
1
Volume 16 - 2017 - - São CarlosUNICEP



2



3Volume 16 - 2017 - UNICEP - São Carlos



4

Centro Universitário Central Paulista

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA UNICEP-
Diretor Geral: Dorival Marcos Milani

Diretor de Extensão: Maikon Vinicius Vidotti

Diretora de Ensino de Graduação: Maria Cristina Braga Tagliavini

Diretor de Pós-Graduação: André Serotini

Diretor de Apoio Administrativo: José Alberto Rodrigues Jordão

de Pesquisa: Cíntia Alessandra Matiucci PereiraDiretora

COMISSÃO DE PUBLICAÇÃO

Editores:
Antonio Carlos Vilela Braga (In Memorian)

Cíntia Alessandra Matiucci Pereira

Editor Associado:
Dorival Marcos Milani

ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS REUNIDAS ASSER-
DIREÇÃO:
Oswaldo Aparecido Ienco (In Memorian)

Antonio Carlos Vilela Braga (In Memorian)

David José Hortenzi Vilela Braga

Marcello Aparecido Ienco

Secretária Executiva: Valéria Maia

As opiniões expressas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores

Associação de Escolas Reunidas - ASSER

Rua Pedro Bianchi, 111 - Vila Alpes - : 13570-381 - São Carlos - - : 16 3363-2111Campus Administrativo: CEP SP Tel.

Rua Miguel Petroni, 5111 - : 13563-470 - São Carlos - - : 16 3362-2111Campus Miguel Petroni: CEP SP Tel.

www.unicep.edu.br       e-mail: multiciencia@unicep.com.br

Capa: Ronie Anderson

Danilo Fernando Rosemwinkel EscarachiulliEditoração:

MULTICIÊNCIA SP. São Carlos, : Centro Universitário Central Paulista,

v. 16, 2017. Anual. 1413-8972.ISSN

Editores: Antonio Carlos Vilela Braga e Cíntia A. Matiucci Pereira(In Memorian)

I. UNICEP

Cíntia Alessandra Matiucci Pereira

Ana Claudia Figueiredo Rebolho

Luís Roberto Paschoal

Elianeide Nascimento Lima

Josmar Brandão Coutinho

Daniel Sivieri Cordeiro

Juliana Nutti

Angélica de Moraes Manço Rubiatti

Alexandre Kannebley de Oliveira

Marco Aurélio Gumieri Valério

André Serotini

Helen Mariana Baldan Cimatti

Consultores deste volume:ad hoc



5

CONSTITUINTES QUÍMICOS E ATIVIDADE ANTIMICROBI-
ANA DE DIATENOPTERYX SORBIFOLIA (SAPINDACEAE)

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA IN VITRO 
DE EXTRATOS VEGETAIS SOBRE OVOS DE HAEMONCHUS 
CONTORTUS

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E DA AUTOESTIMA 
EM MULHERES PRATICANTES DE STILETTO DANCE

COMPARAÇÃO ERGOESPIROMÉTRICA NO TESTE DE CAMINHA-
DA DE SEIS MINUTOS E JOGO VIRTUAL EM PACIENTES COM 
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

VARIABILIDADE LINGUÍSTICA E A INTOLERÂNCIA DA LINGUA-
GEM NOS DISCURSOS MIDIÁTICOS

A JORNADA DE TRABALHO E O DANO EXISTENCIAL:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES DE DECISÕES DO TRIBUNAL SU-
PERIOR DO TRABALHO ACERCA DO DANO EXISTENCIAL

RELATO DE UMA INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM ORIENTA-
ÇÃO PROFISSIONAL: O DESVELAR DE UMA ESCOLHA

INFIDELIDADE, ANGÚSTIA E LIBERDADE: UMA VISÃO FENO-
MENOLÓGICA-EXISTENCIAL

O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E A EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA NO BRASIL

SUMÁRIO
7
 
9

23

39

59

71

91

111

123

145

APRESENTAÇÃO

ARTIGOS ORIGINAIS



6

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM 
MATÉRIA AMBIENTAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988

ROTULAGEM DE ALIMENTOS: AVALIAÇÃO DO HÁBITO 
DE LEITURA E NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS CONSUMI-
DORES NO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA/SP

ANÁLISE DOS MANUSEIOS EM ROLO DO CONCEITO 
BOBATH E SUA APLICAÇÃO NO TRATAMENTO DE ALTER-
AÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS NA PARALISIA CERE-
BRAL

AVALIAÇÃO DO RISCO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES EM 
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DE UM CENTRO UNIVERSITÁ-
RIO DO INTERIOR PAULISTA

167
 

183

199

223



7

APRESENTAÇÃO

O 16º volume da Revista Mul  ciência apresenta 13 ar  gos das mais diversas áreas do co-
nhecimento, garan  ndo o caráter mul  disciplinar das suas publicações.  Os ar  gos foram 
avaliados pelo Conselho Editorial e por assessores cien  fi cos ad hoc. Também fazem parte 
desse volume os trabalhos premiados no 19º Congresso de Iniciação Cien  fi ca – CIC/UNICEP. 

Considerando-se a pesquisa como uma a  vidade de inves  gação que tem como caracterís  -
ca fundamental a construção do conhecimento, o Centro Universitário Central Paulista reafi r-
ma seu compromisso em divulgar o conhecimento cien  fi co, cultural e tecnológico produzido 
não só por seus docentes e discentes, mas também por pesquisadores de outras ins  tuições.

Nada disso seria possível sem a par  cipação absolutamente compromissada do corpo edi-
torial do periódico, dos avaliadores e da equipe técnica a quem apresento os mais sinceros 
agradecimentos.

Profa. Dra.  Cín  a Alessandra Ma  ucci Pereira
Editora



8



9

CONSTITUINTES QUÍMICOS E ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE

Diatenopteryx sorbifolia (SAPINDACEAE)
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Ana Paula TEREZAN2

Paulo Cezar VIEIRA2

João Batista FERNANDES2

Maria Fátima das Graças Fernandes da SILVA2

José Rubens PIRANI3

RESUMO: Foram realizadas avaliações da atividade antimicrobiana de extratos 
etanólicos de folhas e ramos de Diatenopteryx sorbifolia (Sapindaceae). O extrato 
etanólico de folhas de D. sorbifolia (Dsle) mostrou atividade bacteriostática para 
Pseudomonas aeruginosa a ml. O extrato etanólico de ramos (Dsbe) apresentou 
efeito bacteriostát ml para os microrganismos 
Micrococcus luteus e P. aeruginosa e contra cepas de Bacillus subtilis que apresentaram 
efeito bactericida com a mínima concentração bactericida (MBC) de 500 μg/ml (MIC) e 
efeito bacteriostá /ml (MIC). Duas frações do extrato 
etanólico de galhos mostraram-se ativas: Dsbe4A apresentou efeito bactericida a 500 

ml (MBC) e a fração Dsbe5A apresentou ef ml (MIC) 
para o microorganismo B. subtilis. Através do estudo fitoquímico de D. sorbifolia, foi 
possível isolar e identificar das frações Dsbe2A-5 e Dsbe3A-5 os esteróides
estigmasterol (I) e campesterol (II); da fração Dsbe12B-3-6 as cumarinas escopoletina
(III) e isoscopoletina (IV) e de DsleA-17-7, a cumarina xantiletina (V). Este é o 
primeiro relato do isolamento de metabolitos secundários de D. sorbifolia.

