desvantagens em relação à educação 

proporcionada na área urbana; a evasão e a falta de recursos financeiros para manter a 

escola constituem os maiores desafios da educação do campo. Portanto, a educação do 

campo tem sua especificidade; é preciso manter a identidade e as raízes, bem como buscar 

soluções para os desafios ali presentes. 

  

Palavras-chave: Educação. Gestão escolar. Educação do campo. 

 

 

 1 INTRODUÇÃO 

 

A educação pode ser formal, não-formal e informal, sendo fundamental a 

compreensão de cada uma, dado o contexto de muitas e rápidas transformações. A 

educação é um segmento desafiador, maior ainda quando se trata de educação do campo. 
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A liderança na gestão do campo tem suas peculiaridades, tornando-se, assim, mais 

presentes as dificuldades enfrentadas por aqueles que estão à frente de uma unidade 

escolar na área rural. 

A construção das Diretrizes Curriculares da Educação do Campo é um passo 

importante na afirmação da educação como um direito universal, denota-se um 

importante instrumento para a construção de uma educação pública e gratuita de 

qualidade, presente, que respeite e valorize a diversidade humana, contribuindo assim 

com a construção de uma sociedade mais justa e solidária, buscando contribuir para a 

gestão e a prática pedagógica nas escolas do campo e, portanto, destina-se a todos os 

educadores das escolas do campo e gestores da educação. 

O desejo de realizar o estudo a respeito das dificuldades enfrentadas pelo gestor 

na educação do campo surgiu quando do conhecimento desta acadêmica das questões 

direcionadas à gestão. Este conhecimento permitiu observar, cada vez mais, a 

preocupação com a formação e situação em que a gestão escolar vem se apresentando.  

Neste contexto, surgiu o seguinte questionamento: quais são os desafios 

enfrentados pelo gestor na Educação do Campo? A partir desta pergunta, passou-se ao 

objetivo geral: analisar os desafios enfrentados pelo gestor escolar na educação do campo: 

estudo de caso em duas escolas do Noroeste de Minas.  

O resultado da pesquisa mostrou que mediante realização no campo de estudo, 

como também pelo discurso dos sujeitos que contribuíram para o desenvolvimento deste 

trabalho, que pouco se tem feito para uma educação do campo porque entende-se que às 

políticas curriculares do campo e para o campo ainda apresentam desvantagens em 

relação à educação proporcionada na zona urbana, onde os educandos devem ter sua 

identidade fixada e estruturada em suas raízes compreendendo que a vida no campo vai 

depender inteiramente dele. 

Acredita-se que esta pesquisa muito contribuirá para o desenvolvimento de Unaí 

e região, visto que uma boa liderança na educação é garantia de aprendizado. No caso da 

educação no campo os problemas apresentados exigem maior atenção e um olhar 

diferenciado, em busca de solução para os desafios ali enfrentados. 

Desse modo, percebe-se a necessidade de uma formação específica para que os 

gestores enfrentem seus desafios a fim de estarem em consonância com o meio em que 

atuam, mesmo porque o gestor não deve ser um ser isolado da realidade da escola à qual 

pertence, mesmo porque isso faz toda a diferença no processo de ensino e dando sua 

contribuição enquanto líder.   
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2 A GESTÃO ESCOLAR  

  

    Aqui serão descritos os conceitos de gestão e de gestão escolar.  

Gestão são "os processos intencionais e sistemáticos de se chegar a uma decisão 

e de fazer a decisão funcionar caracterizam a ação”. Ainda segundo esse autor (2004), o 

diretor da escola é o responsável pelo funcionamento administrativo e pedagógico da 

escola. Todavia, na escola ele desempenha predominantemente a gestão geral da escola. 

(LIBÂNEO, 2004, p. 101).   

Lück (2000), assume que o conceito de gestão está associado à mobilização de 

capacidades e esforços coletivamente organizados, à ação construtiva conjunta de seus 

membros, pelo trabalho associado, mediante sintonia que cria um “todo” orientado por 

uma vontade coletiva. 

O conceito de gestão escolar passa a ser agrupado pela sociedade moderna a 

partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando em seu Art. 206, inciso 

VI reza que um dos princípios para o ensino será "gestão democrática do ensino público, 

na forma da lei;" (BRASIL, 1988, p. 35). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº. 9.394/96 aponta 

em seu Art. 14 a gestão democrática como um dos seus princípios, pressupondo-a gestão 

democrática como um trabalho coletivo, participativo e dialógico (BRASIL, 1996, p. 15). 

Vieira (2009), alude que a gestão educacional situa-se no campo macro, ao passo 

que a gestão escolar localiza-se no campo micro. Ambas articulam-se mutuamente, dado 

que a primeira justifica-se a partir da segunda. Em outras palavras, a razão de existir da 

gestão educacional é a escola e o trabalho que nela se realiza. A gestão escolar, por outro, 

lado, orienta-se para garantir aquilo que é própria de sua finalidade promover o ensino e 

a aprendizagem, viabilizando a educação como um direito de todos, conforme 

determinam a Constituição e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Nesta esfera da gestão, situam-se professores, alunos e outros membros da 

comunidade escolar funcionários que trabalham na escola, docentes que ocupam cargos 

diretivos, famílias e integrantes da área de abrangências geográficas onde se localiza a 

escola. A grande maioria das pessoas que atuam na gestão educacional são também 

educadores e fazem parte de organizações como secretarias de educação, órgãos 

normativos do sistema ou outras instituições integrantes do sistema educacional, nos 

diversos níveis do Poder Público (VIEIRA, 2009). 
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De acordo com Lück et al (2005), dentre as competências exigidas do gestor pela 

sociedade, pode-se enumerar: pensar criativamente, analisar informações e proposições 

diversas, de forma contextualizada, expressar ideias com clareza, tanto oralmente, como 

por escrito, aplicar a aritmética e a estatística para resolver problemas, ser capaz de tomar 

decisões fundamentadas e resolver conflitos, dentre muitas outras competências 

necessárias para a prática de cidadania responsável. 

Uma vez compreendidos os conceitos de gestão e de gestão escolar, busca-se a 

seguir um entendimento sobre a educação do campo e o relato de um breve histórico dessa 

modalidade de educação. 

 

3 NA SEARA DOS CONCEITOS E DO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO  

 

O percurso escolhido para o desenvolvimento dessas ideias tem como ponto de 

partida uma apresentação da educação no meio rural brasileiro. 

O conceito de campo vem se afirmando na prática social e científica como 

possibilidade de superação dos limites historicamente construídos em torno do uso do 

termo rural para designar o espaço, os sujeitos e as práticas relativas às atividades 

desenvolvidas na relação direta com a terra, com as águas e com as florestas. (LEÃO; 

ANTUNES-ROCHA, 2015). 

 O Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, define populações do campo:   

 

 
I - Os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores, os ribeirinhos, os 

assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores  assalariados 

rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros 

que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no 

meio rural; (BRASIL, 2010, p. 1). 

  

 

  

O referido Decreto dispõe como escola do campo: 

 
II - aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela em área urbana, desde 

que atenda predominantemente a populações do campo. (BRASIL, 2010, p. 1). 

 

 

Molina; Sá (2011), dizem que são consideradas escolas do campo aquelas que 

têm sua sede em espaço geográfico classificado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), como rural e, mais amplamente, aquelas escolas que, mesmo 
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tendo sua sede em áreas consideradas urbanas, atendem a população de municípios cuja 

reprodução social e cultural está majoritariamente vinculada ao trabalho no campo.  

O longo caminho da Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de 

movimentos sociais por uma política educacional para comunidades camponesas nasceu 

do acordo das lutas dos Sem Terra pela implantação de escolas públicas nas áreas de 

Reforma Agrária com as lutas de resistência de inúmeras organizações e comunidades 

camponesas para não perder suas escolas, suas experiências de educação, suas 

comunidades, seu território, sua identidade.  

Júnior; Netto (2011) mostram que a Educação do Campo nasceu precisando tomar 

uma posição no confronto de projetos de campo, contra a lógica do campo como lugar de 

negócio, que expulsa as famílias, que não precisa de educação nem de escolas porque 

precisa cada vez menos de gente, a afirmação da lógica da produção para a sustentação 

da vida em suas diferentes dimensões, necessidades, formas. E ao nascer lutando por 

direitos coletivos que dizem respeito à esfera do público, nasceu afirmando que não se 

trata de qualquer política pública, o debate é de forma, conteúdo e sujeitos envolvidos.  

A Educação do Campo nasceu também como crítica a uma educação pensada em 

si mesma ou em abstrato, seus sujeitos lutaram desde o começo para que o debate 

pedagógico se aderisse à sua realidade, de relações sociais concretas, de vida acontecendo 

em sua necessária complexidade. 

Ainda segundo os referidos autores (2011), o movimento “Por uma educação do 

campo” é um coletivo nacional constituído por diferentes movimentos sociais do campo 

que debatem e discutem uma proposta de educação para a população do campo que prime 

pelas suas especificidades culturais, sociais e econômicas”.  

Leite (1999), relata que no período de 1889/1930 houve o sonho da República de 

expandir a instrução para todo povo brasileiro; o objetivo era alcançar o progresso, 

entretanto, a escolarização rural não estava incluída nesse projeto. Muitos deixaram o 

campo e foram morar na cidade.  

De 1930 a 1945, mais precisamente na década de 1930, o contexto era de busca 

de situações concretas de bem-estar, direitos, participação. A escolarização objetivava ser 

suporte para a industrialização e o processo escolar permaneceu inalterado.  

Somente mais tarde o Estado Novo volta sua atenção para a escola rural, 

procurando manter a arte e folclore rurais e dá valor à alfabetização não descurando, 

porém dos princípios cívicos. 
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Entre 1945 e 1964, continua Leite (1999), no contexto pós-guerra, o Brasil, em 

conformidade com os Estados Unidos, cria a CBAR (Comissão Brasileira-Americana de 

Educação das Populações Rurais), com o intuito de implantar projetos educacionais na 

área rural. Em Minas Gerais, no ano de 1948 foi criada ACAR (Associação de Crédito e 

Assistência Rural, mas tarde, recebeu o nome de EMATER (Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural). 

A Educação Rural no contexto militar (1964/1985). Nos anos de 1960 a situação 

brasileira foi marcada pela migração de populações carentes, especialmente as 

nordestinas e do meio rural para o urbano, pelo golpe militar de 1964, levando à anulação 

dos direitos civis e da cidadania e ainda pelo desenvolvimento do "milagre econômico e 

da aproximação do país pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). No campo 

educacional, há a substituição da professora do ensino formal pelo técnico. 

Ainda segundo esse autor (1999), surge Paulo Freire, revolucionando a prática 

educativa, quando criou os métodos de educação popular.  

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) nº 5.692/71 dá ênfase a uma 

educação liberal, com foco na formação profissional, técnica. Teoricamente foi aberto 

espaço para a educação rural, mas na prática não foi o que aconteceu. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 reza seu Art. 28 que: 

 

 
Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da 

vida rural e de cada região, especialmente:  

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural (LDBEN, 1996, p. 21). 

 

 

A Resolução do CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002 instituiu as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo. (BRASIL, 2002). A 

construção dessas Diretrizes foi mais um passo importante na afirmação da educação 

como um direito universal, denota-se um importante instrumento para a construção de 

uma educação pública e gratuita de qualidade, presente e que respeite e valorize a 

diversidade humana, contribuindo assim com a construção de uma sociedade cada vez 

mais justa e solidária buscando contribuir para a gestão e a prática pedagógicas nas 
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escolas do campo e, portanto, destina-se a todos os educadores das escolas do campo e 

gestores da educação. 

Conclui-se que, ao abordar a questão da Educação do Campo há um acúmulo de 

práxis, relações e embates que permitem uma abstração que passa a servir de categoria 

teórica para análise de cada prática particular, de cada posicionamento diante da realidade 

a que a Educação do Campo se refere. Trata-se de um conceito novo, e em construção na 

última década.  

O conceito de Educação do Campo, então, é novo, todavia já está em disputa, 

exatamente porque o movimento da realidade que ele busca expressar é marcado por 

contradições sociais muito fortes. Entretanto, um processo teórico no momento atual não 

parece ser o de buscar “fixar” um conceito, fechá-lo em um conjunto de palavras porque 

isso poderia matar a ideia de movimento da realidade que ele quer apreender, abstrair, e 

que nós precisamos compreender com mais rigor justamente para poderem a construção 

na última década. O caminho histórico da Educação do Campo no Brasil foi trilhado mais 

pelo abandono do que por políticas públicas que dessem o necessário valor aos 

campesinatos no que se refere à educação.  

 

4 ALGUMAS ORIENTAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

A educação deve ter um rumo, ser orientada para objetivos que, sobretudo, 

possibilitem transformações reais na vida dos seus envolvidos. 

Souza (2005) apresenta algumas orientações sobre Educação do Campo, 

construídas pelo MSTTR – Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais: 

 

 
Deve ser uma educação libertadora, associada a uma prática libertadora; Deve 

se buscar ‘Educar’ para a mudança; A educação popular constrói sujeitos 

transformadores da história, dentro e fora da escola; Considerar a criação do 

saber como um valor fundamental da experiência humana; Aulas, cursos e 

eventos formativos devem se encher de vida; A educação deve estimular o 

desenvolvimento de todas as nossas capacidades transformadoras; Estimular 

possibilidades de mudanças nas práticas cotidianas, e na capacidade de 

olharmos criticamente essas práticas; Estimular a sistematização de 

experiências. (SOUZA, 2005, p. 6). 

 

 

Assim, as concepções e princípios identifica-se à perspectiva de educação que 

tem sido assumida pelo movimento de educação do campo tendo como perspectiva muito 
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mais ampla, em que a educação não se reduz apenas à dimensão escolar. Todavia, a luta 

pela escola tem sido um dos traços marcantes sob a prevalência política pública que nos 

últimos anos vem se concretizando e conquistando no Brasil (MOLINA, 2010). 

Entretanto, é nessa seara que, nos últimos anos, têm surgido diferentes 

experiências educacionais no meio rural brasileiro. São experiências que, na maioria dos 

casos, surgem por iniciativa da própria população, através de suas organizações e 

movimentos sociais, a partir de alianças com Partidos Políticos, Igreja, Universidades e 

Organizações Não-Governamentais, na busca de afirmar princípios, concepções e 

práticas de uma educação e de uma escola do campo. (MOLINA, 2010). 