PALAVRAS-CHAVE: cumarinas, esteróides, atividade bactericida, atividade 
bacteriostática
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Introdução

A família Sapindaceae compreende 141 gêneros e 1900 espécies distribuídas, 

predominantemente, em regiões tropicais e subtropicais (ACEVEDO-RODRÍGUEZ et 

al. 2011). No Brasil, ocorrem 28 gêneros e 418 espécies (SOMNER et al. 2015). A

atividade antimicrobiana de plantas da família Sapindaceae vem sendo relatada na 

literatura (BASILE et al. 2005; DE MESQUITA et al. 2005; SETZER et al. 2005; 

TRUITI et al. 2006; THRING et al 2007; TSUZUKI et al. 2007; OBOH et al. 2008; 

DOS SANTOS et al. 2010; LA ROSE et al. 2010; BARNECHE et al. 2010; 

NGEZAHAYO et al. 2015).

Diatenopteryx é um gênero representado por apenas duas espécies, uma delas, 

Diatenopteryx sorbifolia Radlk. (Sapindaceae), é uma árvore que ocorre na região semi-

árida brasileira, popularmente conhecida como "tingui" e há apenas um único relato 

fitoquímico para este gênero. Chávez et al. (1997) isolaram dois derivados de hopeno  

juntamente com cleomiscosina B e a cumarina umckalina do tronco de D. sorbifolia.

Neste trabalho, avaliou-se a atividade antimicrobiana dos extratos brutos de D. 

sorbifolia contra Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 

25922), Bacillus subtilis (ATCC 6623), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), 

Micrococcus luteus (ATCC 9341 ) e Candida albicans (ATCC 10231) além do estudo 

fitoquímico que resultou na identificação de cumarinas e esteróides. A identificação 

estrutural destes compostos foi realizada usando RMN1H, CG-EM e por comparação 

com dados da literatura.

Materiais e métodos

Procedimentos experimentais gerais

Multiciência, São Carlos, 16: 9 - 22, 2017
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RMN 1H foram obtidos em um espectrômetro Bruker DRX 400. A amostra foi 

dissolvida em CDCl3 e TMS foi utilizado como padrão interno ( H = C = 0). A 

cromatografia de coluna clássica (CCC) foi realizada utilizando gel de sílica 60 (Merck, 

70-230 Mesh). TLC foi realizada utilizando placas pré-revestidas de gel de sílica e a 

detecção foi obtida por pulverização com solução (1: 1) de vanilina (solução a 1% a 1% 

w / v) em ácido sulfúrico (solução aquosa a 3% v / v) e  detecção em câmara UV ( 254

e 365 nm).

Para CG-EM (EI), utilizou-se uma QP5000 Shimadzu, coluna capilar AT-1

(30 m, 0,25 mm diâmetro interno, filme 0,25 mm). A temperatura foi programada 

inicialmente para os compostos I-IV a 70 ºC durante 3 min, aumentando com uma taxa 

de 6 ºC min-1 a 280 ºC durante 10 min, respectivamente. Para a substância V, a 

temperatura foi programada inicialmente a 100 ºC durante 4 min, aumentou com uma 

taxa de 10 ºC min-1 a 280 ºC durante 20 min, respectivamente. O volume de injeção foi 

de 1 L em modo split e as temperaturas do detector / injetor foram de 300/280 ºC. O 

detector seletivo de massa a 70 eV com varreduras de 50 a 500 u.

Material botânico

As folhas e os galhos de Diatenopteryx sorbifolia (código de identificação

4866), foram coletados na cidade de Bonito (MS) pelo Professor Dr. José R. Pirani do e

uma exsicata foi depositado no Herbário SPF do Instituto de Ciências Biológicas-USP, 

São Paulo, Brasil.

Extração e isolamento de compostos

As folhas (519,3 g) e os ramos (561,4 g) de D. sorbifolia foram secos em 

câmara de circulação de ar a 40 oC, durante 48 horas e triturados em um liquidificador. 

Multiciência, São Carlos, 16: 9 - 22, 2017
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As folhas e os ramos pulverizados foram extraídos com etanol por percolação à 

temperatura ambiente por sete dias. O solvente foi removido em evaporador rotativo e 

depois transferido para frascos pré-pesados, obtendo os extratos correspondentes, Dsle 

(4,6 g) e Dsbe (6,6 g), respectivamente. Os extratos brutos foram submetidos a ensaios 

antimicrobianos em microplacas para determinar a CIM (concentração inibitória 

mínima), após, os extratos ativos foram fracionados.

Parte do extrato etanólico de ramos denominado como DsbeA (3,34 g) foi 

fracionado em sílica gel, com eluição gradiente hexano/acetato de etila/metanol para 

obtenção de 12 frações (Dsbe1A-Dsbe12A). Estas frações foram submetidas a ensaios 

antimicrobianos para determinar o CIM. Dsbe5A (108 mg) foi fracionado em sílica gel, 

com eluição gradiente hexano/acetato de etiloa/metanol para obtenção de 10 frações 

(Dsbe5A1-Dsbe5A10). Estas frações foram submetidas a ensaios antimicrobianos para 

determinação de CIM. A fração Dsbe2A (124 mg) foi fracionada por cromatografia 

flash de sílica gel (230-400 mesh) (3 × 23 cm), com eluição gradiente

hexano/CH2Cl2/acetona/metanol para obter 7 fracções (Dsbe2A1-Dsbe2A7). O 

esterpoide estigmasterol (23 mg) foi obtido na fração Dsbe2A5 e caracterizado por 

RMN 1H e CG-EM. A fração Dsbe3A (74,4 mg) foi fracionada por cromatografia flash 

de sílica gel (230-400 mesh) (3 × 28 cm), com eluição gradiente hexano/acetato de 

etila/metanol para obtenção de 13 frações (Dsbe3A1-Dsbe3A13). A mistura de 

esteróides estigmasterol (I) e campesterol (II) (8,6 mg) foi isolada da fração Dsbe3A5 e 

caracterizada por RMN 1H e CG-EM. Com o intuito de se isolar maior quantidade de 

compostos, a fração DsbeB (3,28 g) foi fracionada utilizando as mesmas condições 

aplicadas nos fracionamentos anteriores, resultando em 25 frações (DsbeB1 a 

DsbeB25). DsbeB12 (69,6 mg) foi fracionada utilizando sílica gel (230-400 mesh) (3 × 

23 cm), com eluição gradiente hexano/acetato de etila / metanol para obtenção de 10 

Multiciência, São Carlos, 16: 9 - 22, 2017
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frações (Dsbe12B1-Dsbe12B10). Dsbe12B3 (10,8 mg) foi submetido a Cromatografia 

em Placa Preparativa, placa (20 × 20) cm, 1 mm de sílica, eluição isocrática 

CH2Cl2/acetona para obtenção de 10 frações (Dsbe12B3-1-Dsbe12B3-10). Dsbe12B3-6

(1 mg) foi analisado para CG-EM para identificação de duas cumarinas III e IV em 

mistura.

O extracto Dsle (4,6 g) foi submetido à partição líquido-líquido com um 

gradiente hexano-CH2Cl2/acetona/metanol para obtenção de 4 frações (DsleH, DsleD, 

DsleA, DsleM), respectivamente. DsleA (573 mg) foi fracionado em sílica gel, com 

eluição gradiente de CH2Cl2/acetato de etila/metanol para obtenção de 19 frações 

(DsleA1-DsleA19). DsleA17 (15,4 mg) foi submetido à Cromatografia em Placa 

Preparativa, placa (20 × 20) cm, 1 mm de sílica, eluído com CH2Cl2/acetona (9: 1) para 

dar 8 frações (DsleA17-1 - DsleA17-8). DsleA17-7 foi analisado por CG-EM e

identificou-se a cumarina V (1 mg).

Ensaios antimicrobianos

Os ensaios antimicrobianos foram realizados utilizando a técnica de 

microdiluição proposta pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) M7-A6 

e adaptado pelo M27-A2, para determinar a CIM (concentração inibitória mínima)

(DOS SANTOS et al. 2010). As determinações de CIM foram realizadas em triplicata

em microplacas com 96 poços. Os microorganismos utilizados na American Type 

Culture Collection foram Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 

25922, Bacillus subtilis ATCC 6623, Micrococcus luteus ATCC 9341, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 15442 e Candida albicans ATCC 10231. As soluções estoque de 

amostras testadas foram preparadas em frasco do tipo Eppendorf solubilizando 1 mg de 

dimetilsulfóxido (DMSO). Essas soluções foram diluídas em 960 

-Hinton para bactérias ou caldo Sabouraud para teste com levedura. 

Multiciência, São Carlos, 16: 9 - 22, 2017
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A partir desta solução, as concentrações fin ml. A 

concentração de cada estirpe foi padronizada com base em uma escala de padrão de 

turbidez de McFarland de 0,5 (108 CFU / ml) e diluída a proporção de 1:10 para o 

procedimento de microdiluição de caldo. As placas foram incubadas a 37 °C durante 24 

h. O crescimento bacteriano foi indicado pela leitura visual e confirmado com o uso do 

revelador resazurina. A resazurina (azul) é um revelador para avaliar a viabilidade das 

células microbianas, através da mudança de cor de azul para rosa (PALOMINO et al., 

2002). A ausência de crescimento bacteriano foi interpretada como atividade 

antibacteriana. O valor de CIM foi tomado como a menor concentração do agente de 

teste que causou a inibição completa (100%) do crescimento bacteriano em condições 

experimentais. Para determinar o CBM (concentração bactericida mínima), foram 

tomadas alíquotas de caldo com o anel de platina de cada poço, estriadas em agar MH e 

incubadas a 37 ° C durante 24 h. O CBM foi definido como a menor concentração de 

amostras analisadas que produziu redução de 99,9% na UFC ml-1 em comparação com o 

controle. Todos os experimentos CIM e CBM foram realizados em duplicado para cada 

composto e cada estirpe bacteriana.

Resultados e discussão

O estudo químico do extrato etanólico de ramos e folhas de D. sorbifolia

resultou na identificação dos esteróides estigmasterol (I), campesterol (II) e cumarinas 

scopoletin (III), isoescopoletin (IV) e xantyletin (V) (Figura 1 ). Estes compostos foram 

caracterizados por  RMN 1H e CG/EM e por comparação com os dados correspondentes 

relatados na literatura (V) (CAZAL et al. 2009); (III-V) (MURRAY et al. 1982); (I e

II) (SUGA & KONDO, 1974). Este é o primeiro relatório do isolamento destes 

metabólitos secundários de D. sorbifolia.

Multiciência, São Carlos, 16: 9 - 22, 2017
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Dsle, o extrato de etanólico de folhas de D. sorbifolia, apresentou ação

bacteriostática contra P. aeruginosa

apresentou ação bacteriostática contra o M. luteus ml), P. aeruginosa (500

ml), B. sutilis ml) contra B. subtilis (Tabela 

1). A fração testada Dsbe4A most ml (CBM) e a fração 

Dsbe5A mostrou ef /ml (CIM) para o microorganismo B. 

subtilis. No entanto, de acordo com Ríos & Recio (2005), a presença de atividade é 

muito interessante no caso de concentra mL para extratos e 10 

g/mL para compostos isolados. Apesar da baixa atividade antimicrobiana dos extratos 

de D. sorbifolia, é necessário ressaltar que este é o primeiro relato na literatura das 

propriedades desta planta.

Os esteróides estigmasterol (I) e campesterol (II) foram isolados das frações 

Dsbe3A-5 e Dsbe2A-5. Dsbe3A-5 foi testado por método de difusão em ágar na 

con ml em todos os microrganismos e não apresentou 

atividade antimicrobiana. Estudos anteriores mostraram que a mistura de estigmasterol e 

-sitosterol apresentou atividade antifúngica contra Candida albicans na concentração 

mL para o método de difusão do disco (MOSHI et al., 2004) e atividade 

antibacteriana contra Staphylococcus albus, S. aureus e S. viridans na concentração de 

1,00 g/ml usando o método da placa de copo (SHARMA, 1993).

As cumarinas escopoletina (III), isoscopoletina (IV) e xantiletina (V) não 

foram testadas nos ensaios antimicrobianos por causa da baixa quantidade obtida após a 

purificação. Segundo Carpinella et al. (2005), a escopoletina apresentou atividade 

antifúngica com MIC de 1,50 ml contra Fusarium verticillioides e também pode ter 

um efeito sinérgico em combinação com substâncias naturais ou sintéticas que 

melhoram a atividade antifúngica. A escopoletina apresentou inibição completa a 1,00 

Multiciência, São Carlos, 16: 9 - 22, 2017
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mL para o fungo Alternaria alternata (SHUKLA et al. 1999). Souza et al. (2005)

também mostraram que piranocumarinas como a xantiletina apresentaram menos 

efetividade do que todas as outras séries de derivados de cumarina, sugerindo que o anel 

pirano não é necessário para aumentar a atividade antibacteriana da cumarina.

CONCLUSÃO

Os extratos etanólico de folhas (Dsle) e ramos (Dsbe) de D. sorbifolia

apresentaram atividade antimicrobiana moderada. A partir desses extratos foram 

isolados esteróides e cumarinas. Neste estudo, os esteróides testados, sitosterol e 

campesterol, não apresentaram atividade contra os organismos testados. Uma vez que a 

literatura demonstrou a atividade antimicrobiana das cumarinas, e como esses 

compostos foram isolados em pouca quantidade nos extratos testados, as cumarinas 

podem ser responsáveis pelas atividades antimicrobianas moderadas desses extratos.

Multiciência, São Carlos, 16: 9 - 22, 2017
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Figura 1. Compostos isolados de Diatenopteryx sorbifolia.
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Chemical constituents and antimicrobial activity of Diatenopteryx sorbifolia 

(Sapindaceae)

ABSTRACT: The ethanol extracts of leaves and branches of Diatenopteryx sorbifolia

were obtained and submitted to antibacterial assays against pathogenic bacteria. The 

bioactive extracts were fractionated to isolation of bioactive compounds, they were

isolated, analyzed and identify by NMR and GC-MS. The ethanol extract of leaves

(Dsle) showed bacteriostatic activity for Pseudomonas aeruginosa at 500 g mL-1. The 

ethanol extract of branches (Dsbe) showed bacteriostatic effect in the concentration of 

500 g mL-1 for the microorganisms Micrococcus luteus and P. aeruginosa, and against 

strains of Bacillus subtilis showed the same bactericidal effect with the minimum 

bactericidal concentration (MBC) of 500 g mL-1 (MIC) and bacteriostatic effect with 

concentration of 250 g mL-1 (MIC). Through the phytochemical study of D. sorbifolia

were possible isolated the steroids stigmasterol (I) and campesterol (II), the coumarins 

scopoletin (III), isoscopoletin (IV) and the xanthyletin (V).