Continua essa autora (2010), afirmando que são perspectivas de reconhecer e 

valorizar a importância da atuação, das práxis, dos trabalhos realizados a cada ação nos 

cursos de formação superior do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA); nas práticas agroecológicas; nas formações de Educação de Jovens e 

Adultos; nas salas multisseriadas; nos cursos em acampamentos e assentamentos; nos 

quilombos, nas escolas indígenas, nos Saberes da Terra; na Residência Agrária; nas 

Escolas Famílias Agrícola e nos Centros de Alternância, enfim, em diferentes territórios 

camponeses, considerando de importância registrar e socializar momentos de análises e 

de reflexões sobre a Educação do Campo à época em que se completavam dez anos de 

jornada. 

Assim, pode-se constatar as especificidades da educação do campo que exige a 

capacidade de acreditar que o diferente e o outro na condição de sujeito, jamais como 

estranho e, dessa forma, estabelecer um modo de pertencimento das pessoas a uma 

comunidade e à sociedade que impeça a transformação das diferenças em desigualdades. 

Faz parte da humanização dessa trajetória encontrar meios para realizar a mais ampla 

condição da igualdade e bem estar dos seres humanos, entendendo-se que todos são 

protagonistas de uma história a partir da inserção na luta coletiva por uma existência 

digna. 

Nesse sentido, a educação do campo atende à diversidade, às características dos 

alunos que vivem no meio rural, por isso, a importância de levar em conta as 

especificidades do povo do campo sem perder de vista o que é comum a todos, permitindo 

o acesso e permanência a escola. (JÚNIOR; NETTO, 2011). 

Uma vez apresentados o conceito e histórico da Educação do Campo, a seguir 

serão discutidos os desafios enfrentados pelos gestores nessa modalidade de ensino. 
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 5 DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS GESTORES DA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO 

 

A educação do campo é um modo de vida social em busca da identidade dos 

povos do campo, de como valorizar o trabalho, a sua história mesmo que seja do modo e 

jeito de ser, os conhecimentos, sua relação com a natureza e como ser da natureza. São 

diferentes gerações, etnias, gêneros, crenças e diferentes modos de trabalhos, de viver, de 

se organizar, de resolver problemas, de lutar, de ver o mundo e de resistir no campo 

demonstrando que os desafios são constantes na educação do campo. 

Um dos grandes desafios, nas palavras de Arco-Verde (2006), é que a educação 

para os povos do campo é trabalhada a partir de um currículo essencialmente urbano e, 

quase sempre, deslocado das necessidades deixando claro o enfrentamento dos desafios 

acerca da realidade do campo.  

Outro desafio enfrentado é quanto à localização, o transporte escasso e quando 

tem, limita-se por causa dos períodos de chuva onde as estradas se tornam péssimas sem 

condições para chegar até certos povoados, mas existem outros fatores que dificultam 

e/ou comprometem nas escolas do campo. Essa realidade aponta que, a educação do 

campo vem sofrendo as consequências da falta de comprometimento e responsabilidade 

dos órgãos responsáveis pela gerência da Educação no Estado Brasileiro.  

Brandão (s.d.) aponta, que os colégios criados foram instituições dentro das 

grandes propriedades rurais com objetivos de produzir uma mão de obra técnica e 

especializada de atendimento aos produtores rurais que se utilizavam do trabalho 

barato/gratuito dos estudantes para se enriquecerem. Na prática, ocorreu exploração da 

mão de obra de estudantes na produção agrícola, acobertados pela Constituição, pelo 

Estado e por outras formas legais. A preocupação veio à tona na época e não era de que 

a educação fosse para todos e sim de que os camponeses fossem atendidos no direito à 

educação. O desenvolvimento industrial era o “carro chefe”, apontando diretrizes às 

escolas primárias em propriedades rurais que seriam aproveitadas após nas indústrias 

instaladas nas cidades. 

Castro (2015) destaca uma visão de progresso que opõe campo e cidade, em que 

o campo está a serviço da cidade, transfere para a representação social da população do 

campo um papel de subordinação de estar "a serviço de", que, no caso, seria "alimentar a 

cidade" como trabalhadores ou máquinas.  
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Na lista dos desafios pode-se acrescentar ainda a formação dos educadores das 

escolas do campo no quesito metodologias adequadas às peculiaridades da vida rural. 

Carneiro (2015), assevera que a grande maioria das escolas do campo é constituída de 

pequenas escolas municipais, sempre esquecidas na hora do planejamento da educação. 

Ainda segundo esse autor (2015), a "Escola do Campo brasileira é pobre e desassistida.  

Arco-Verde (2006) garante que medidas e projetos já estão sendo postos em 

prática, como por exemplo, as Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo nas 

Escolas do Campo, onde são estabelecidas as especificidades e leis que garantem a essas 

escolas um ensino de qualidade e condizente com a realidade de sua população.  

Apesar dos inúmeros desafios não os torna incapazes, porque a partir da primeira 

experiência a comunidade aceita, envolve-se com o trabalho de liderança a tarefa que 

inicia a troca-que-ensina é uma pequena observação tornando um trabalho coletivo, 

participativo, de construção do conhecimento da realidade local, onde o homem fez o 

poço porque teve necessidade de água e o fez na medida em que, relacionando-se com o 

mundo, fez dele instrumento de seu conhecimento. Submetendo-o, pelo trabalho, a um 

processo de transformação. Assim, fez a casa, sua roupa, seus instrumentos de trabalho. 

“A partir daí, se discute com o grupo, em termos evidentemente simples, mas criticamente 

objetivos, as relações entre os homens, que não podem ser de superioridade nem de 

mudança, como as anteriores, mas de sujeitos” (BRANDÃO, s.d.). 

Desse modo, os desafios presentes na educação do campo exigem um 

profissional com uma formação ampliada, mais totalizante, já que ele tem que dar conta 

de uma série de dimensões educativas presentes nessa realidade.  

Brandão (s.d.) afirma, que a demanda de formação exige um repensar no modelo 

de formação presente pelas universidades brasileiras baseando-se num modelo de 

especialização voltada para as lideranças porque para tal sentido o curso de Pedagogia 

não prepara o educador para coordenar o processo de formação nos últimos anos de 

ensino fundamental e ensino médio. Tornando-se um desafio para a educação do campo 

superar os argumentos que afirmam não ser possível organizar uma instituição voltada 

para atender turmas mínimas de alunos e com idades diferenciadas. 

Desse modo, os desafios apresentados ao gestor da educação do campo exige 

uma gestão compartilhada, a escola do campo ganha um caráter abrangente, dialógico, 

flexível e dinâmico. A realidade dos sujeitos é o princípio e o fim da prática pedagógica.  

 

6 METODOLOGIA 
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 A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, com 

abordagem qualitativa de cunho descritivo. Os participantes da pesquisa foram 02 (dois) 

gestores de duas escolas agrícolas do Noroeste de Minas. Ambos do sexo masculino, com 

pós-graduação lato sensu mas não especificaram em qual área. Os dois possuem mais de 

três anos na função de gestores. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a 

aplicação de um questionário semiestruturado com quatro perguntas.  

 

  7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

  

Aqui serão apresentadas as respostas dos participantes desta pesquisa, 

confrontando-as com a teoria. 

Os gestores foram questionados acerca da importância da Gestão Escolar na 

esfera da educação e na vida da comunidade escolar do campo. Sendo colocadas pelos 

mesmos, as seguintes afirmações: 

 

 
Uma boa administração em uma empresa consegue fazer com que essa atinja 

mais rapidamente seus objetivos e lucros, isto não é diferente na gestão escolar. 

Uma escola bem administrada consegue colocar em prática todos os seus 

planos metodológicos atingindo assim não só os alunos, mas também toda uma 

comunidade que envolve esta escola, seja no campo, seja na cidade (Gestor 1) 

(sic). 

É muito importante, pois a gestão define a linha de atuação da escola com base 

na realidade da comunidade (Gestor 2) (sic). 

 

 

Percebe-se nas respostas que o gestor 1 não ficou clara a importância da gestão 

escolar na esfera da educação e na vida da comunidade escolar do campo onde a educação 

não visa apenas lucros econômicos, mas sim serem vistas como uma ação em busca do 

desenvolvimento para com a realização de seus trabalhos conjuntos objetivando a 

melhoria contínua da educação de forma que não venha a ser comparada com empresas, 

deixando de lado o foco principal da pergunta onde envolve a educação, a sociedade em 

geral e a comunidade escolar representados pelos educandos, educadores e equipe 

administrativa Deve-se enfatizar a importância voltada para a questão pedagógica, 

administrativa e cidadã visando o respeito, o compromisso e a ética, tornando-se 

fundamental para o bom funcionamento e relacionamento da instituição tanto para o 

campo quanto para a cidade. 
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Já na resposta apresentada pelo gestor 2, nota-se que o mesmo entende e 

compreende a importância da gestão escolar na esfera da educação e na vida da 

comunidade escolar do campo  

Vieira (2009, p. 26-27), alude que: 

 
A gestão escolar orienta-se para assegurar aquilo que é próprio de sua 

finalidade – promover o ensino e a aprendizagem, viabilizando a educação 

como um direito de todos, conforme determinam a Constituição e Lei de 

Diretrizes e Bases. Nesta esfera da gestão, situam-se professores, alunos e 

outros membros da comunidade escolar – funcionários que trabalham na 

escola, docentes que ocupam cargos diretivos, famílias e integrantes da área de 

abrangências geográficas onde se localiza a escola. A grande maioria das 

pessoas que atuam na gestão educacional são também educadores e fazem 

parte de organizações como secretarias de educação, órgãos normativos do 

sistema ou outras instituições integrantes do sistema educacional, nos diversos 

níveis do Poder Público.  

 

 

Desse modo, conclui-se que dentre as atribuições do gestor escolar, o ato de 

acompanhar o trabalho docente com um relacionamento recíproco configura-se como um 

pré-requisito indispensável tanto para sua função quanto para a esfera da educação, bem 

como para a vida da comunidade escolar onde o bom relacionamento é em suma um fator 

crucial para uma gestão escolar, com estratégias bem formuladas para não perder o foco, 

uma vez que encaminhar o desenvolvimento de um trabalho parceiro significa, portanto, 

construir um relacionamento harmonioso buscando formação continuada, 

consequentemente possibilitando a qualificação da educação. 

Logo após foi questionado aos gestores se a educação do campo possui 

especificidades e quais seriam algumas delas.  

 
 

A educação voltada para o campo merece toda uma atenção especial. Todos 

sabemos que grande parte dos estudantes do campo são oriundos de 

propriedades de agricultura familiar. (Gestor 1) (sic). 

 

 

Sim muitas. Realidade do espaço e cultura do aluno. Condições e distância da 

Escola do Meio Urbano. (Gestor 2) (sic).  

 

 

Diante das respostas dadas, apesar de atribuírem inicialmente a ideia sobre as 

especificidades da educação do campo, o Gestor 1 relata algumas das especificidades da 

educação do campo como importantes, mas não apresenta com respostas com ênfase na 

pergunta que foi proposta. 
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O gestor 2 apresenta uma reflexão mais acentuada referente às especificidades 

da educação do campo, descrevendo com mais clareza e capacidade de entendimento 

sobre a pergunta proposta dando sua contribuição demonstrando assim, preocupações 

futuras com a demanda e/ou condições dos educandos e cidadãos que têm direitos e 

deveres. 

Sobre esta informação, muito se ouve falar e pensar em uma educação de 

qualidade, mas pouco são os passos dados para uma oferta de qualidade da educação de 

um modo geral, e que consequentemente a educação do campo, também fica agravada, já 

que a mesma ainda é pouco pensada e refletida levando em consideração sua 

singularidade e especificidade.  

Aqui pode-se remeter a Arroyo (2004), que dá o seguinte esclarecimento: 

 

 
A educação do campo precisa ser uma educação específica e diferenciada [...] 

Mas, sobretudo deve ser educação, no sentido mais amplo de processo de 

formação humana, que constrói referências culturais e políticas para a 

intervenção das pessoas e dos sujeitos sociais na realidade, visando a uma 

humanidade mais plena e feliz.  

 

 

Pode-se concluir, então, que o trabalho do gestor diante das especificidades da 

educação do campo disponibiliza a transitação de diversos cenários, contribuindo neste 

percurso uma aproximação entre teoria e prática, sob valores, princípios e ideologias que 

visem o processo construtivo de uma prática articulada, consciente e transformadora. 

Finalizando, foi indagado aos gestores quais os desafios que enfrentam e/ou 

enfrentaram na Educação do campo. 

 

 
Na educação do campo um dos principais desafios enfrentados e claramente a 

evasão escolar. Já que muitos dos alunos do campo se veem obrigados a 

trabalhar cada vez mais cedo para complementar a renda familiar, outro ponto 

importante que não pode deixar de ser destacado e o decreto nº 7.352, de 4 de 

Novembro de 2010 que dispõe sobre a política de educação do campo e o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. (Gestor 

1) (sic). 

 

 

Faltam recursos financeiros, Falta de apoio e de conhecimento na gestão da 

escola devido as especificidades (Gestor 2) (sic). 

 

 

Respondendo a questão proposta aos gestores, Arco-Verde (2006) mostra que 

um desafio está posto à educação do campo: considerar a cultura dos povos do campo em 
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sua dimensão de acordo com a experiência fortalecendo, portanto, a educação escolar 

como processo de apropriação e elaboração de novos conhecimentos. 

 

 
A educação do campo tem sido historicamente marginalizada na construção de 

políticas públicas. Tratada como política compensatória, suas demandas e sua 

especificidade raramente têm sido objeto de pesquisa no espaço da academia e 

na formulação de currículos nos diferentes níveis e modalidade de ensino. 

(ARCO-VERDE, 2006, p. 28). 

 

 

Percebe-se nas respostas dadas pelos gestores, que estes possuem consciência 

dos desafios enfrentados na educação do campo, proporcionando, assim, a integração de 

diversas dimensões do conhecimento sobre o modo de vida camponês, a educação do 

campo pode trazer as características de sociabilidade e peculiaridades de trabalho 

comunitário presentes nas experiências camponesas. Valorizar a cultura dos povos do 

campo significa criar vínculos com a comunidade e gerar um sentimento de pertença ao 

lugar e ao grupo social. (ARCO-VERDE, 2006). 