KEYWORDS: Antimicrobial activity, Diatenopteryx sorbifolia, coumarins, steroids
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA IN VITRO DE 

EXTRATOS VEGETAIS SOBRE OVOS DE HAEMONCHUS CONTORTUS
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RESUMO: As doenças parasitárias são consideradas um grande obstáculo à produção 
de pequenos e grandes ruminantes. Os antiparasitários sintéticos têm sido a principal 
forma de controle, entretanto, devido ao seu uso intenso e indiscriminado, surgiram 
problemas de resistência dos parasitas e de resíduos nos alimentos de origem animal e 
no ambiente. A fitoterapia pode ser uma ferramenta na redução dos mesmos, além de 
prolongar a vida útil dos anti-helmínticos hoje comercialmente disponíveis. Atualmente, 
os estudos fitoquímicos de extratos vegetais fornecem informações quanto à natureza 
dos bioativos, o que permite o monitoramento da qualidade dos extratos e embasamento 
para elaboração de formulações antiparasitárias. No presente estudo, selecionaram-se 
extratos vegetais para realizar o estudo de sua atividade anti-helmíntica in vitro sobre o 
principal nematoide gastrintestinal de ovinos, Haemonchus contortus. Na avaliação dos 
extratos, a maior porcentagem de inibição da eclosão dos ovos foi encontrada nos 
extratos da arruda (EtOH Ruta graveolens), do bagaço de caju (MeOH Anacardium 
occidentale) e da cajazeira (MeOH H2O Spondias mombin), que demonstraram 100% de 
inibição. O bagaço de caju, pela facilidade de obtenção e possibilidade de uso de um 
resíduo agroindustrial, foi selecionado para estudo futuro em ovinos infectados com H.
contortus.

Multiciência, São Carlos, 16: 23 - 38, 2017



24

PALAVRAS-CHAVE: Verminose; controle; fitoterapia; extratos vegetais; bagaço do 
caju; resíduo agroindustrial. 

Introdução

Os nematoides gastrintestinais se tornaram um grande gargalo na produção 

animal, em especial para os pequenos ruminantes. Estudos realizados por investigadores 

de vários países tropicais (JANSEN; PANDEY, 1989; MBOERA; KITALYI, 1994; 

PANDEY; NDAO; KUMAR et al., 1994 e ATANÁSIO, 2000) indicaram que, em 

infecções mistas em que Haemonchus contortus ocorre com maior incidência, as perdas 

econômicas são altas. O mesmo ocorre no Brasil, onde H. contortus possui maior 

importância econômica na criação de pequenos ruminantes (AROSEMENA et al., 1999; 

AMARANTE, et al. 2004; RAMOS et al., 2004). Nos países desenvolvidos as perdas 

anuais estimadas para o controle de nematoides gastrintestinais em pequenos 

ruminantes superam todos os outros custos para o controle de doenças endêmicas. Nos 

três países de maior produção em ovinos, Austrália, África do Sul e Uruguai, as perdas 

calculadas devido à resistência parasitária são de aproximadamente US$222 milhões, 

US$ 45 milhões e US$ 42 milhões, respectivamente (WALLER, 2006). 

O Brasil é considerado um país com grande diversidade de plantas, apesar disso, 

poucas são as pesquisas que exploram efetivamente este recurso para uso na pecuária. 

Atualmente, a pesquisa de extratos vegetais com atividade sobre parasitas tem crescido 

bastante e apresentado resultados significativos in vitro. Assim, a fitoterapia, uma área 

de pesquisa recente no Brasil, tem demonstrado potencial para se tornar uma ferramenta 

futura na redução dos problemas já citados na produção animal, como resistência e 

resíduos, possibilitando também prolongar a vida útil dos produtos químicos comerciais 
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utilizados no controle de parasitas, bem como a associação de bioativos vegetais com 

substancias sintéticas (CHAGAS, 2008).

O conhecimento sobre a atividade biológica de um produto natural, revelada por 

um programa de triagem, pode levar à sua aplicação no manejo de pragas pela aplicação 

direta do próprio produto natural ou de produtos resultantes de modificações estruturais. 

O conhecimento e a compreensão da função de um produto químico na natureza podem

levar a novas estratégias importantes no manejo de parasitas de interesse (PLIMMER, 

1992 apud CHAGAS, 2001). Vários estudos como os exemplificados abaixo têm 

demonstrado in vitro o potencial de uso de plantas medicinais e seus óleos essenciais e 

substâncias isoladas no controle de parasitas. Os óleos essenciais são misturas 

complexas contendo várias dezenas ou mesmo centenas de substâncias com composição 

química variada, obtidos pela técnica de hidrodestilação. São conhecidos cerca de 3.000 

óleos essenciais, dos quais 10% são reconhecidos com certa importância comercial, 

quer nos alimentos, farmacêutica ou cosmética (FAO, 1995). 

Como anti-helmíntico, o óleo essencial de Cymbopogon martinii e o seu 

principal constituinte, o geraniol, foram testados in vitro, utilizando o nematoide de vida 

livre Caenorhabditis elegans. Ambas as substâncias demonstraram potente atividade 

anti-helmíntica. A CL50 do geraniol foi determinada a 66,7μg/mL, sugerindo que o 

geraniol pode ser o princípio anti-helmíntico do óleo de C. martinii (KUMARAN et al., 

2003). O extrato aquoso de C. citratus a 224 mg/mL reduziu em 95% as larvas de 

Strongyloidea oriundas de caprinos (ALMEIDA et al., 2003). 

No caso do gênero Eucalyptus, o óleo essencial de Eucalyptus staigeriana

(Myrtaceae) foi testado sobre larvas e fêmeas ingurgitadas de R. (B.) microplus e causou 

mortalidade de 100 a 12,5%. Quando esse óleo foi transformado em um concentrado 

emulsionável, a eficácia de 100% foi obtida na concentração de 3,9% (CHAGAS et al., 
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2002). Estudos realizados na Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE) têm indicado eficácia 

desta espécie a baixas concentrações sobre outros parasitas, tais como C. hominivorax e 

nematoides gastrintestinais de ovinos (CARVALHO et al., 2007; GIGLIOTI et al., 

2007). Macedo et al. (2010) analisaram o efeito do óleo essencial de E. staigeriana

sobre H. contortus e observou ação inibitória sobre ovos (99,27% na concentração 1,35 

mg/mL) e larvas (99,20% na concentração 5,4 mg/mL). Dois dos cinco extratos de 

Picria fel-terrae apresentaram efeito inibitório significativo (3 a 5 mg/mL) sobre a 

motilidade e o desenvolvimento de larvas de H. contortus. Os diferentes níveis de 

inibição apresentados foram relacionados aos diferentes constituintes ativos e suas 

concentrações presentes nestes extratos (KUMARASINGHA et al., 2016). As L3, fase 

mais resistente aos extratos vegetais, de 10 diferentes isolados de H. contortus foram 

expostas ao extrato acetona:água de uma planta de clima temperado (Onobrychis 

viciifolia) e de uma planta tropical (Acacia pennatula) no ensaio de inibição da perda da 

cutícula. As concentrações letais (CL50) do extrato de O. viciifolia variaram entre 128 e 

A. pennatula -

PÉREZ et al., 2017). 

O estudo com extratos de plantas da família Piperaceae tem mostrado uma 

grande diversidade de metabólitos com marcantes atividades biológicas. Segundo Boll 

et al. (1994) várias lignanas, amidas de cadeia longa e ésteres graxos, foram isolados de 

extratos de plantas do gênero Piper, substâncias com ação inseticida comparada à de 

piretróides sintéticos. As piperáceas são reconhecidas pela sua potencial ação inseticida, 

fungicida e bactericida. Carvalho et al. (2012) realizou estudo em nematoides 

gastrintestinais de ovinos com o extrato alcoólico de P. tuberculatum e observou no 

teste de eclosão de larvas CL50 e CL90 de, respectivamente, 0,031 e 0,09 mg/mL. Já no 

teste de desenvolvimento larvar, CL50 e CL90 de 0,02 e 0,031 mg/mL, respectivamente. 
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Em relação ao ensaio in vivo em ratos infectados com Strongyloides venezuelensis, duas 

doses do extrato de P. tuberculatum, não causaram qualquer redução significativa (P> 

0,05) na carga de vermes e contagem de ovos nas fezes. Dessa forma, P. tuberculatum

apresentou atividade eficaz quando testada in vitro, no entanto, novamente as doses 

avaliadas in vivo não tiveram efeito.

Como se pode observar, os resultados promissores obtidos in vitro com extratos 

muitas vezes não se repetem in vivo, demonstrando a necessidade de parceria com 

especialistas em antiparasitários da indústria. Acredita-se que somente dessa forma o 

real potencial dessas substâncias possa ser investigado, por meio de formulações que 

permitam o uso de solventes mais adequados ou até mesmo de combinações químicas. 

A total aceitação de drogas provenientes de plantas e a aplicação de fitoterápicos na 

medicina veterinária só poderão ocorrer se estes produtos cumprirem os mesmos 

critérios de eficácia, segurança e controle de qualidade que os produtos sintéticos 

(RATES, 2001), ou seja, os produtos derivados de plantas devem ter eficácia avaliada e 

confirmada, assim como deve ser garantida que sua administração a organismos vivos 

ocorra sem riscos para a saúde animal e para a saúde do consumidor. O presente projeto 

contempla tais expectativas. Nenhuma das espécies que serão estudadas está ameaçada 

de extinção. Elas já são cultivadas no Brasil para fins comerciais e industriais, 

contemplando desta forma a questão da produtividade em larga escala sem impacto 

ambiental.

Objetivos

Determinar a atividade anti-helmíntica in vitro de extratos etanólicos, 

metanólicos e aquosos enviados pelo Laboratório Multiusuário de Química de Produtos 

Naturais (LMPQ) da Embrapa.
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Material e Métodos

Foram enviados extratos vegetais oriundos da Embrapa Agroindústria Tropical

(Fortaleza, CE) para a avaliação da atividade antiparasitária, na qual foram aplicadas

metodologias inovadoras e padronizadas, recomendadas pela World Association for the 

Advancement of Veterinary Parasitology. Para tanto, segue descrição metodológica:

Recuperação dos ovos de Haemonchus contortus

Os procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

da Embrapa Pecuária Sudeste – CEUA. Dois ovinos Santa Inês da Embrapa Pecuária 

Sudeste foram mantidos em baias e infectados com 4.000 L3 de H. contortus (cepa 

Embrapa2010, CHAGAS et al., 2013).  As fezes foram coletadas diretamente da ampola 

retal dos hospedeiros. Os ovos foram recuperados com o uso sequencial de peneiras, 

seguindo o protocolo de Coles et al. (1992). As fezes foram maceradas e 

homogeneizadas em água aquecida a 40°C e filtradas em uma sequência de peneiras 

com malhas contendo aberturas de 250μm, 150μm, 75μm e 25μm. Após essa lavagem 

com água destilada, os ovos foram coletados da última peneira e distribuídos em tubos 

tipo Falcon de 50mL e centrifugados em 1.100 x g/ 5 minutos, para em seguida ser 

descartado o sobrenadante e completar-se com solução salina saturada para a 

ressuspensão do sedimento. Após nova centrifugação nas mesmas condições, o 

sobrenadante foi lavado na peneira de 25μm, para a retirada de toda solução salina. Os 

ovos recuperados foram transferidos para um Becker e quantificados. A coleta de fezes 

dos hospedeiros está ilustrada na figura 1.
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Figura 1. Coleta de fezes diretamente da ampola retal dos hospedeiros.

Teste de eclosão de ovos com nematoides gastrintestinais de ovinos (TEO)

Aproximadamente 100 ovos/vol. foram colocados em placas com 24 poços para 

cada um dos extratos vegetais na concentração de 50 mg/mL. Também foi elaborado o 

grupo controle com água destilada. Todos os extratos e controle foram avaliados em 

seis repetições. As placas foram incubadas por 24h a 27°C e UR > 80. Após esse 

período, foi adicionada uma gota de lugol em cada poço onde os ovos e L1 eclodidas 

foram quantificados em microscópio invertido para cálculo da porcentagem de inibição 

da eclosão larvar. Sequência de recuperação dos ovos e exposição aos extratos vegetais 

está ilustrada na figura 2.

Figura 2. Passagem do material fecal em peneiras (a), centrifugação (b), sedimentação (c) e preparação 

dos ovos recuperados em placas de 24 poços (d) para leitura do teste de eclosão dos ovos em microscópio 

invertido (e, f).

(a)

(f)

(c)(b)

(e)(d)
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Contagem de ovos por rama de fezes (OPG)

Os ovinos hospedeiros foram permanentemente monitorados quanto à sua 

infecção parasitária por meio da realização do teste de OPG. Foram coletadas as fezes 

diretamente da ampola retal dos ovinos. Seguindo o protocolo de Gordon; Whitlock 

(1939), foram pesados 2 gramas de fezes em um Becker, em seguida essas fezes foram 

maceradas com 28 mL de solução salina, homogeneizadas e peneiradas em um outro 

Becker. Com o auxílio de uma pipeta de Pasteur uma amostra foi retirada e disposta em 

duas áreas da câmara de MacMaster. Após 5 minutos de repouso, a amostra foi 

analisada em microscópio óptico onde foi realizada a contagem de ovos presentes em 

ambas as áreas da câmara. A soma total de ovos contados nas duas áreas da câmera foi 

multiplicada por 50, onde obteve-se o resultado referente ao número de ovos por grama 

de fezes. Sequência utilizada para o processamento do OPG está ilustrada na figura 3.

 
Figura 3. Processos utilizados para realização da contagem de ovos por grama de fezes (OPG).

Determinação dos fenólicos totais pelo método Folin-Ciocalteu

Devido à facilidade de obtenção e possibilidade de uso de um resíduo 

agroindustrial, o extrato metanólico do bagaço do caju (Figura 4) foi selecionado para 

um futuro estudo in vivo, ou seja, para prosseguimento dos estudos em ovinos 

infectados com H. contortus. Desta forma, a determinação dos fenólicos totais foi 

realizada e estudos fitoquímicos desse material ainda estão em andamento.
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A determinação dos teores de compostos fenólicos totais foi baseada no método 

de Singleton e Rossi com modificações (1965). Foram utilizados os seguintes reagentes: 

Folin-Ciocalteau (Vetec), uma solução saturada de carbonato de sódio (Na2CO3) 17% e 

um padrão autêntico de ácido gálico (BDH, 98 %), do qual foi preparado uma solução-

estoque de 70 μg/mL em etanol 10%. As curvas de calibração foram construídas com 

sete soluções-padrões nas seguintes concentrações: 0,7-7,0 μg/mL. As amostras foram 

preparadas através da dissolução de 5 mg de extrato em 50 mL de etanol 10%. As 

amostras e as soluções-padrões foram postas para reagir com o reagente Folin-

Ciocalteau e Na2CO3 por 90 min. Toda a análise foi feita em duplicata e sob abrigo da 

luz. A leitura foi feita em espectrofotômetro UV-Vis Varian Cary 300 Conc a 725 nm, 

utilizando-se cubetas de quartzo.  As curvas de calibração foram geradas pela correlação 

dos valores de absorbância x concentração, obtendo-se delas as equações das retas e os 

seus respectivos coeficientes de linearidade (R2). O teor de fenólicos totais foi expresso 

em mg de equivalente de ácido gálico/mg de extrato metanólico e em mg de equivalente 

de ácido gálico/g de bagaço de caju.