Aqui retoma-se a pergunta norteadora desta pesquisa: quais os desafios 

enfrentados pelo gestor na educação do campo? 

O resultado mostrou que percebe-se uma compreensão significativa dos gestores 

acerca dos desafios que enfrentam ou enfrentaram em seu trabalho tendo que ressignificar 

a prática enquanto profissionais no contexto escolar. Faz-se necessário ressaltar que para 

a realização da mesma, foi entregue aos gestores participantes um questionário, onde os 

mesmos preferiram levá-lo para casa e entregá-lo no prazo de uma semana, justificando 

a falta de tempo para responder devido aos seus trabalhos e compromissos.  

No entanto, diante das respostas apresentadas por estes gestores pode-se 

comprovar o interesse dos mesmos em colaborar com respostas verdadeiras para a 

presente pesquisa, demonstrando conhecimentos e preparo destes profissionais para com 

as questões da gestão escolar e a educação do campo. 

Um dos motivos que ilustram essa questão foi o fato de os gestores que hoje 

compõem sua área de atuação possuem conhecimento sobre novas temáticas que são 

direcionadas de acordo com sua formação ou profissão, tendo em vista atualmente através 

da busca incessante pelo saber/desenvolver a expansão do conhecimento dos mesmos. Os 

gestores estão atualizados em seus conhecimentos e diante de diversos motivos buscam  

se atualizar, inovar e se capacitarem para um melhor desempenho na sua área de atuação. 
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Compreende-se que a essência de uma educação transformadora atrela-se à 

dialogicidade e, embora o gestor e educador estejam investidos de papeis e saberes 

diversos, pode-se buscar um encontro fecundo, que como resultado tem a construção de 

uma prática enriquecida em princípios significativos.  

Este estudo propôs abordagens sugestivas de investigações, a fim de inserir a 

temática: A Gestão Escolar e os Desafios Enfrentados na Educação do Campo, entretanto, 

esse assunto não se encerra aqui. Desta forma, sugere-se um maior número de pesquisas, 

que poderão contribuir para o amadurecimento tanto pessoal quanto profissional.   

 O resultado da pesquisa mostrou que pouco se tem feito para uma educação do 

campo porque entende-se que as políticas curriculares do campo e para o campo ainda 

apresentam desvantagens em relação à educação proporcionada na área urbana; a evasão 

e a falta de recursos financeiros para manter a escola constituem os maiores desafios da 

educação do campo. Assim, a educação do campo tem sua especificidade; é preciso 

manter a identidade e as raízes, bem como buscar soluções para os desafios ali presentes. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todo contexto exposto, conclui-se que a realização proposta é de 

extrema relevância para a gestão e comunidade escolar, pois o conhecimento em que este 

trabalho foi desenvolvido pode-se proporcionar e contribuir aos gestores maior segurança 

e comprometimento ao abordar questões referentes à gestão escolar. O desenvolvimento 

desta pesquisa, que teve como propósito conhecer quais os desafios enfrentados na 

educação do campo por dois gestores do Noroeste de Minas, buscou trajetórias históricas, 

identidades e práticas embasando-se em livros, artigos científicos, entre outros, sob a luz 

de autores que discutem politicamente esta temática. 

A gestão escolar configura-se como uma atividade essencialmente formadora 

dos gestores, para tanto, percebe-se uma necessidade de um novo olhar acerca da função 

dos que estão à frente de uma escola, e dentro desta perspectiva de inovação e 

transformação este profissional poderá contribuir significadamente para a melhoria 

qualitativa e construtiva de maneira competente, inquietando os educadores e todos os 

envolvidos no processo a compreensão de uma prática consistente.  

A realização desta pesquisa não foi uma tarefa fácil, todavia, esse estudo 

conduziu à análise de sua essência assim como também, foi possível conhecer os desafios 

que os gestores enfrentam nesta modalidade de educação, especificamente acerca das 
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especificidades na educação do campo, pois percebe-se a necessidade de um trabalho 

coletivo envolvido por objetivos parceiros que almejam a obtenção de espaços, conquistas 

e de buscas incessantes com pretensões de reconhecimento e resultados favoráveis. 

Porém, o trabalho do gestor percebida através da realização da pesquisa é 

sinalizado por uma função assistencialista onde percebeu-se, através das respostas das no 

questionário aplicado, que os gestores requerem excelência em suas práticas e que sejam 

significativas. O gestor compreende a essência de um líder caracterizando como uma 

atuação articuladora e formadora de sua própria vivência, mas expressam os seus anseios 

e aflições, pois ainda não estão satisfeitos com suas contribuições almejando ainda um 

desenvolvimento mais qualitativo.  

Diante das questões aqui levantadas, pontua-se que o gestor escolar desenvolve 

suas ações num cenário de constantes mudanças, para tanto deve estar preocupado em 

refletir junto aos educandos, educadores e comunidade escolar sobre as relações e práticas 

do fazer pedagógico, articulando as ideias da instituição escolar. 

Desse modo, percebeu-se o quanto é importante à presença de profissionais de 

educação como eternos socializados e aprendizes de saberes, que desencadeia em sua 

função social uma contribuição essencialmente formadora de futuros cidadãos. 

Entretanto, vale salientar que cabe a cada profissional de educação contribuir, trilhando 

caminhos brilhantes, que priorizem a aprendizagem do modo perspicaz, em sua profissão 

e compromisso com a educação.  

Assim, é necessário esclarecer que após a realização deste trabalho monográfico 

foi possível vivenciar os resultados no contexto de gestores conscientes, críticos e 

responsáveis perante a atuação de cargos que irão contribuir muito, direta ou 

indiretamente, na melhoria da educação como um todo. 
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RESUMO:  O presente artigo buscoudiagnosticar a relação entre a motivação e o 

significado do trabalho para os servidores  públicos do Serviço Municipal de 

Saneamento Básico de Unaí, Minas Gerais. A metodologia da pesquisa teve como 

características a utilização do estudo de caso, com abordagem descritiva e variáveis 

quantitativas. Para coleta dos dados, foi aplicado questionário para uma amostra de 49 

funcionários, dividido em quatro partes, sendo: questões em relação ao perfil do 

colaborador; motivação no trabalho; satisfação no trabalho; motivação e políticas 

motivacionais adotadas pela empresa. Em relação ao perfil dos colaboradores, a maioria 

tem idade superior a 40 anos e possuem mais de 4 anos de trabalho na empresa. Com 

relação à motivação no trabalho, os fatores com maior evidência positiva foram à 

autonomia para opinar sobre melhorias no trabalho, confiança dos chefes e bom 

relacionamento com a equipe de trabalho. Pelas respostas com mais ênfase positivas do 

que negativas, pode-se dizer que a questão levantada foi respondida satisfatoriamente. 

 

  

PALAVRAS-CHAVE:  Motivação. Significado do trabalho. Serviço público.  

 

 INTRODUÇÃO 

 

Nos tempos atuais, a motivação e o significado do trabalho vêm ganhando um 

elevado nível de atenção do ramo empresarial. A motivação, é um dos principais 

elementos que estimulam a produtividade e a qualidade, pois funcionários motivados 

melhoram seu desempenho e ficam mais comprometidos com seu trabalho. Quando isso 

acontece, a empresa sobe os lucros, eleva sua produtividade e qualidade. 

No ramo empresarial, com ênfase no setor público, a rotatividade e o 

absenteísmo têm sido um fator de muito desgaste, tanto para o colaborador quanto para a 

organização, e isso muitas vezes está relacionado com a política motivacional adotada 

pela empresa. Para sanar esse problema as organizações devem elaborar políticas 

motivacionais adequadas, com benefícios, plano de cargos e salários, reconhecimento do 

funcionário, etc. 

A importância do trabalho na vida das pessoas possui uma influência 

considerável sobre a motivação, o que pode influenciar quanto à sua satisfação e 

produtividade no trabalho. Pode-se observar que, tanto organizações privadas quanto 

públicas enfrentam vários desafios quando o assunto é motivação e satisfação no trabalho, 

justamente pela subjetividade que cada pessoa carrega em relação ao o que o motiva para 

trabalhar e a importância que ela atribui a esse trabalho. Apesar de ser a motivação algo 

intrínseco, no ser aspectos como liderança, benefícios, trabalho estimulante, desafios, 

ambiente prazeroso, são aspectos que devem ser observados pela Gestão de Pessoas para 

criar políticas de recursos humanos mais eficazes para a promoção de um ambiente 
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satisfatório e motivador. Neste contexto, busca-se responder à seguinte questão-

problema: a relação entre motivação e significado do trabalho está presente para os 

servidores públicos do SAAE? 

Este estudo tem como objetivo geral diagnosticar a relação entre a motivação e 

o significado do trabalho para os servidores públicos do SAAE e os seguintes objetivos 

específicos: Analisar a ligação entre motivação e significado do trabalho; Analisar como 

está a motivação dos servidores públicos do SAAE para o trabalho; Descrever o 

significado do trabalho na visão dos colaboradores do SAAE. 

 

2 MOTIVAÇÃO 

 

 

As políticas motivacionais adotadas pelas organizações são extremamente 

importantes para que os indivíduos se comprometam com seu trabalho e atinjam a 

satisfação.  

Para Vergara (2009), a motivação é uma energia ou força que nos impulsiona 

para a realização dos nossos objetivos; a motivação é intrínseca, ou seja, nasce do nosso 

interior, parte de nossas necessidades interiores. 

Salanova; Hontangas e Peiró (1996apud BERGAMINI, 2004),a motivação pode 

ser definida como uma ação direcionada à realização de objetivos, sendo auto regulada, 

biológica ou cognitivamente, persistente no tempo e aliviada por conjunto de 

necessidades, emoções, valores, metas e expectativas.  

A motivação é intrínseca pois ninguém motiva ninguém, você é quem se motiva; 

tudo o que os de fora podem fazer é incentivar, estimular e provocar a motivação. 

Estímulo é totalmente o contrário de motivação, pois o estímulo vem de fora, exemplo: 

(fama, poder), já a motivação está dentro de nós. (VERGARA, 2009). 

 Para VERGARA, 2009 a motivação humana impulsiona o indivíduo a melhor 

desenvolver seu trabalho, bem como lhe proporciona satisfação e comprometimento para 

com o mesmo, o que faz com que as tarefas sejam melhores desenvolvidas 

Gil (2010) salienta que a motivação com o mundo dos negócios cada vez mais 

competitivo é muito importante, pois funcionários motivados tendem a realizar seu 

trabalho cada vez melhor, tanto individualmente quanto em grupo, sempre com melhores 

resultados.  
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3 CICLO MOTIVACIONAL 

 

O ciclo motivacional é variável, diz respeito às necessidades e desejos dos 

indivíduos, e é um ciclo porque, a partir do momento em que se satisfazem essas 

necessidades e desejos, se criaram outros, e assim sucessivamente. (CHIAVENATO, 

1999). 

Ainda de acordo com Chiavenato (1999), embora haja um modelo do 

comportamento humano, o diagnóstico poderá sofrer variações, pois depende da 

percepção e dos estímulos que cada um possui, o que varia de pessoa para pessoa. 

Chiavenato (2010, p. 477) destaca que o ciclo motivacional é “uma sequência de 

eventos que vão desde a carência de uma necessidade até a sua satisfação retorno ao 

estado anterior de equilíbrio”. 

Na visão de Silva (2005, p.223), “o ciclo da motivação é uma sequência de 

eventos que inicia com uma necessidade insatisfeita, e termina depois que o indivíduo 

analisa as consequências da tentativa de satisfazer aquela necessidade’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ciclo Motivacional, envolvendo a satisfação de uma necessidade 
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Fonte: Adaptado pela autora,2014. 

 

Assim de acordo com os autores supracitados, o ciclo motivacional é algo 

contínuo que se dá através das necessidades e desejos dos indivíduos. 

 

 

4 MOTIVAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 

 

É notório que as empresas estão valorizando cada vez mais funcionários 

comprometidos. É a chave do comprometimento dos colaboradores, portanto, cabe à 

empresa saber identificar fatores motivacionais que contribuam para atingir o 

comprometimento de seus colaboradores. (GIL, 2010). 

A satisfação do funcionário, ou do “colaborador”, por sua vez, é influenciada 

pela forma com que os Recursos Humanos (RH)definem suas políticas de recompensa e 

motivação, exemplo, as cadeias de suprimento incluindo gestão de fluxos de materiais, 

informações e clientes e instalações da empresa, localização, arranjo físico dos recursos 

e capacidade produtiva. Isso porque falhas na gestão dos recursos materiais refletem-se 

nas condições de trabalho do RH. (CORREA E CAON, 2010). 

Para Gianesi e Corrêa (2009), as empresas devem procurar encarar os 

funcionários, principalmente os da “linha de frente”, como clientes, com expectativas e 

percepções da satisfação a respeito de seu trabalho 

Dessa forma a política motivacional dos funcionários, se bem elaborada e 

trabalhada, poderá elevar o nível organizacional, estimulando os colaboradores com 

benefícios, plano de cargos e salários. 

 

 

5 TEORIAS DA MOTIVAÇÃO 

 

 

Na visão de Silva (2005, p.227), “qualquer teoria de motivação se preocupa em 

determinar as razões pelas quais as pessoas adotam determinados comportamentos, e o 

processo que causa tais comportamentos.” O comportamento humano é impulsionado por 

diversos fatores, divergindo de pessoa para pessoa. 
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5.1 TEORIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW 

 

Essa teoria parte do princípio de satisfação das necessidades básicas de cada ser 

humano. 

Maslow (1987 apud GIL, 2010) destaca que as necessidades humanas possuem 

um nível de importância maior e, define a hierarquia das necessidades em cinco grupos, 

sendo demonstrada na figura 2, adaptado de Chiavenato (1999). 

 

Figura 2 - Hierarquia das necessidades humanas, de Maslow 

 

Fonte: Adaptado pela autora, 2014. 

 

 

Neste contexto pode-se constatar que as necessidades fisiológicas são as 

primeiras que precisam ser satisfeitas. Nesse bloco estão: a alimentação, a vestimenta, o 

abrigo, essencialmente. Após, vêm às necessidades de segurança, que são: necessidades 

de estar livre para ir e vir, proteção contra o perigo e a privação. Em seguida, necessidades 

sociais. Após, necessidades de estima, que são: boa reputação, reconhecimento no 

trabalho, ter auto respeito. A seguir, necessidade auto realização, que engloba a vontade 

de assumir cargos de chefia, bem como a plena utilização de seus talentos individuais.   

5.2 TEORIA DOS DOIS FATORES FREDERICK HERZBERG 

 

Herzberg, ao criar a teoria dos dois fatores, buscou foco na satisfação e, segundo 

o mesmo, existem dois tipos de fatores, que são os fatores higiênicos e os fatores 

motivadores. 

Os fatores higiênicos são os benefícios oferecidos pela empresa, tais como: 

ambiente de trabalho adequado, bom relacionamento com os superiores, segurança no 

emprego, benefícios sociais e salário, esses são os fatores que podem gerar insatisfação. 

Autorrealização

Estima

Sociais

Segurança

Fisiológicas
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Os fatores motivadores, estão relacionados com o cargo ocupado pelo empregado, e 

abrangem: reconhecimento e oportunidade de progresso profissional, responsabilidade e 

realização, e levam os funcionários de estados de não-satisfação ao estado de satisfação. 

(PONTES, 2002).  

 
de acordo com Herzberg, os fatores que levam à satisfação no trabalho são 

diferentes e separados daqueles que levam à insatisfação. Portanto, os 

executivos procuram eliminar os fatores que geram insatisfação podem 

conseguir paz, mas não necessariamente a motivação dos funcionários. 

(ROBBINS 2005, p. 135). 

 

 

Vergara (2009) salienta que os fatores higiênicos estão ligados ao ambiente de 

trabalho, e são extrínsecos às pessoas. Nesse bloco estão: salário, benefícios sociais, boas 

condições de trabalho, modelo de gestão, relacionamento com os colegas de trabalho. Já 

os fatores motivacionais estão ligados a sentimentos de auto realização e reconhecimento, 

e são intrínsecos às pessoas.  

 

Figura 3 Teoria dos dois fatores: satisfação e insatisfação como dois continuns separados. 

 

Fonte: CHIAVENATO, 1999. 

5.3 TEORIA CONTINGENCIAL DE VICTOR VROOM 

 

 

Na teoria contingencial a produtividade dos indivíduos depende das 

recompensas e das expectativas. 

Vroom desenvolveu uma teoria relacionada ao desempenho por recompensas;  

Vergara (2009) diz que as pessoas se sentem motivadas a esforçarem-se quando há algum 

tipo de recompensa ligado a suas metas ou objetivos pessoais. 

Chiavenato (1999) quando se refere a teoria de Vroom diz que um indivíduo 

pode almejar elevar a produtividade quando três fatores se impõem, sendo eles: 

Fatores motivacionais Nenhuma  
satisfação 

+ satisfação 

Fatores higiênicos 

Nenhuma  

+ insatisfação 

(neutralidade) 

Insatisfação 
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 Objetivos pessoais do indivíduo: dinheiro, status, reconhecimento, 

satisfação no trabalho, segurança no cargo que ocupa, etc. 

 Relação percebida entre satisfação dos objetivos e elevada 

produtividade 

 Percepção da sua capacidade de influenciar sua produtividade 

Para Vroom, esses fatores são determinantes juntamente com a motivação 

para produzir algo em um determinado tempo. 

 

 

Chiavenato (1999) parte da premissa de que a motivação para Vroom é um 

processo que administra escolhas entre comportamentos. “Assim, quando o indivíduo 

procura um resultado de primeiro nível (produtividade elevada, por exemplo), está 

buscando meios para alcançar resultados de um nível final (dinheiro, benefícios sociais, 

apoio do supervisor, promoção ou aceitação do grupo)” Como na figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Modelo das expectativas 
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Fonte: CHIAVENATO, 1999. 

Teoria X e Teoria Y de McGregor 

 

McGregor, ao elaborar as teorias X e Y, mostrou que elas apresentam certas 

convicções sobre a maneira como as pessoas se comportam dentro das empresas. Segundo 

a teoria X, as pessoas são preguiçosas, não gostam de trabalhar e evitam a 

responsabilidade. Enquanto a teoria Y sustenta que as pessoas são determinadas, criativas 

e independentes 

Para Gil (2010), na teoria X as pessoas tendem a trabalhar mais afastadas de sua 

equipe, enquanto que na teoria Y, os adeptos costumam trabalhar a interação entre 

gestores e subordinados na tomada de decisões, fornecendo feedback antes da 

implementação de quaisquer mudanças. 

Tabela 1: Teoria X e Teoria Y de McGregor 

Teoria X Teoria Y 
As pessoas encaram o trabalho apenas 

como "um mal necessário". 

O esforço físico e mental no trabalho é tão 

natural quanto um jogo. 

Os trabalhadores evitam as 

responsabilidades que podem lhes ser 

atribuídos. 

Os trabalhadores aprendem não só a aceitar 

responsabilidades, mas também a procurá-las. 

Os trabalhadores não apreciam mudanças 

organizacionais. 

Os trabalhadores buscam cada vez maissuperar 

seus desafios. 

Os funcionários não tomam iniciativa para 

o desempenho de seu trabalho. 

 

Os trabalhadores usam sua capacidade de 

imaginação e criatividade na resolução de 

problemas. 

Para conseguir fazer com que os 

trabalhadores foquem no trabalho é preciso 

utilizar um sistema de controle e punição. 

 

Os trabalhadores buscam satisfazer suas 

necessidades de estima e realização e, portanto, 

estão dispostos a se auto-dirigirem e se auto-

controlarem, a fim de alcançar seus objetivos. 

Fonte :Criado pela autora, 2014. 

 Pode-se notar a oposição existente entre a teoria X e a teoria Y.No entanto, as 

organizações devem estimular a teoria Y, com ela é possível alcançar metas, elevar a 

produtividade, ser criativo, inovador e, acima de tudo, ter colaboradores satisfeitos com 

seu trabalho.  

Apoio do supervisor 

Promoção 

Aceitação do grupo 
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6 SIGNIFICADO DO TRABALHO 

O significado do trabalho varia de pessoa para pessoa, pois depende do grau de 

motivação dos indivíduos. 

O trabalho, sua forma de imaginá-lo, de executá-lo utilizando ferramentas e 

máquinas necessárias, assim como suas relações de produção estabelecidas em torno do 

mesmo são historicamente criados, segundo a evolução cultural e técnico-científica de 

cada sociedade. (SIQUEIRA ET AL, 2008). 

Para Bruner (1997apudSIQUEIRA et al, 2008),o significado do trabalho está 

relacionado a aspectos afetivo-cognitivos, elaborados pelos indivíduos em sua inter-

relação com a sociedade em que vive. 

O significado do trabalho pode variar se os indivíduos estiverem satisfeitos ou 

não com seu trabalho, uma vez que de acordo com Robbins (1998), alguns fatores são 

determinantes quanto à satisfação no trabalho, sendo eles: ter um trabalho desafiador, 

recompensas justas, boas condições de trabalho, e apoio dos colegas. Esses fatores são 

muito importantes para os colaboradores, pois conduzem à satisfação no trabalho, 

elevando o nível de motivação. 

 

6.1 A IMPORTÂNCIA DO FATOR HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES 

O fator motivação humana não está restrito a retribuições materiais, mas está 

principalmente embasada em vantagens éticas e psicológicas adotadas no dia-a-dia sendo 

reconhecimento pelo papel que desempenha na organização, possibilidade de desenvolver 

seus talentos e habilidades, e satisfação por fazer parte de determinada organização. 

O surgimento do capital humano é, a característica mais marcante para alavancar 

o conhecimento, pois nele abarcam duas partículas fundamentais, que são a educação e 

as habilidades. (BENTO, 2006). 

O ser humano é um ser capaz de projetar e desenvolver atividades livres, 

conscientes, onde o próprio pode controlar seu destino. (PASSOS 2004). 

Nos tempos atuais, o diferencial competitivo entre uma e outra empresa são  os 

seus colaboradores, o seu capital humano. Devido à grande competitividade existente 

entre as organizações e às exigências cada vez maior por parte dos clientes, o capital 

humano passa a ser o alvo das organizações no tocante ao seu desenvolvimento com os 

objetivos da empresa. (BENTO, 2006). 
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Para Chiavenato (2004), os objetivos organizacionais são alcançados através do 

empenho dos colaboradores. Estes possuem objetivos pessoais e muitas vezes utilizam da 

organização para atingi-los. A troca entre incentivos e contribuições fará com que se 

alcance o tão almejado equilíbrio organizacional.  

As empresas, para se manterem ativas e em alta no mercado, têm que ser 

profissionalizadas, descentralizadas, modernas e humanas, essenciais para o sucesso 

organizacional. É necessário, que os colaboradores dessas organizações sejam motivados 

e treinados a desenvolver suas capacidades criativas e intelectuais (BENTO, 2006). 

 

7 GESTÃO PÚBLICA 

 

A gestão pública, é essencial para uma nação, uma vez que  é responsável por 

cuidar das gerências do governo. Seus resultados não afetam somente o governo, e sim a 

sociedade como um todo. 

No Brasil, a forma de gestão adotada pela administração pública é a da 

democracia segundo Bobbio (2004 apud MATIAS-PEREIRA, 2010), pode ser admitida 

como um conjunto de normas ou de procedimentos adotados para a constituição de 

governos e para melhores decisões políticas. 

Camões; Pantoja; Bergue (2010) defendem que, em se tratando de administração 

pública, tem aumentado muito o nível de exigência em relação à satisfação de demandas. 

A qualidade e a adequação dos serviços às necessidades dos usuários são hoje aspectos 

críticos para o bom desempenho de qualquer órgão ou entidade da administração pública. 

Para um bom desempenho da administração pública, faz-se necessário ter servidores 

bastante comprometidos com o trabalho. O servidor público é o elo entre o governo e a 

população. 

Segundo Meirelles (2008), Servidores Públicos podem ser definidos como todas 

as pessoas que se vinculam à Administração Pública, sendo ela direta ou indireta, pelo 

Estado sob regime jurídico estatutário regular, geral ou peculiar, ou administrativo 

especial, ou celetista que tenha natureza profissional e empregatícia.  
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7.1 GESTÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A gestão de pessoas na administração pública deve ser bem planejada, com 

políticas motivacionais adequadas para que os servidores trabalhem de maneira 

confortável e os estimulando para que haja comprometimento no trabalho. 

Bergue (2010) assevera que a motivação dos indivíduos em seu ambiente do 

serviço público deve ser repleta de complexidade decorrente de um número 

consideravelmente grande de características de natureza cultural, política, econômica e 

legal, que é específico desse setor. 

A política de Recursos Humanos na Administração Pública, enfrenta desafios na 

gestão de recursos humanos (GRANJEIRO; CASTRO, 1996).  

Na visão de Bergue (2010), cabe aos gestores de recursos humanos 

compreenderem o impacto gerado pela organização na vida das pessoas, bem como o que 

as faz agir ou se comportarem de determinada maneira em seu ambiente de trabalho, e 

principalmente deve conhecer seus anseios, além disso fazer com que eles se integrem 

aos objetivos organizacionais. 

Portanto, cabe aos gestores alcançarem esses desafios, para tanto, tornou-se 

necessário criar políticas motivacionais adequadas encarar as pessoas envolvidas na 

organização como capital humano, tornando-os um diferencial competitivo. 

 

8 METODOLOGIA 

 

Marconi; Lakatos, (2005, p. 83) definem método como sendo: 

 

Conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros 

-, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões 

do cientista. 

 

 

O método utilizado nesta pesquisa é o estudo de caso. Roesch (1999) diz que o 

estudo de caso permite uma visão ampla dentro de determinado contexto, onde se utiliza 

uma diversidade de dados. 

O presente estudo utilizou a pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. 

Quantitativa porque busca obter informações e opiniões dos servidores do SAAE. 
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O método quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 

quanto no tratamento dado a elas por meio de técnicas estatísticas, desde as 

mais eficientes, como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, 

como coeficiente de correlação, análise de regressão, etc. (RICHARDSON 

1999, P.70). 

 

 

Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como descritiva porque, segundo 

Roesch (1999), a pesquisa descritiva ou levantamento é quando se deseja buscar 

informações de uma população ou fazer levantamento de opinião pública ou pesquisa de 

mercado, levantamento de atitudes dentro das organizações, o que se encaixa nos 

objetivos deste estudo, uma vez que pretende-se diagnosticar relação entre a motivação e 

o significado do trabalho para os servidores públicos do SAAE.  

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário composto por 31 questões. 

Este foi dividido em quatro partes, sendo a primeira parte questões em relacionadas ao 

colaborador; a segunda parte, em relação ao trabalho; a terceira parte, em relação aos 

resultados esperados quanto ao trabalho, e a quarta parte, quanto à motivação e políticas 

motivacionais adotadas pelo SAAE. O questionário aplicado foi adaptado do Inventário 

da Motivação e do Significado do Trabalho – IMST, dos autores: (SIQUEIRA ET AL 

2008). 

Para as técnicas de análise foi utilizado o método estatístico de frequência, pois, 

Richardson (1999) diz que o método mais fácil de ser utilizado consiste no cálculo de 

frequências e percentagens, que permitem demonstrar a importância dos elementos 

analisados, como por exemplo, as palavras. Neste contexto, Roesch (1999) afirma que as 

perguntas abertas em questionários permitem ao pesquisador entender e capturar a 

perspectiva dos respondentes. 

 Foram aplicados questionários para uma amostra de 49 funcionários 

 

PERFIL DO COLABORADOR 

Os dados obtidos através da pesquisa permitiram identificar o perfil dos 

colaboradores. 

 

Tabela02: Perfil dos Colaboradores do SAAE 

GÊNERO 
MASCULINO 53% 

FEMININO 47% 

IDADE 

ENTRE 18 A 20 ANOS 6% 

ENTRE 21 A 25 ANOS 4% 

ENTRE 26 A 30 ANOS 29% 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

MOTIVAÇÃO NO TRABALHO 

Questão 06 dessa parte buscou saber se o colaborador tem autonomia para opinar 

sobre melhorias em seu trabalho. Prevalência de 4% as vezes têm autonomia e 39% dizem 

ter autonomia. 