Figura 4. Fluxograma de extração do bagaço de caju com solventes orgânicos.
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Resultados 

O teste avaliou a eclosão dos ovos do parasita H. contortus após 24 horas 

expostos à concentração de 50 mg/mL de extratos etanólicos, metanólicos e aquosos 

enviados pelo Laboratório Multiusuário de Química de Produtos Naturais (LMPQ) da 

Embrapa. Na avaliação dos extratos, a maior porcentagem de inibição foi encontrada 

nos extratos da arruda (EtOH Ruta graveolens), do bagaço de caju (MeOH Anacardium 

occidentale) e da cajazeira (MeOH H2O Spondias mombin), que demonstraram 100% 

de inibição como pode ser observado na Tabela 1. 

Tabela 1. Porcentagem de inibição da eclodibilidade (% I) de ovos de H. contortus na presença de 

extratos vegetais a 50 mg/mL: tipo de extrato, nome popular e científico e parte utilizada.

Tipo de 
extrato Nome popular Nome científico Parte 

utilizada (%) I

Etanólicos

Cravo-de-defunto Tagetes minuta Folhas 48,7
Cravo-de-defunto Tagetes minuta Flores 69,5
Pata de vaca** Bauhinia sp. Folhas 1,9
Pata de vaca Bauhinia sp. Flores 13,4

Arruda Ruta graveolens
Folhas e 
ramos 
finos

100,0

Etanólicos:
Aquosos 
(70:30)

Palma orelha de 
elefante Opuntia stricta Folhas 8,1

Palma doce Nopalea 
cochenillifera Folhas 37,5

Palma IPA* Nopalea 
cochenillifera Folhas 13,5

Palma controle Nopalea 
cochenillifera Folhas 76,2

Maracujá do mato 
(60:40) Passiflora cincinnata Cascas do 

fruto 9,8

Metanólicos
Bagaço de caju Anacardium 

occidentale
Bagaço do 
caju 100,0

Gliricidia (Pinheiro) Gliricidia sepium Sementes 60,0
Gliricidia (semi-árido) Gliricidia sepium Sementes 53,0

Metanólico:
Aquoso Cajazeira (80:20) Spondias mombin Folhas 100,0

Aquoso Crotalária Crotalaria sp. Sementes 63,9
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* IPA: Instituto Agronômico de Pernambuco, todas as palmas foram cultivadas em Trairi-CE.
** extrato de difícil leitura/contagem.

Em relação aos fenólicos totais, o teor no material foi de 0,06 mg ác. gálico/mg 

de extrato metanólico, correspondente a 62,5 mg ác. gálico/g bagaço de caju.

Conclusão

Com base nos testes analisados observou-se que os extratos da Embrapa 

Agroindústria Tropical avaliados no Teste de eclosão de ovos (TEO) apresentaram 

ótimos resultados. Dentre os extratos, o que se destacaram foram os da Arruda, do

Bagaço do caju e da Cajazeira, com 100% de inibição da eclosão dos ovos. O bagaço de 

caju, pela facilidade de obtenção e possibilidade de uso de um resíduo agroindustrial, 

foi selecionado para estudo futuro in vivo, ou seja, para prosseguimento dos estudos em 

ovinos infectados com H. contortus. Os compostos fenólicos podem ter um papel 

importante na atividade anti-helmíntica. Desta forma, estudos fitoquímicos desse 

material estão em andamento para conhecimento mais detalhado da sua composição 

química. Assim, espera-se que no futuro ele possa ser fornecido como uma alternativa 

fitoterápica para o controle parasitário em animais de produção.
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ABSTRACT: Parasitic diseases are considered a major obstacle to the production of 

small and large ruminants. Synthetic antiparasitics have been the main form of control. 

However, due to their intense and indiscriminate use, problems of parasite resistance 

and residues in animal foods and in the environment have increased. Phytotherapy can 

be a tool to reduce these problems, as well as to prolong the shelf-life of anthelmintics 

currently commercially available. Phytochemical studies of plant extracts provide 

information on the nature of the bioactive compound, which allows determining the 

quality of the extracts and base to prepare antiparasitic formulations. In the present 

study, plant extracts and their formulations were selected to analyze their anthelmintic 

activity in vitro on the main gastrointestinal nematode of sheep, Haemonchus contortus.

In the evaluation of extracts, the highest percentage of egg hatching inhibition was 

found for the extracts of rue (EtOH Ruta graveolens), cashew bagasse

(MeOH Anacardium occidentale) and cassava (MeOH H2O Spondias mombin), which 

demonstrated 100% inhibition. Cashew bagasse, due to its plentiful availability and the 

possibility of using an agroindustrial residue, was selected for future study in sheep 

infected with H. contortus.

KEYWORDS: Parasitic diseases; control; Phytotherapy; plant extracts; cashew bagasse; 

agroindustrial residue.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E DA AUTOESTIMA EM 
MULHERES PRATICANTES DE STILETTO DANCE

Jailton Conceição da SILVA1
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Ana Claudia Figueiredo REBOLHO3

RESUMO: A dança como atividade física pode melhorar a disposição para as 
atividades diárias, proporcionando ao indivíduo que a pratica força muscular, estética 
corporal e autoestima. O Stiletto dance é uma nova modalidade de dança praticada em 
salto alto e que tem sido associado à melhora de autoestima em mulheres praticantes. 
Essa pesquisa foi realizada com 23 mulheres adultas praticantes da modalidade 
Stiletto na Academia Motricidade localizada na cidade de São Carlos/SP. Como 
instrumentos de avaliação foram aplicados o questionário de caracterização 
individual, o questionário de qualidade de vida (WHOQOL – BREF) e a Escala de 
Autoestima de Rosenberg. Concluiu-se que o grupo estudado é bem diverso, com 
faixa etária ampla e alto grau de escolaridade. As mulheres praticantes do Stiletto 
frequentam  a academia por esta ser um ambiente agradável e que proporciona bem 
estar social. As praticantes relataram vários benefícios com a prática da dança, mas 
principalmente a diminuição do stress. Ao longo das aulas, as alunas ficaram mais 
desinibidas, mais confiantes e sociáveis. Observou-se que lidam melhor com a 
superação de desafios e melhor aceitação às mudanças, proporcionando inclusive 
modificações corporais e emocionais. O fato da prática da dança exigir a 
concentração e a repetição de movimentos, possibilitou às praticantes uma melhora 
do raciocínio e criatividade. Observou-se também que a participante tem um contato 
maior com sua própria imagem, havendo um processo de mudança da consciência 
acerca de si mesma, uma vez que a prática do Stiletto proporciona o desenvolvimento 
da autoconfiança e sensualidade, acarretando no aumento da autoestima. Pode se 
observar que o Stiletto pode ser um instrumento para a melhoria/manutenção da 
qualidade de vida, pois a prática da dança potencializa os benefícios advindos de um 
estilo de vida mais ativo não apenas nos aspectos físicos, mas também nos aspectos 
psicológicos, sociais e ambientais. Observou-se também que a prática é gradativa. Os 
resultados só serão alcançados se a praticante estiver determinada a frequentar 
sistematicamente as aulas. Destaca-se a importância que o professor tem em relação 
ao seu conhecimento dessa modalidade de dança e dos benefícios que ela pode trazer 
para as mulheres. Sendo assim, quando utilizada como atividade física sistematizada e 
regular, a dança pode influir na melhoria da saúde física e psicológica, melhorando o 
desempenho das atividades diárias, proporcionando mais autonomia e autoconfiança, 
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gerando a conquista de melhoria na qualidade de vida.

PALAVRAS CHAVE: Stiletto, Dança, Salto Alto, Autoestima, Qualidade de vida.