Gráfico 01: Autonomia para opinar sobre melhorias em meu trabalho 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para Rosenfield (2003), possuir autonomia é ter poderio para tomada de decisão 

diante de uma situação inesperada. 

A questão 07 relatou se o colaborador tem o retorno econômico merecido em 

relação ao seu trabalho. Salienta-se que uma maioria significativa,53%, não consideram 

receber o retorno econômico merecido pelo desempenho do seu trabalho, e somente 6% 

disseram que sim. 

A questão 08 buscou saber se no trabalho os servidores tem oportunidades de se 

qualificar (profissionalizar). Pelo gráfico observou-se que raramente há oportunidades de 

39%

16%

41%

4%

Sim

Não

As vezes

Nunca

ENTRE 31 A 35 ANOS 14% 

ENTRE 36 A 40 ANOS 8% 

MAIS DE 40 ANOS 39% 

ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO (a) 35% 

CASADO (a) 63% 

SEPARADO (a) 0% 

DIVORCIADO (a) 2% 

VIÚVO (a) 0% 

TEMPO DE SERVIÇO 

MENOS DE 01 ANO 10% 

DE 01 A 02 ANOS 37% 

DE 03 A 04 ANOS 0% 

ACIMA DE 04 ANOS 53% 

RENDA MENSAL 

724,00 21% 

DE 724, 00 A 1086,00 18% 

DE 1086 A 1448,00 10% 

DE 1448,00 A 1810,00 10% 

DE 1810,00 A 2172,00 10% 

ACIMA DE 2172,00 31% 
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qualificação profissional, dado que 31% afirmaram que às vezes têm oportunidades de se 

qualificar, e 43% responderam que não há oportunidades de qualificação. A qualificação 

profissional pode ser praticada de diversas formas, desde empregar um estagiário e 

indivíduos no primeiro emprego, até ações de capacitação, como proporcionar 

treinamentos em serviço ou investimentos em cursos realizados dentro ou fora da 

organização (MOURÃO, 2009). 

A questão 09 buscou saber se há confiança dos superiores (chefes) para com seus 

subordinados. O estudo apontou que assim confiança entre os chefes e seus subordinados, 

visto que 76% apontaram contar com a confiança dos chefes, e 24% disseram que às vezes 

têm essa confiança. 

 A confiança assume um papel de elevado nível de importância dentro de uma 

organização, pois possibilita uma gestão mais eficaz. (SATO, 2003).  

A questão 10 relatou se o colaborador possui as ferramentas necessárias para 

desenvolver as tarefas. 

Grande maioria apontou que têm a sua disposição as ferramentas necessárias para 

o melhor desenvolvimento de seu trabalho, com 69%; e 31% responderam que disseram 

que às vezes possuem tais ferramentas. Salienta-se que a empresa sempre procura 

disponibilizar as ferramentas necessárias para o desempenho das atividades.  

A questão 11 abordou se o colaborador possui a assistência que merece. A 

assistência é considerada relativa, visto que 37% responderam que têm a assistência 

merecida em seu trabalho, e41% responderam que às vezes têm a assistência merecida. 

Na questão 12, foi questionado quanto à boa convivência com a equipe de 

trabalho. Foi possível identificar que os colaboradores possuem uma boa convivência 

com uma maioria de 92% disse ter uma boa. Trabalhar em equipe, Vergara (2009), pode 

ser entendido como um conjunto de pessoas trabalhando juntas a fim de alcançar um 

objetivo comum. Nota-se que no SAAE, as tarefas são desenvolvidas em equipe, e além 

disso, as equipes de trabalho mantêm uma boa convivência.  

A questão 13 buscou relatar se os colaboradores questionados se esforçavam 

para tornar seu trabalho mais agradável. 

De acordo com os questionados, eles sempre se esforçam para fazer tornar o seu 

trabalho agradável, com98%. Esse índice aponta que há maiores chances de fazer das 

tarefas algo bom de desenvolver, elevando a segurança e o bem-estar de todos os 

envolvidos, respeitando a diversidade social de cada um.  
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Na questão 14, foram questionados aos colaboradores se no trabalho eles têm 

oportunidades de desenvolvimento da criatividade. 

Gráfico 02: Trabalhando se tem oportunidade de desenvolver a criatividade 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em relação ao exposto no gráfico acima, constata-se 57% têm oportunidades de 

desenvolver sua criatividade, e 27% responderam que às vezes. 

A questão 15 abordou se o colaborador tem que desenvolver suas atividades 

sempre com pressa. 

A pesquisa demonstrou que 51% dos questionados disseram que não têm que 

fazer seu trabalho com pressa, 35% disseram que às vezes realiza seu trabalho com pressa.  

A organização possui normas, porém há uma certa tranquilidade com relação ao 

desempenho das tarefas. Assim, Robbins, (2005) diz que “muita gente não sabe 

administrar o próprio tempo. As coisas que devem ser feitas em um dia ou uma semana 

podem ficar inconclusas se o tempo for mal-administrado”. 

A questão 16 procurou saber se as tarefas dos questionados são enfadonhas e 

repetitivas. 

 

 

 

Gráfico 3: As tarefas desenvolvidas são enfadonhas e repetitivas 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A questão 17 procurou saber se o trabalho dos questionados é desafiador. Entre 

os respondentes, 47% disseram que seu trabalho é desafiador, 35% responderam que ás 

vezes é desafiador. 

Sendo assim, constatou-se que a motivação do indivíduo varia de acordo com o 

significado atribuído ao seu trabalho, e o significado do trabalho varia de acordo com a 

motivação do indivíduo, e vice-versa. Pode-se concluir que a motivação dos 

colaboradores está presente, porém ainda precisa ser bem trabalhada, pois a motivação é 

extremamente importante para que o trabalho tenha um bom significado na vida das 

pessoas, o que fará com que a produtividade e a eficácia sejam parceiras inseparáveis dos 

colaboradores, bem como da organização.  

 

SATISFAÇÃO NO TRABALHO  

A terceira parte do questionário abordou questões acerca de satisfação no 

trabalho.  

A primeira pergunta buscou saber se o colaborador sente prazer em realizar seu 

trabalho. 

Os resultados dessa questão ressaltaram que nem sempre há prazer pela 

realização do trabalho com 37% dos entrevistados; 35% responderam que sempre sentem 

prazer na realização de suas tarefas. Robbins (1998) pondera que o trabalho de um 

indivíduo não é só executar as atividades do dia a dia, o trabalho requer dos seres humanos 

a convivência com os superiores e colegas de trabalho, a aceitação das regras e políticas 

organizacionais. 

A segunda alternativa questionou se os pesquisados têm estabilidade no 

emprego. De acordo com os dados obtidos, 53% dos questionados disseram sempre e 

27% disseram que às vezes têm estabilidade no emprego. Gil (2010), num período 

marcado pela diminuição da estrutura hierárquica e pela reestruturação, a diminuição das 

pessoas tende a ser vistos como atividade não apenas natural, mas crucial para garantir a 

competitividade organizacional. 

A terceira alternativa buscou saber se os questionados têm reconhecimento por 

parte dos seus chefes. 

Gráfico 4: Reconhecimento dos chefes 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Pelos dados 37% dos colaboradores questionados responderam que às vezes têm 

reconhecimento por parte do chefe, e 31% responderam que quase sempre têm 

reconhecimento dos chefes em seu trabalho.  

A quarta alternativa buscou saber se os colaboradores possuem confiança por 

parte dos seus chefes. 

Observa-se, nessa alternativa, que 51% disseram que os chefes sempre confiam 

neles, 27% responderam que às vezes há essa confiança. A confiança é algo extremamente 

importante dentro de uma organização. A confiança dos chefes para com os subordinados, 

de acordo com o modelo de Fiedler, parte do pressuposto da relação entre líder e 

liderados, o nível de confiança, credibilidade e respeito que os indivíduos-membros do 

grupo têm para com o seu líder. (ROBBINS, 2005). 

A quinta alternativa procurou saber se existe uma boa comunicação entre os 

chefes e seus subordinados. 

Os dados levantados mostram que existe uma boa comunicação entre os chefes 

e seus subordinados, uma vez que 65% responderam que sempre há uma boa 

comunicação, e 17% disseram que quase sempre têm uma boa comunicação.  

 

 

 

 

 

Gráfico 05: Comunicação entre chefes e subordinados 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

A sexta alternativa salientou quanto à produtividade na atividade que 

desempenha .O gráfico aponta que os respondentes são produtivos nas atividades que 

executam, visto que 63% responderam que sempre são produtivos nas atividades que 

desempenham, e 29% disseram que quase sempre atingem a produtividade. 

A sétima alternativa buscou saber se os questionados têm a assistência que 

julgam necessária para o desenvolvimento do seu trabalho. 

Segundo os respondentes, ocasionalmente eles têm assistência em seu trabalho, 

uma vez que 41% ressaltaram que, às vezes, têm a assistência que precisam, e 29% 

responderam que quase sempre contam com essa assistência. Ter assistência no trabalho 

é de suma importância para a garantia da qualidade e eficácia do mesmo. 

 

MOTIVAÇÃO, E POLÍTICAS MOTIVACIONAIS ADOTADAS PELO SAAE. 

A quarta parte do questionário abordou questões relacionadas à motivação e às 

políticas motivacionais adotadas pela organização supracitada.  

A primeira alternativa dessa parte buscou saber se o SAAE procura estimular 

seus colaboradores. 

Como se pode observar, no gráfico acima, 45% disseram que concordam que o 

SAAE procura estimular os colaboradores, e 33% responderam que discordam, a empresa 

não procura estimular. Assim sendo, é possível verificar que a organização 

ocasionalmente estimula seus colaboradores. 

Estímulo é totalmente o contrário de motivação, pois o estímulo vem de fora, 

exemplo: (fama, poder), já a motivação está dentro de nós (VERGARA, 2009). 

A segunda alternativa procurou saber se o SAAE disponibiliza treinamento para 

seus funcionários. 

Quanto à disponibilidade de treinamento para os colaboradores, 49% 

responderam concordar que são disponibilizadas oportunidades de treinamento, e 29% 

65%

17%

16%

2%

Sempre

Quase sempre
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Nunca



176 

 

disseram não concordar que há treinamento. Gil (2010) diz que “o ambiente dinâmico das 

organizações requer o desenvolvimento de ações voltadas à constante capacitação das 

pessoas, com vista em torná-las mais eficazes naquilo que fazem”. 

A terceira alternativa buscou saber se o SAAE oferece benefícios não 

monetários, tais como: plano de saúde, seguro de vida e programas de reconhecimento. 

Pode-se notar que 63% discordaram totalmente quando questionados se o SAAE oferece 

benefícios não monetários, 35% disseram discordar que o SAAE oferece tais benefícios. 

De acordo com os questionados, a empresa não propicia benefícios não monetários. 

A quarta alternativa buscou saber se o SAAE oferece benefícios monetários, 

como: seguro acidente de trabalho, auxílio doença e aposentadoria. 

Percebe-se que os benefícios monetários são relativamente oferecidos, uma vez 

que 53% concordam que contam com benefícios monetários, 25% disseram que 

discordam que a empresa oferece tais benefícios. Os benefícios monetários são fornecidos 

em dinheiro, e reforçam a responsabilidade e a conquista pessoal de objetivos. 

(CHIAVENATO, 2010). 

A quinta alternativa procurou saber se o SAAE disponibiliza plano de carreira 

para seus funcionários. 

A maioria dos respondentes disseram que não há plano de carreira na referida 

empresa, uma vez que 51% disseram discordar totalmente que o SAAE oferece plano de 

carreira, e 37% responderam que discordam que há um plano de carreira. Plano de 

carreira, de acordo com Oliveira (2009), é um instrumento formal de um grupo planejado, 

estruturado, sustentado e contínuo de estágios de cada pessoa, de forma a interagir com 

as necessidades organizacionais, e da sociedade onde elas atuam. 

 A sexta alternativa procurou saber se o SAAE proporciona um bom ambiente 

de trabalho, tanto físico quanto emocional e social. 

Quanto ao ambiente de trabalho 55% dos questionados concordam ter um bom 

ambiente de trabalho, e 33% responderam que discordam que o SAAE proporciona um 

bom ambiente de trabalho. 

A sétima alternativa buscou saber se o SAAE estimula o desenvolvimento das 

habilidades interpessoais. 

A pesquisa apontou que não é estimulado o desenvolvimento das habilidades 

interpessoais, uma vez que 61% relataram discordar que as habilidades interpessoais são 

estimuladas, e 25% disseram concordar que o SAAE estimula tais habilidades. 
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No que diz respeito às políticas motivacionais adotadas pela referida 

organização, pode-se concluir que os colaboradores estão relativamente motivados, uma 

vez que, segundo eles, há um bom ambiente de trabalho, e têm algumas oportunidades de 

treinamento. No entanto não possuem um plano de carreira e nem benefícios não 

monetários, o que mostra que as políticas motivacionais adotadas pela referida 

organização ainda precisam de melhorias. 

A satisfação do funcionário, ou do “colaborador”, é influenciada pela forma com 

que os Recursos Humanos (RH) definem suas políticas de recompensa e motivação, por 

exemplo, as cadeias de suprimento incluindo gestão de fluxos de materiais, informações 

e clientes e instalações da empresa, localização, arranjo físico dos recursos e capacidade 

produtiva. Isso porque falhas na gestão dos recursos materiais refletem-se na capacidade 

de gerar “clientes mais que satisfeitos” (CORREA; CAON, 2010). 

 

9 CONSIDERÇÕES FINAIS 

A motivação e o significado do trabalho, sem dúvida, são fatores extremamente 

importantes que precisam de muita atenção dentro das organizações, pois se trabalhados 

de forma correta, elevam a produtividade e eficácia organizacional. 

Essa pesquisa teve como objetivo geral diagnosticar a relação entre a motivação 

e o significado do trabalho para os servidores públicos do SAAE, e buscou responder a 

relação entre motivação e significado do trabalho está presente para servidores públicos 

do SAAE? 

O primeiro objetivo específico que buscou analisar a ligação entre motivação e 

significado do trabalho foi respondido, pois constatou-se que a motivação do indivíduo 

varia de acordo com o significado atribuído ao seu trabalho. Observou-se que a motivação 

dos colaboradores ainda precisa ser bem trabalhada. 