Introdução

A autoestima constitui um sentimento de juízo, de apreciação, valorização, 

bem-estar e satisfação que o sujeito tem de si mesmo; encontra-se relacionada com 

alguns aspectos do cotidiano, tornando-se um aspecto central da saúde e do bem-

estar psicológico. Esta autoestima é a capacidade que a pessoa tem de confiar em si 

própria, de se sentir capaz, de poder enfrentar os desafios da vida e saber se expressar 

de forma adequada, para si e para os outros, as próprias necessidades e desejos e 

ainda ter amor próprio (SOUZA et al., 2010).

Define-se autoestima como o grau de positividade que o indivíduo tem em 

relação a si mesmo, é o respeito e a apreciação que os indivíduos têm deles mesmos 

ou a extensão pela qual eles sentem positividade. A autoestima inclui o conceito de 

competência geral, poder (controle), autoaprovação (aceitação) e amor próprio 

(virtudes, moral). Em relação à atividade física, a autoestima está baseada na 

autoaceitação, que é o grau de sentimento de satisfação ou reprovação com várias 

partes do corpo, pela competência física que se refere à avaliação geral do indivíduo 

enquanto possuidor de aptidão física, sendo uma avaliação subjetiva da habilidade 

corporal para cumprir os objetivos físicos que as pessoas criam para si mesmas. Essa 

variável está diretamente relacionada com a consciência corporal que é a maneira  

pela qual as pessoas percebem o seu próprio corpo, sendo um importante  

componente da autoestima (EGITO et al., 2005).

Spirduso (1995) citado por Egito et al. (2005) explica os mecanismos pelos 

quais a atividade física desempenha um papel de extrema importância na autoestima. 
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Em decorrência da melhora da habilidade física por meio de exercícios aumenta-se a 

competência corporal, posto que a participação nos programas de exercícios 

proporciona que as pessoas observem o que outros com a sua idade podem 

desempenhar, tornando-se mais realistas sobre suas próprias habilidades físicas. 

Entendendo suas habilidades e observando-as melhorar por meio da atividade física, 

conseguiria agir diretamente na competência geral. Também com o aumento da 

apreciação das mudanças na composição corporal (autoaceitação) a pessoa 

desenvolve uma maior consciência corporal, agindo positivamente na autoaprovação.

A dança como atividade recreativa aparece como  uma alternativa de trabalho 

coletivo, que estimula a solidariedade, fazendo com que haja uma diminuição das 

tensões e das angústias, e consequentemente incentiva os praticantes a buscar a 

socialização e o prazer de estar com pessoas da mesma faixa etária (SOUZA et al.,

2010).

O Stiletto Dance é uma dança em cima do salto, na qual se trabalha a postura e 

o equilíbrio. Foi criada em 1990 pela artista Dana Foglia, professora do Broadway 

Dance Center, em Nova Iorque, a partir da necessidade dos bailarinos aprenderem a 

dançar de salto alto para apresentações em clipes, shows e comerciais. A referência 

do nome é justamente o salto alto, parte obrigatória das aulas (PETERLINI, s/d). São 

características marcantes da dança as poses e o tipo de andar, similar aos passos de 

um desfile de moda. Isso porque uma das referências do Stiletto é o vogue, que 

nasceu em boates gays dos Estados Unidos e que se baseia nas poses de modelos, 

tendo Madonna como principal expoente, em 1980, num clipe que virou sucesso

mundial (PETERLINI, s/d).

O Stiletto começou a ser disseminado no Brasil em 2008 através da dançarina 
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Mariana Vivas, que estudou na Broadway Dance Center com Dana Foglia. Em 2011, 

ela voltou para morar em Nova York e treinou Juliana Donato para transmitir seus 

ensinamentos (DONATO, 2017). O Stiletto sofreu dificuldades para alcançar o status de 

arte, por se tratar de uma mistura de danças femininas, jazz e hip hop e por ser 

relativamente novo

O Stiletto se apropria de passos característicos de outras danças para montar suas 

sequências, e os transforma numa versão mais delicada e elegante (DONATO, 2017). 

Existem várias formas de dançá-lo, uma vez que existem várias identidades de 

mulheres, e cada indivíduo tem a sua personalidade, sua bagagem de dança e de vida, 

sua interpretação de uma música ou de uma situação. Desde que seja feminino, belo e 

elegante, o que conta é viver e expressar tudo que quiser (DONATO, 2017).

Não existe "passo básico do Stiletto", porém, existem passos clássicos, aqueles 

que quase todos os dançarinos dessa arte conhecem e fazem (DONATO, 2017). As 

mãos, os pés, os ombros, os quadris e o resto do corpo são utilizados de forma sutil, leve 

e suave. A sensualidade é explorada ao máximo, com caras, bocas e olhares fatais. 

Apesar dos movimentos delicados, a força e poder de quem dança ficam expressos 

nesses detalhes faciais e nos passos decididos. Nascimento (2017, comunicação pessoal) 

afirma que a inspiração para os passos do Stiletto podem vir do cotidiano e da 

observação das mulheres

Tendo em vista o crescimento pela busca de praticar atividade física para 

melhoria da qualidade de vida, a dança se tornou uma grande opção para as pessoas 

que buscam mudar seu estilo de vida, por ser uma atividade prazerosa de se praticar. 

Entretanto, apesar da dança ser tão disseminada na cultura brasileira, ainda há falta de 

conhecimento a respeito da dança como instrumento ativo para melhoria da qualidade 
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de vida e da autoestima daqueles que a praticam. Além disso, a modalidade Stiletto 

ainda é pouco conhecida no nosso país e há escassez de trabalhos científicos nessa

área.

Sendo assim, o tema busca esclarecer como o Stiletto dance pode contribuir 

para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida dos seus praticantes uma 

vez que conhecer e entender os benefícios advindos da prática da dança proporcionará 

um conhecimento científico mais aprofundado, que servirá de apoio para estudos e 

pesquisas na área.

Objetivos

Avaliar como a prática de Stiletto Dance pode influenciar e contribuir para a 

qualidade de vida e a autoestima das praticantes.

Metodologia

Participaram deste estudo 23 mulheres, maiores de 18 anos, que frequentam as 

aulas de Stiletto na Academia Motricidade localizada na cidade de São Carlos/SP. Essa 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(CAAE 56685316.6.0000.5380) e as participantes concordaram em participar após ler e 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os questionários (Ficha de 

caracterização individual, Questionário para avaliar qualidade de vida e para avaliar 

autoestima) foram aplicados individualmente na presença do pesquisador, em uma sala 

privativa garantindo a individualidade, o silêncio e o conforto dos participantes. 

Programa de dança
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As mulheres tiveram aulas semanais, pelo menos uma vez na semana, com 

duração de 60 minutos. A aula foi dividida em 3 partes: 

Parte inicial - destinada ao aquecimento e alongamento com o objetivo de preparar a 

musculatura corporal antes da prática, a fim de amenizar ou evitar lesões.

Parte principal – destinada a prática do Stiletto. Foram ensinados conceitos relacionados 

à essa modalidade de dança, passos básicos e coreografias. A flexibilidade e capacidade 

aeróbia foram enfatizadas em todas as aulas, enquanto os demais componentes da 

capacidade funcional (agilidade, equilíbrio dinâmico e coordenação motora) serão 

distribuídos e trabalhados especificamente em dias alternados.

Parte final - se constitui na “volta à calma”. Foram realizados trabalhos de respiração, 

alongamentos mais leves para auxiliar o retorno da freqüência cardíaca a níveis mais 

próximos do repouso e relaxamento da musculatura corporal.

Ficha de Caracterização Individual

A ficha de caracterização individual foi aplicada tendo como propósito a 

coleta de dados biográficos das praticantes, possibilitando a caracterização mais 

específica da amostra.