O segundo objetivo específico procurou analisar como está a motivação dos 

servidores públicos do SAAE para o trabalho, constatou-se que os colaboradores estão 

relativamente motivados, uma vez que, segundo eles, há um bom ambiente de trabalho e 

têm algumas oportunidades de treinamento, porém não há plano de carreira, e nem 

benefícios não monetários, o que mostra que as políticas motivacionais adotadas pela 

referida organização ainda precisam de melhorias. 

O terceiro objetivo deste trabalho buscou descrever o significado do trabalho na 

visão dos colaboradores do SAAE, e de acordo com os respondentes, o trabalho possui 

um significado muito importante. 
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Sob essa ótica, é possível afirmar que a questão-problema foi respondida com 

sucesso, uma vez que se verificou que a relação entre a motivação e o significado do 

trabalho está presente, pois os funcionários demonstram satisfação quanto ao trabalho, á 

motivação. 

Sugere-se, para pesquisas futuras, um maior aprofundamento acerca da 

motivação e do significado do trabalho em empresas públicas. 
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RESUMO: A avaliação de desempenho é uma ferramenta utilizada pelas empresas na 

administração de recursos humanos. Ela facilita o processo de gestão de pessoas, no que 

tange à mensuração do desenvolvimento profissional, do relacionamento interpessoal, das 

habilidades, das atitudes, das potencialidades, dos pontos fortes e fracos dos 

colaboradores para a obtenção de resultados. O sucesso da avaliação de desempenho 

consiste na escolha dos métodos e critérios a serem utilizados no processo de avaliação. 

Este artigo teve como objetivo identificar a concepção dos servidores (avaliadores e 

avaliados) da Gerencia Regional de Saúde de Unaí, órgão da Secretaria de Saúde do 

Estado de Minas Gerias, quanto à avaliação de desempenho adotada pela instituição. O 

estudo utilizou-se da pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e o uso de 

questionário na coleta dos dados necessários para responder a questão norteadora 

estabelecida. 

Palavras-chave: Avaliação. Desempenho. Competência. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Quando se observa o mundo ao redor, seu desenvolvimento, as tendências e as 

pessoas, é possível notar que cada indivíduo, necessita de uma evolução seja profissional, 

financeiro, mudança nos hábitos, adequação aos novos cenários, tecnologias, tendências 

e processos; percebe-se também que as pessoas precisam adaptar-se a novas culturas, 

mudar o comportamento e as vezes a forma de pensar. 

O mundo não para e as pessoas, principalmente dentro das organizações, 

precisam estar atentas e buscar identificar seus pontos fortes e pontos fracos. Além de 

uma boa análise e reflexão, também é importante que a pessoa saiba qual a opinião de 

outros em relação a ela, podendo ser a respeito do seu conhecimento, suas habilidades e 

atitudes, principalmente relacionados ao seu trabalho e suas relações interpessoais. 

Para se manter no mercado, as empresas necessitam possuir algum diferencial, 

elas dependem de mecanismos que auxiliem na gestão de pessoas, e uma opção pode ser 

a avaliação de desempenho.Com ela, a empresa conhece melhor os seus colaboradores e 

descobri possíveis necessidades para a melhoria do desenvolvimento profissional. 

A desmotivação dos colaboradores, quando não têm um feedback do seu 

desempenho, pode estimular uma avaliação fora da realidade e os mesmos podem perder 

o foco em buscar melhorias e crescimento profissional.  
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A estratégia da avaliação de desempenho é como um método de contrato entre 

os colaboradores e a organização, com o intuito de desenvolvimento pessoal e 

alavancagem nos resultados da organização. 

Neste contexto, este artigo tem como questão norteadora: Os avaliadores e 

avaliados da Gerência Regional de Saúde de Unaí possuem a mesma concepção dos 

critérios que compõem a avaliação de desempenho da instituição? 

O Objetivo Geral: Identificar a concepção dos avaliadores e avaliados sobre os 

critérios que compõem avaliação de desempenho por competências. 

Tem apoio os seguintes objetivos específicos: I) Descrever os critérios que 

compõem as competências avaliadas; II)Inferir sobre o conhecimento dos colaboradores 

quanto à finalidade da avaliação de desempenho; III) Identificar se os atributos, 

conhecimentos, habilidades e atitudes são consideradas pelos avaliadores no ato da 

avaliação dos seus subordinados. 

Assim o presente estudo justifica-se devido à importância que tem a  instituição 

conhecer melhor os colaboradores através de uma avaliação de desempenho e inferir o 

conhecimento dos mesmos quanto a uma avaliação de desempenho. 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O estudo está focado na Avaliação de Desempenho com ênfase na Avaliação de 

desempenho por Competências. 

 

2.1 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

O termo desempenho é conceituado por Dutra (2009) como os resultados 

entregues de uma pessoa a uma organização, e divide-se em três dimensões: 

desenvolvimento, esforço e comportamento, conforme demonstra o quadro 1.  

 

 

Quadro 1 - Dimensões da avaliação de desempenho 

Desenvolvimento Esforço Comportamento 

É avaliado pela pessoa e pelo seu 

superior imediato; corresponde à 

capacidade que a pessoa adquire 

para lidar com situações 

complexas. As organizações 

tendem a manter uma 

É visto quando se estima uma 

meta maior e a pessoa esforça-

se para atingi-la. 

Avalia-se a conduta da pessoa na 

organização, sendo importante a 

apresentação da opinião pública 

à pessoa avaliada. 
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remuneração fixa para o 

desenvolvimento. 

Fonte: Criado pelo autor (2014). 

Bergamini e Beraldo (2010), definem desempenho como ação, atuação, 

comportamento. 

Conforme Chiavenato (2010), a avaliação de desempenho consiste em medir o 

desempenho do colaborador acerca dos objetivos organizacionais, que mensura o 

desempenho humano na organização de acordo com o cargo e a área de trabalho.  

Pontes (2002) afirma que a avaliação de desempenho é um método que busca 

estabelecer um contrato entre os colaboradores e a organização referindo-se aos 

resultados esperados pela organização, avaliando os resultados, efetuando correções e 

acompanhando os desafios. 

Quanto aos propósitos da avaliação de desempenho, Robbins (2005) assegura 

que a AD é utilizada para tomada de decisões em RH, para identificar necessidades de 

treinamento e desenvolvimento (sendo promoções, transferências ou demissões); é 

utilizada para programas de seleção e desenvolvimento, para fornecer feedback aos 

colaboradores de como é visto o seu trabalho pela organização; também é utilizada como 

suporte à alocação de recompensas. 

Chiavenato (1998) acrescenta que a avaliação de desempenho é uma análise 

sistêmica do ocupante de um cargo. Seguindo o mesmo raciocínio, Netto e Corrêa (2011), 

afirmam que a avaliação de desempenho é uma ação praticada constantemente pelas 

organizações em busca de desenvolvimento das pessoas e da organização, pois facilita 

aos gestores mensurarem as potencialidades dos colaboradores. 

Em Pontes (2002), encontra-se que a avaliação de desempenho tem foco no 

comportamento do indivíduo no trabalho; enquanto que a avaliação de potencial tem foco 

no crescimento do indivíduo no trabalho e avalia sua capacidade em relação aos seus 

conhecimentos, vivência, habilidades e aptidões. 

Assim, avaliação de desempenho é definida pelos autores supracitados como um 

processo contratual estabelecido entre os colaboradores e a organização, que possibilita 

uma análise sistemática dos resultados profissionais em busca do desenvolvimento 

mútuo.   
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2.2 METODOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Existem vários métodos que as empresas utilizam para a realização da avaliação 

de desempenho. 

No que diz respeito aos métodos de avaliar pessoas em uma organização, 

Bergamini e Beraldo (2010) descrevem três principais métodos, como demonstra o 

quadro 2.  

Quadro 2- Métodos de avaliação de desempenho. 

Avaliação Direta Avaliação Conjunta Auto Avaliação 

É uma avaliação 

realizada pelo 

superior imediato 

do avaliado.  

O avaliador e o avaliado conversam 

sobre o desempenho do avaliado e os 

dois preenchem juntos a ficha ou 

formulário de avaliação de 

desempenho.  

O próprio avaliado preenche o formulário 

quanto ao seu desempenho, após, o seu 

supervisor dá o seu parecer e ambos 

conversam e confirmam uma nota para os 

pontos avaliados.  

Fonte: Criado pelo autor (2014). 

 

Segundo os autores o método de avaliação direta apresenta pontos favoráveis e 

desfavoráveis. Como pontos favoráveis, afirma que o superior imediato conhece bem os 

seus subordinados devido à convivência no dia a dia em diferentes situações. E como 

pontos desfavoráveis, assegura que, devido à proximidade com o avaliado, o avaliador 

pode precipitar disfunções perceptivas que podem atrapalhar o julgamento. 

Nesse sentido, Chiavenato (2010), existem os métodos de avaliação de 

desempenho tradicionais e modernos, conforme demonstra o quadro 3. 

 

Quadro 3 – Métodos tradicionais e modernos de A. D. 

Métodos tradicionais Métodos modernos 

Escalas Gráficas: baseia-se em uma tabela onde 

as linhas correspondem aos fatores de avaliação, 

que são os critérios relevantes ou parâmetros 

básicos para a avaliação e constituem-se de 

comportamentos e atitudes que a organização 

valoriza; já as colunas trazem os graus 

correspondentes. Cada fator pode ser 

avaliado,desde o fraco ou insatisfatório até ótimo 

ou excelente. Os graus definem as escalas de 

variação no: 5 para ótimo, 4 para bom, 3 para 

regular, 2 para sofrível e 1 para fraco.  

Escolha forçada: é constituído por blocos de 

frases que focalizam o comportamento; cada bloco 

possui duas, quatro ou mais frases, onde o 

avaliador deve escolher apenas uma ou duas de 

cada bloco que mais se aplicarem ou 

representarem o desempenho do avaliado. 

Pesquisa de campo:é o método tradicional mais 

completo da avaliação de desempenho. Neste, um 

Avaliação participativa por objetivo (APPO): 

envolve tanto o colaborador avaliado quanto o 

gerente e compreende um intenso relacionamento 

entre os envolvidos. Chiavenato (2010, p. 255) 

reforça que a APPO é democrática, participativa, 

envolvente e motivadora. Desenvolve-se em seis 

etapas: Formulação de objetivos consensuais, 

comprometimento pessoal quanto ao alcance dos 

objetivos conjuntamente formulados, negociação 

com o gerente sobre a alocação de recursos e meios 

necessários para o alcance dos objetivos, 

desempenho, constante monitoramento dos 

resultados e comparação com os objetivos 

formulados, e retroação intensiva e contínua 

avaliação conjunta. 

Avaliação 360º: é desenvolvido de maneira 

circular. Participam da avaliação os colegas de 

trabalho, o superior, os clientes internos e 
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especialista em avaliação (staff) e os gerentes 

(linha) se reúnem para realizar a avaliação. O staff 

entrevista o(s) gerente(s) preenchendo um 

formulário para cada avaliado. Divide-se em 

quatro etapas: entrevista de avaliação inicial, 

entrevista de análise complementar, planejamento 

das providências e acompanhamento posterior dos 

resultados. 

Incidentes críticos: é tradicional e simples; O 

método evidencia apenas os desempenhos 

excepcionais que sejam positivos ou negativos e 

não se preocupam com o desempenho normal. 

Lista de verificação: é tradicional, baseia-se em 

uma lista de fatores a serem considerados em 

relação ao avaliado onde cada fator recebe uma 

avaliação quantitativa. 

externos, os fornecedores. Baseia-se em 

formulários que geram o relatório da avaliação. 

 

Fonte: Criado pelo autor (2014). 

 

Souza (2008) descreve a avaliação 360: 

 

A Avaliação 360 Graus tem como função subsidiar as políticas de Gestão com 

Pessoas, a gestão por competências, o desenvolvimento das lideranças, auxiliar 

nas mudanças organizacionais e é uma das formas de se avaliar o desempenho 

dos colaboradores para fins de promoção/realocação de pessoas/etc. O 360 

Graus pode ser implementada a todos os níveis da empresa, no entanto, é mais 

utilizada para os níveis gerenciais e alta administração das empresas. 

 

 

Neste contexto, Bergamini e Beraldo (2010) englobam os tipos de instrumentos 

de avaliação de desempenho em dois grupos, sendo eles: avaliação direta ou absoluta e 

avaliação relativa ou por comparação. A avaliação direta ou absoluta constitui-se técnicas 

que focam em descrever as características individuais de desempenho do avaliado em 

relação às exigências do seu trabalho. Já a avaliação relativa ou por comparação, o 

indivíduo é avaliado em relação ao grupo ou equipe de trabalho, seu desempenho é 

comparado ao desempenho dos demais, o nível de eficiência dependerá do nível de 

eficiência do grupo. 

No quadro4, a seguir; são apresentados os instrumentos e as técnicas de 

avaliação de desempenho.  

 

 

 

Quadro 4 – Técnicas e instrumentos de Avaliação de desempenho. 

Instrumentos de Avaliação Direta ou Absoluta Instrumentos de Avaliação Relativa ou por 

Comparação 
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Relatórios Verbais: Descreve verbalmente o 

comportamento, os defeitos e as qualidades do 

avaliado.  

Relatórios escritos: O supervisor descreve o 

avaliado, porém, por escrito. Comparação de 

gráficos analíticos: contém uma lista de 

características onde o avaliador marca com um 

“X” a opção de graduação que descreve o avaliado. 

Geralmente, as opções de graduação são: I- 

deficiente; II- normal inferior; III- normal acima 

da média e IV- Excelente. 

Padrões descritivos: é mais usado em empresas 

de médio e grande porte, é usado para avaliar 

ocupantes de cargos complexos, tais como, 

gerentes, administradores e executivos. 

Lista de verificação: é constituído de frases, onde 

são enumerados comportamentos e características 

do trabalhador e o avaliador terá que assinalar as 

frases que melhor descrevem o avaliado. 

Sistemas de classificação: Pontuação de 0 a 10 

agrupam-se os avaliados em suas respectivas 

pontuações. 

Comparação binária por pares: o indivíduo é 

comparado a outro do mesmo grupo, em cada traço 

ou característica de desempenho. Deve-se 

comparar apenas dois indivíduos para cada 

característica. 

Sistema de avaliação forçada: O avaliador 

agrupa os avaliados de acordo com os traços 

semelhantes. Cada grupo possui o percentual 

correspondente ao desempenho, por exemplo: 

10% inferior para o grupo 1, 20% normal inferior 

para o grupo 2, 40% normal para o grupo 3, 20% 

normal superior grupo 4, e 10% superior para o 

grupo 5.  

Fonte: Criado pelo autor (2014). 

 

O método de avaliação por resultados, descrito por Gil (2010) o um método em 

que ocorre uma negociação entre o chefe e o subordinado quanto aos padrões de 

desempenho esperados e as metas para um determinado período.A avaliação é realizada 

observando se os resultados foram acima do esperado, dentro do esperado, próximo do 

esperado ou abaixo do esperado.  

Mencionado autor descreve outros métodos menos utilizados, como: pesquisa 

de campo, comparação binária, frases descritivas e auto avaliação. 

Como demonstrado existem vários métodos de AD. Cabe aos gestores a escolha 

do melhor método, o que mais combinar com a realidade da empresa, dos colaboradores 

e com os objetivos propostos. 

 

2.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR COMPETÊNCIAS 

 

Atualmente, um método muito utilizado nas organizações é a Avaliação de 

Desempenho por Competências. Para entender melhor o assunto, é importante conhecer 

o que é competência no âmbito empresarial. 

Para definir competência, Boog (1991), descreve-a como um conjunto de 

qualidades e características que a empresa apresenta no desenvolvimento de seus bens ou 

serviços, com o objetivo de atender as necessidades dos clientes. Para o autor, 

competência significa capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade. 
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Para conceituar competência gerencial, o mesmo autor a define como as 

qualidades e as características que os gerentes apresentam na busca por atingir os 

resultados esperados pela empresa.  

 Para Le Boterf (1989, apud GUERREIRO, 2002, p. 07), as competências podem 

ser analisadas em cinco níveis: 

 

Nível do saber: refere-se ao conjunto de conhecimentos gerais ou 

especializados que o indivíduo possui; 

Nível do saber-fazer: engloba a matriz de resultados e de métodos a utilizar 

num conceito especifico de trabalho; 

Nível do saber-ser ou saber-fazer social: caracteriza as atitudes e os 

comportamentos das pessoas no trabalho, a sua forma de agir e interagir; 

Nível do saber-aprender: que caracteriza a necessidade de atualização 

permanentes dos saberes, à medida em que as exigências e características 

ligadas ao trabalho evoluem; 

Nível do fazer-saber: traduz a necessidade atual de tornar a empresa um meio 

educativo, permitindo a transmissão de saberes aos colegas e colaboradores. 

 

 

. Pio (2008) afirma que na gestão por competências, o sistema gerencial visa ajudar o 

colaborador em sua competência profissional, na busca e melhoria de sua capacidade. 

Na gestão por competência, o gestor procura identificar as competências essenciais, os 

conhecimentos e habilidades.  

Para clarear o entendimento quanto à avaliação de desempenho por 

competências, é interessante recorrer às definições do SEPLAG-MG, que apresenta uma 

definição recente para este tema - a RESOLUÇÃO N.º001, DE 03 DE JANEIRO DE 

2013- que dispõe sobre a metodologia, os critérios e os procedimentos da Avaliação de 

Desempenho por Competências (ADC) dos servidores da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual. 

O SEPLAG (Secretária de Estado de Planejamento e Gestão) é o órgão 

responsável por regulamentar e fiscalizar a avaliação de desempenho nos órgãos públicos 

do estado de Minas Gerais. 

A resolução supracitada dispõe sobre a metodologia, os critérios e os 

procedimentos da avaliação nas instituições, conforme os artigos 1º e 2º a seguir: 

 

Art. 1º - Esta Resolução dispõe sobre a metodologia, os critérios e os 

procedimentos da Avaliação de Desempenho por Competências dos servidores 

da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 

Executivo Estadual.  

Art. 2º - A Avaliação de Desempenho por Competências, de que trata esta 

Resolução, será aplicada aos servidores:  

I - ocupantes de cargo de provimento efetivo, estáveis ou em período de estágio 

probatório, ainda que no exercício de cargo de provimento em comissão ou 

função gratificada com natureza de assessoramento; e  
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II - ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com 

natureza de assessoramento. 

 

A Resolução especifica os servidores aos quais a ADC será aplicada. 

Posteriormente, delibera os critérios específicos de avaliação a serem empregados, de 

acordo com cada categoria. Por exemplo, militares possuem critérios diferenciados dos 

demais servidores. 

 

Parágrafo único. Os servidores que exercem função gerencial e os ocupantes 

de cargo de provimento em comissão de direção ou chefia serão avaliados nos 

termos do Decreto nº. 44.986, de 19 de dezembro de 2008.  

Art. 3º - O disposto nesta Resolução não se aplica aos:  

I - servidores do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e do Instituto 

de Previdência dos Servidores Militares;  

II - servidores da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e da Secretaria de 

Estado de Educação; e  

III - Professores de Educação Superior da Universidade Estadual de Minas 

Gerais e da Universidade de Montes Claros.  

§1º Os servidores de que trata o inciso I deste artigo serão avaliados nos termos 

da Resolução SEPLAG nº 31, de 29 de agosto de 2007. 

§2º Os servidores de que tratam os incisos II e III serão avaliados conforme 

resolução conjunta estabelecida entre o respectivo órgão e a SEPLAG. 

 

Em relação às competências a serem avaliadas, a mesma resolução do SEPLAG. 

 

Art. 4º - Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:  

I - competência, a contribuição efetiva do servidor para o alcance de resultados 

institucionais cada vez melhores, utilizando seus conhecimentos, habilidades 

e atitudes em seu contexto de trabalho. 

 

O SEPLAG define também as competências essenciais a serem observadas para 

uma ADC. 

 

Art. 5º - A Avaliação de Desempenho por Competências obedecerá aos 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência, respeitado sempre o contraditório e a ampla defesa, e 

deverá observar as seguintes competências essenciais:  

I - Foco em Resultados;  

II - Foco no Cliente;  

III - Inovação;  

IV - Trabalho em Equipe; e 

V - Comprometimento Profissional.  

 

Durante o ciclo de avaliação, o órgão deverá elaborar (e preencher) um 

formulário denominado Plano de Gestão do Desenvolvimento Individual (PGDI). Para a 

elaboração do PGDI, o SEPLAG dá a seguinte orientação: 



189 

 

 

Art. 7º - A elaboração do PGDI, constante do Anexo I, consistirá os seguintes 

campos: 

I – Planejamento; 

II - Pontos Fortes; 

III – Acompanhamentos.   

 

 

Quando se realiza a ADC, o órgão deverá registrar as informações em um 

sistema denominado Sistema de Avaliação de Desempenho (SISAD). 

A avaliação de desempenho por competências torna-se instrumento importante 

para as organizações, uma vez que busca identificar as competências, a crescer 

profissionalmente, além de melhorar sua capacidade para o desenvolvimento de suas 

tarefas. 

 

2.3 RESPONSÁVEIS PELA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ORGANIZAÇÃO 

 

Toda atividade no âmbito empresarial, precisa de um responsável. A avaliação 

de desempenho não é muito diferente, também é necessário que tenha alguém responsável 

pela sua realização. 

Na visão de Chiavenato (2010), a avaliação de desempenho pode ser realizada 

pelo próprio colaborador, pelo superior hierárquico imediato ou mediato, pode ser feita 

por todos que trabalham com a pessoa ou têm interação com ela no ambiente de trabalho, 

sendo os colegas de trabalho e até mesmo pelos clientes. 

A escolha do responsável pela AD deve estar relacionada ao método a ser 

utilizado, deve estar também associado à realidade da empresa e aos objetivos 

estabelecidos. 

A seguir estão descritos, no quadro 5, os respectivos responsáveis pela AD na 

visão de Chiavenato  (2010), corroborada por GIL (2010). 

 

 

 

Quadro 5 – Quem realiza a avaliação de desempenho 

Forma  Descrição  

Autoavaliação 
O indivíduo é responsável pelo próprio desempenho, e busca identificar seus pontos fracos, 

pontos fortes e necessidades de melhoria no desempenho. 
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Pelo gerente 
É feita pelo gerente com a assessória do RH, que estabelece os meios e critérios, montar, 

acompanhar e controlar o sistema.  

A pessoa e o gerente 

O indivíduo avalia o seu desempenho e o gerente se torna um orientador dele, fornecendo 

treinamento, informação, equipamentos, aconselhando e informando quanto às metas e 

objetivos propostos; recebe cobranças do gerente e cobra do gerente os recursos que 

necessita. 

Equipe avaliando 
A equipe é responsável pela avaliação em geral de cada um dos seus membros, 

reconhecendo as necessidades e definindo os objetivos e metas a alcançar. 

360 º 
Todas as pessoas que interagem com o avaliado podem avaliá-lo, sendo eles: os colegas de 

trabalho, os subordinados os clientes internos ou externos e até mesmo os fornecedores. 

Por cima 
A equipe avalia o gerente e ele contribui para a eficiência e eficácia dela, proporcionando 

os meios e os recursos para atingirem os objetivos propostos. 

Comissão de 

Avaliação 

A comissão é constituída pelos membros permanentes/estáveis que são: o presidente da 

empresa ou o seu representante, o executivo maior de RH e um especialista em avaliação de 

desempenho; membros transitórios que são: o gerente dos colaboradores avaliados e seu 

superior. 

O órgão de RH 

Nas organizações conservadoras o órgão de RH é responsável pela avaliação de 

desempenho. Essa alternativa está sendo abandonada por ter caráter centralizador, 

monopolizador e burocrático. apresenta desvantagens por trabalhar com médias e medianas 

e não com o desempenho individual de cada colaborador. 

Fonte: Criado pelo autor (2014). 

 

De modo geral, o avaliado sempre terá um feedback do seu desempenho na visão 

de terceiros. Isso é importante para que o avaliado compare as opiniões e identifique 

melhor seus pontos fortes e fracos ou as necessidades de melhorias. 

Robbins (2005) descreve como responsáveis pela avaliação de desempenho: o 

superior imediato, os colegas, o próprio avaliado (auto avaliação) e os subordinados 

imediatos. No caso da avaliação 360°, todos aqueles que interagem com o avaliado podem 

participar do processo. 

Segundo o decreto n° 44.559 de 29 de julho de 2007, que regulamenta a 

Avaliação de desempenho individual do servidor estável ocupante de cargo efetivo e do 

detentor de função pública da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional 

do Poder Executivo Estadual, as entidades precisam designar uma comissão responsável 

pela avaliação de desempenho; a comissão deverá ser composta por, no mínimo, dois 

membros, sendo que a chefia imediata do avaliado será membro obrigatório da comissão 

de avaliação de desempenho. 

Diante desta afirmação, é necessário reforçar que, antes do administrador aplicar 

uma avaliação de desempenho, ele deve conhecer o trabalho do colaborador e as 

exigências do cargo que esse ocupa. 
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2.4 ETAPAS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Na gestão por competências, a avaliação de desempenho inicia-se de maneira 

diferente dos demais métodos existentes. 

Nesse sentido, alguns autores afirmam que “O primeiro passo é definir 

competências técnicas, conceituais e interpessoais, dentro de cada função.” (BRANDÃO 

E GUIMARÃES 2001, apud NETTO E CORRÊA 2011, p. 212). 

Na mesma concepção, LEME (2006, apud NETTO E CORRÊA 2011, p. 212) 

afirma que “a avaliação de desempenho começa pelo mapeamento, que irá permitir colher 

dados relativos às competências necessárias para o bom desempenho das atividades e o 

perfil do funcionário quanto a estas competências [...]". 

Neste contexto, Pontes (2002) descreve a avaliação de desempenho em um ciclo 

composto por cinco fases, como demonstra a figura 1: 

 

Figura 1: Ciclos da avaliação de desempenho 

 

Fonte: Criado pelo autor (2014). 

  

2.5 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE 

UNAÍ-MG 

A Gerência Regional de Saúde de Unaí, órgão da Secretaria de Estado de Saúde de 

Minas Gerais é composta por 12 municípios (Arinos, Bonfinópolis de Minas, Buritis, Chapada 

Gaúcha, Cabeceira Grande, Dom Bosco, Formoso, Natalândia, Riachinho, Paracatu, Unaí e 

Uruana de Minas), e de acordo com o IBGE possui uma população total de 265.698.000 habitantes 

e uma área territorial de 40.605.665 km². 
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Possui 54 funcionários, com os diversos vínculos, efetivos, processo seletivo, 

terceirizados e cedidos de outros órgãos, tem como missão “Formular, regular, fomentar e gerir 

as políticas públicas de saúde, viabilizando as redes de atenção à saúde na região de Unaí”.  

A avaliação de desempenho é obrigatória, sendo ela assegurada pelo Decreto n° 

44.559 de 29 de julho de 2007, que regulamenta a Avaliação de desempenho individual 

do servidor estável ocupante de cargo efetivo e do detentor de função pública da 

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual. 

Figura 2: Mapa da Microrregião de atuação da GRS 

 
Fonte: PDR – Plano Diretor de Regionalização. 

O Artigo 2º do Decreto supracitado possui a seguinte orientação: 

 

A Avaliação de Desempenho Individual (ADI) é o processo sistemático e 

contínuo de acompanhamento e aferição do desempenho do servidor e tem por 

objetivos: 

I – valorizar e reconhecer o desempenho eficiente do servidor; 

II – identificar ações para o desenvolvimento profissional do servidor; 

III – aprimorar o desempenho do servidor e dos órgãos e entidades do poder 

Executivo Estadual, contribuindo para a implementação do princípio da 

eficiência na Administração Pública; e 

IV – ser instrumento de alinhamento das metas individuais com as 

institucionais. 

 

A avaliação individual do servidor será composta por avaliação qualitativa e 

quantitativa. 
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O Artigo 7° do retromencionado decreto apresenta os critérios da ADI que  obedecerá aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, contraditório e ampla 

defesa e deverá obedecer aos critérios: 

I – para os servidores que estão ocupando apenas seu cargo de provimento 

efetivo ou função pública; dentre eles: 

a) Qualidade do trabalho; 

b) produtividade no trabalho; 

c) aproveitamento em programas de capacitação; 

d) pontualidade; 

II – para servidores efetivos e função pública que ocupa cargo de provimento 

em comissão com natureza de direção chefia: 

a) competência gerencial; 

b) competência técnica; 

c) competência interpessoal; e 

d) disciplina. 

III - para os servidores efetivos e função pública que ocupam cargo de 

provimento em comissão ou exerçam função gratificada com natureza de 

assessoramento: 

a) assessoramento; 

b) competência técnica; 

c) competência interpessoal; e 

d) disciplina. 

 

Para assegurar o cumprimento desse decreto, a SEPLAG – Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão é responsável por orientar, coordenar, e fiscalizar o processo 

de avaliação de desempenho individual nos órgãos e entidades da Administração Direta 

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual. 

Na Gerência Regional de Saúde de Unaí-MG é realizada a Avaliação de 

desempenho por competências essenciais. As competências avaliadas geralmente são: 

Postura Inovadora, Adaptabilidade a Mudanças, Relacionamento Institucional, 

Administração para Resultados, Compromisso Institucional e Visão Sistêmica. 

Para demonstrar o resultado final da avaliação para o servidor avaliado, destaca-

se o total de pontos de cada competência onde são somados para a demonstração da nota 

final da avaliação. 

 

3 METODOLOGIA 

“Metodologia significa, etimologicamente, o estudo dos caminhos, dos 

instrumentos usados para se fazer pesquisa científica, os quais respondem o como fazê-la 

de forma eficiente.” (GARCIA, 1998, p.44). 

Desse modo, Metodologia pode ser descrita como os métodos e técnicas 

utilizados em uma pesquisa, ou seja, como foi ou será realizada a pesquisa. 
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CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

O presente estudo utilizou-se da pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. 

A abordagem qualitativa foi utilizada com o intuito de buscar estudar a perspectiva dos 

servidores da GRS em relação à avaliação de desempenho aplicada pela organização. 

Justificando-se o uso da abordagem qualitativa, Roesch (1999) afirma que sua 

utilização se faz quando o pesquisador capta a perspectiva dos entrevistados em relação 

a um tema. A pesquisa descritiva e/ou levantamento de dados pode ser utilizada quando 

se deseja buscar informações de uma população ou fazer levantamento de opinião pública 

ou pesquisa de mercado, e levantamento de atitudes dentro das organizações. 

O presente estudo teve como unidade de observação a GRS/Unaí.  E como unidade 

de análise - ou população- os servidores que nela trabalham. 

“População é o conjunto de pessoas, de animais ou de objetos que apresentam a 

totalidade de indivíduos que possuam as mesmas características definidas para um 

estudo.” (CERVO; BERVIAN; SILVA 2006, apud MADALENA 2007, p. 32). 

Para coleta de dados, utilizou-se o questionário contendo duas questões abertas 

e três questões fechadas, sendo ele um questionário semi estruturado. 

Roesch (1999) afirma que o questionário é um instrumento utilizado para 

levantar a opinião da população ou suas preferências, utilizado para mensurar alguma 

coisa. 

 MARCONI e LAKATOS (1982, p. 74) “questionário é um instrumento de coleta 

de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do entrevistador.”  

O presente estudo foi realizado no ano de 2014. A coleta de dados e análise dos 

resultados foram realizadas na segunda semana do mês de maio do mesmo ano. 

Os dados qualitativos foram analisados através da técnica de análise de 

conteúdo. 

São 16 (dezesseis) servidores da GRS que participam diretamente do processo 

de avaliação de desempenho, porém, apenas 9 (nove) estavam disponíveis para participar 

da pesquisa. 

Em relação ao perfil dos colaboradores ,a maioria é do gênero feminino e estão 

na faixa etária acima de 40 anos, a maioria casados, têm uma renda per capita acima de 

R$ 2.172,00 (dois mil cento e setenta e dois reais), e possuem mais de 4 anos de serviço. 

 As competências citadas com maior frequência pelos servidores são as mesmas 

que a instituição utiliza na avaliação de desempenho. As que foram marcadas com menor 
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constância não são usadas apesar de estarem descritas na Resolução 001/2007 do 

SEPLAG. 

 

4 CONHECIMENTO DOS COLABORADORES QUANTO À FINALIDADE DA 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Em relação à finalidade da avaliação de desempenho, dos nove servidores que 

participaram da pesquisa, sete registraram suas opiniões.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo permite afirmar que a avaliação de desempenho é uma ferramenta 

importante tanto para a empresa quanto para o colaborador.  

Como esperado, o estudo respondeu aos objetivos propostos inicialmente, uma 

vez que buscou captar a perspectiva dos servidores da GRS Unaí quanto à AD 

desenvolvida na instituição. 

O estudo proporcionou um breve conhecimento relacionado à AD, bem como 

seus métodos, processos e importância, além de proporcionar noção de onde, quando, 

como e para quê utilizar uma avaliação de desempenho. 

Conclui-se que, para aplicar uma AD, o administrador precisa ter conhecimento 

dos cargos, da realidade da empresa e dos colaboradores para fazer a escolha certa dos 

métodos e critérios a serem considerados. 
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O principal objetivo das Revistas  da FACTU é promover a divulgação da produção 

intelectual do corpo docente e discente da Faculdade e também de profissionais externos à 

instituição. A revista fará as publicações de artigos originais, revisões literárias, resenhas de 

assuntos correlatos à diversas áreas.  

 

2.0. CONDIÇÕES PARA A PUBLICAÇÃO 

Todos os textos serão submetidos à Comissão Editorial da Revista, o material enviado 

deverá ser inédito e não poderá ser enviado a outras publicações. Os originais não serão 

devolvidos.  

A extensão de cada trabalho deverá seguir os seguintes critérios: 

 Artigos: máximo de 20 laudas; 

 Revisões literárias: máximo de 20 laudas; 

 Resenhas: de 3 a 5 laudas; 

O trabalho deverá ser formatado em MSWord 2007, obedecendo às seguintes 

recomendações: o trabalho deve ser apresentado em papel branco, formato A4 (21 cm x 

29,7 cm), digitados na cor preta com exceção das ilustrações, no anverso da folha. Deve 

ser utilizada a fonte tamanho 12 (Times New Roman) para o texto e tamanho 10 para 

citações de mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, legendas das ilustrações e 

tabelas. Títulos serão destacados em negrito e caixa alta, subtítulos devem estar em caixa 

alta sem negrito, o uso de itálico deve ser limitado a palavras ou expressões em outro 

idioma, no decorrer do texto palavras (não expressões) podem ser destacas  utilizando-se 

negrito.  

Todos os trabalhos devem ser apresentados em formato digital em que conste apenas 

o trabalho a ser examinado, acompanhado de 02 (duas) vias impressas, juntamente de 

uma carta encaminhada ao Editor da Revista autorizando sua publicação. O nome do 

arquivo deve ser o nome do autor, ex: seunome.doc.  

As traduções deverão vir acompanhadas de autorização do autor e do original do 

texto. Quadros, tabelas, gráficos, ilustrações e fotos devem ser apresentados em folhas 

separadas com os respectivos títulos, comunicação da fonte e em condições ótimas para 

reprodução (para formatação desses elementos solicitar o Manual de Normas para 

publicação da FACTU.   

 

3. 0. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

Página de rosto: a primeira página de cada artigo deverá indicar o título, o nome 

completo dos autores (máximo cinco), maior titulação e local(s) de trabalho.  

 Resumo: na segunda folha deverá constar um resumo em português de, no 

máximo, 150 palavras. O resumo deverá especificar o objetivo, uma breve descrição da 

metodologia, os apontamentos principais e as conclusões.  

 Palavras-chave: após o resumo em português, na mesma folha, é essencial uma 

lista de 3 a 5 palavras em português que descreva o conteúdo do trabalho.  

Abstract: na terceira folha deverá constar o resumo em inglês, com no máximo 150 

palavras, seguindo as mesmas especificações do resumo em português.  

Texto: os artigos originais que contiverem coleta de dados em campo deverão 

obedecer, em linhas gerais, à seguinte seqüência: introdução; referencial teórico; 

metodologia; resultado e discussão dos dados; considerações finais e referências. As 

revisões bibliográficas deverão obedecer a seguinte sequência: introdução, 

desenvolvimento, considerações finais e  referências. 

 Para resenhas é dispensado o resumo. 

 

4.0. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto, sem o uso de 

recuo, digitadas em espaçamento simples e separadas entre si com espaço duplo. Devendo 

ser apresentadas em ordem alfabética em lista no final do trabalho, de forma 

complementar pode ser apresentada em nota de rodapé. 

 Indica(m)-se o(s) autor(es) pelo último sobrenome em letras maiúsculas, seguido 

do(s) prenome(s) e outros sobrenomes, abreviado(s) ou não. Recomenda-se adotar um 

padrão quanto ao uso ou não da abreviação.  

PADRÃO DE UMA REFERÊNCIA: 

SOBRENOME, Prenomes do autor. Título: subtítulo. ed. Local: Editora, ano. 

FONSECA, Maria Guadalupe Piragibe da. Iniciação à pesquisa no direito: pelos 

caminhos do conhecimento e da invenção. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

 

5.0 CITAÇÕES   

As citações podem ser diretas ou indiretas, sejam obtidas de documentos ou de 

canais informais. As fontes de que foram tiradas as citações são indicadas pelo sistema 

alfabético ou pelo sistema numérico, no entanto, qualquer que seja o método adotado, 

deve ser seguido consistentemente ao longo de todo o trabalho. Existem alguns tipos de 

citação que explicaremos a seguir: 

 

5.1 CITAÇÃO DIRETA 

  É a transcrição literal de um texto ou parte dele, conservando-se a grafia, 

pontuação, uso de letras maiúsculas e idioma. É usada somente quando um pensamento 

significativo for particularmente bem expresso, ou quando for absolutamente necessário 

e essencial transcrever as palavras de um autor. As transcrições no texto devem aparecer 

entre aspas quando inferior a 3 três linhas ou destacadas graficamente se superior.  

a) citação de até três linhas: a citação de até três linhas deve ser inserida no 

parágrafo, entre aspas, tamanho da fonte 12, não se esquecendo de mencionar 

Autor, ano e página, conforme modelo a seguir: 

Ex.1  

Segundo Paulus (1775, p. 46) O “tratamento obtido pela nobreza portuguesa na corte 

de Madri deveu-se à exímia intervenção de D. Francisco.” 

OU  

Ex. 2  
 O “tratamento obtido pela nobreza portuguesa na corte de Madri deveu-se à exímia 

intervenção de D. Francisco.” (PAULUS, 1775, p. 46). 

 

b) citação com mais de três linhas: a citação com mais de três linhas deve 

aparecer em parágrafo distinto, a 4 centímetros da margem do texto 

terminando na  margem direita. Esta deve ser apresentada sem aspas, 

deixando-se espaço simples entre as linhas e 2 (dois) espaços simples entre 

a citação e os parágrafos anterior e posterior, conforme modelo: 

Ex. 1: 

Um objetivo é um alvo que precisa ser atingido para a 

organização poder atingir suas metas. Os objetivos são, por 

natureza, mais específicos que a  definição da missão e são, 

na realidade, a tradução da missão em termos específicos e 

concretos com os quais se possa medir os resultados. 

Estabelecem-se muitos objetivos-marcos de execução das 
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missões e da busca da consecução das metas.  (STONER, 

1985, p. 70). 

 

Ou 

Ex. 2:  

Para Stoner (1985, p. 70), 

 

Um objetivo é um alvo que precisa ser atingido para a 

organização poder atingir suas metas. Os objetivos são, por 

natureza, mais específicos que a  definição da missão e são, 

na realidade, a tradução da missão em termos específicos e 

concretos com os quais se possa medir os resultados. 

Estabelecem-se muitos objetivos-marcos de execução das 

missões e da busca da consecução das metas.. 

 

5.2 CITAÇÃO INDIRETA 

 Também conhecida como paráfrase, é redigida pelo autor do trabalho com base 

em idéias de outro autor ou autores. Deve-se sempre indicar a fonte de onde foi tirada a 

idéia. As citações indiretas podem aparecer sob a forma de paráfrase, isto é, citação livre 

do texto, ou  em forma de condensação que é a síntese dos dados retirados da fonte 

consultada, sem alterar fundamentalmente a idéia do autor, conforme exemplo a seguir. 

  

Ex. 1  
A palavra programa implica, um papel ativo, consciente e racional desempenhado por 

administradores na formulação da estratégia da organização e a estratégia é o 

programa geral para a consecução dos objetivos de uma organização (STONER, 

1985). 

Ou 

Ex. 2 

Segundo Stoner (1985), a palavra programa implica, um papel ativo, consciente e 

racional desempenhado por administradores na formulação da estratégia da 

organização e a estratégia é o programa geral para a consecução dos objetivos de uma 

organização. 

 

5.3 CITAÇÃO DE CITAÇÃO 

É a menção a um documento ao qual não se teve acesso, mas do qual se tomou 

conhecimento apenas por citação em outro trabalho. Esta forma de citação só deve ser 

usada na total impossibilidade de acesso ao documento original. A indicação é feita pelo 

sobrenome do autor original, ano da obra, seguido da expressão apud e do sobrenome do 

autor da obra consultada, ano da obra e página de for citação direta. Somente o autor da 

obra consultada é mencionado nas referências conforme exemplo a seguir: 

NO TEXTO:  

Segundo Mintzberg (1982 apud STONER, 1985, p. 70)  

ou  

(MINTZBERG, 1982 apud STONER, 1985, p. 70) 

NA REFERÊNCIA: 

STONER, J. A. F. Administração. 2. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 

1985. p. 68-87. 

ENVIO 
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 Os interessados em apresentar qualquer publicação para avaliação, que sejam diretamente 

ligados a Faculdade, como docentes e discentes, deverão entregar diretamente a Comissão 

Editorial na própria sede da Faculdade. Já os profissionais externos deverão enviar para o 

seguinte endereço:  

 

Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU 

Comissão Editorial  da Revista FACTU-Jurídica 

Rua Rio Preto, 422 - Centro 

CEP: 38.610-000 - Unaí  -  MG 

 

Editor: 

aldeia88@gmail.com  

nupex@mail.com 
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