Avaliação da Qualidade de Vida (QV)

A avaliação da QV foi realizada por meio do questionário WHOQOL-BREF, 

que é uma versão abreviada do WHOQOL-100. Este questionário é sobre como o 

indivíduo se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua 

vida. É composto por 26 questões, das quais duas referem-se à percepção individual 

da QV e da percepção de saúde e as demais (24) são subdivididas em quatro 
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domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Cada domínio pode 

alcançar escores de 4 a 20, sendo que quanto mais próximo de 20, melhor a QV do 

indivíduo, no domínio avaliado. Somando-se os escores dos  quatro domínios e das 

duas questões referentes à percepção do indivíduo, pode-se chegar a escores mínimos 

de 20 e máximo de 100. Quanto mais próximo de 100, melhor a QV global do 

avaliado (FLECK et al., 2000).

Avaliação da Autoestima (AE)

Quanto à avaliação da AE, o instrumento utilizado foi a Escala de Autoestima 

desenvolvida por Rosenberg. Esta é uma medida unidimensional constituída por dez 

afirmações relacionadas a um conjunto de sentimentos de AE e autoaceitação que 

avalia a autoestima global. Os itens são respondidos em uma  escala tipo Likert de 

quatro pontos, variando entre concordo totalmente, concordo, discordo e discordo 

totalmente. Neste estudo, foi utilizada a versão adaptada para o português por Hutz 

(2011). O escore obtido com a escala pode variar de 10 a 40, sendo calculado, 

somando-se as pontuações obtidas através das respostas dadas às 10 frases. Cada frase 

pode receber uma pontuação de, no mínimo, 1 e no máximo 4. Uma AE satisfatória é 

definida como escore maior ou igual a 30 na Escala de Rosenberg e insatisfatória com 

escore menor que 30.

Resultados e discussão

Foi observado que a faixa etária das participantes é bem diversa, variando de 18 

a 62 anos. A diferença constatada com relação à idade é um fator interessante, pois 

demonstra que a modalidade pode ser praticada em qualquer idade sendo atraente para 
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as mulheres mais jovens e mais maduras. Apesar de ser um estilo praticado 

integralmente no salto alto, o professor realiza adaptações nas coreografias caso a aluna 

apresente dificuldades motoras ou problemas no joelho. 

A maioria das praticantes é casada (44%). As participantes também afirmaram 

durante a aplicação do questionário, que recebem apoio dos familiares. 

Os dados coletados e analisados mostraram que as mulheres pesquisadas são, na 

maioria, de alta escolaridade. Sabe-se que indivíduos com grau de instrução elevado 

apresentam uma maior conscientização da importância da prática de exercícios físicos 

(TAFARELLO et al., 2015).

Foi observada uma variedade de profissões no grupo estudado. Há estudantes 

universitárias, donas de casa, advogadas, professora universitária, cabeleireira, 

esteticista, administradoras, professora de inglês, pedagoga, supervisoras, consultora de 

vendas, veterinária, coordenadoras de operações, nutricionista, vigilante e aposentada.

Ao serem questionadas sobre o fator motivacional para procura de uma 

academia, a maioria respondeu “Saúde”, seguido de “Estética” e “Controle do estresse”. 

Tahara, Schwarts e Silva (2003) citados por Tafarello et al. (2015) descrevem que a 

questão estética é hoje uma preocupação de grande parcela da população.Uma das 

praticantes, relatou que procurou a academia para sair da depressão.

As academias se tornaram espaços onde se busca saberes, relacionados à 

postura, cuidados com o corpo, aprendizagem de exercícios físicos, além de ser um

espaço privilegiado para a interação social. Nesse ambiente, as pessoas se sentem 

motivadas e reforçadas a praticarem os exercícios físicos como meio de aumentar a 

autoestima, uma vez que os frequentadores estão atrás de objetivos como estética, 

saúde, aptidão física, disposição (VILELA e ROMBALDI, 2015). 
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Com relação ao motivo que a praticante teve para escolher especificamente a 

Academia Motricidade, observou-se que o ambiente agradável que a academia 

proporciona foi o principal. Além deste, a diversidade de aulas e horários, bem como a 

indicação de amigos teve destaque. Observou-se também que algumas praticantes 

assinalaram procurar a academia por causa das aulas de Stiletto Dance, o que já se 

apresenta como um diferencial para a academia.  

Também foi questionado qual o principal motivo para a aluna permanecer na 

academia. 48% das entrevistadas responderam “Relacionamento social”. Stahl (2001) 

verificou que o ambiente social é forte indicador para ser fisicamente ativo. Na dança, 

por ser uma atividade desenvolvida em grupo, há ampliação do círculo de amizades. 

Essa integração auxilia no aspecto social por meio das experiências vividas e 

compartilhadas com a prática da atividade, resultando no autoconhecimento e na 

autoestima. Desta forma, a aula acaba se tornando também um momento de troca e de 

lazer para essas mulheres. 

Com relação à prática do Stiletto, constatou-se que a maioria das entrevistadas já 

pratica há 1 ano. O tempo de prática determina em parte o desenvolvimento na 

modalidade, mas assim como em outras danças, é fundamental que o aluno tenha prática 

e disciplina para que alcance um nível de excelência. 

O interesse pelo Stiletto Dance está diretamente ligado ao interesse pela dança.

Algumas alunas já conheciam a modalidade e tinham interesse em praticá-la. 

A dança é uma atividade que proporciona vários benefícios. Diretamente ligado 

ao intuito da aula, o maior benefício destacado pelas alunas foi diminuição do stress, a 

qual poderá acarretar diversas outras conquistas diárias. Também se destaca as 

respostas: Melhoria do condicionamento físico, da disposição, agilidade e da 
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coordenação motora. A reeducação postural e perda de peso também foram relatadas.

Desenvolvimento das praticantes durante as aulas de Stiletto Dance

As participantes do estudo praticam Stiletto de uma a três vezes na semana, em 

aulas de 60 minutos. As alunas também participam de um espetáculo anual promovido 

pela academia, no qual apresentam coreografias aprendidas ao longo de um ano e a 

evolução individual.

De forma geral, observou-se que ao longo do período de estudo deste trabalho, a 

postura da praticante, no sentido de como enfrentar a vida, se tornou diferente. As 

alunas ficaram mais desinibidas, mais confiantes e sociáveis. Observou-se que lidam 

melhor com a superação de desafios e melhor aceitação às mudanças, proporcionando 

inclusive modificações corporais e emocionais. O fato da prática da dança exigir a 

concentração e a repetição de movimentos, possibilitou às praticantes uma melhora do 

raciocínio e criatividade.

Por conta dos trabalhos excessivos com a postura e a confiança pessoal, Xavier 

(2017) afirma, em relato das alunas da modalidade, um aumento da autoestima, uma 

força pessoal que é resgatada juntamente com a valorização de si. Existem ainda 

benefícios físicos como o fortalecimento de panturrilhas, coxas, glúteos e abdômen.

A prática do Stiletto proporciona uma melhoria do movimento feminino, da 

postura e da sensualidade que é percebida pelas próprias mulheres. A princípio, o 

Stiletto Dance tem em sua forma de funcionamento a ideia de que cada mulher tem 

em si mesma uma sensualidade própria que é desenvolvida nas aulas, na qual a 

participante combina esses aspectos que ela mesma possui com as técnicas de dança 

propostas (XAVIER, 2017).
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A dança, como processo artístico, propicia um crescimento pessoal, auxiliando 

o desenvolvimento de potencialidades. Urrutigaray (2008), afirma que o trabalho 

artístico assume uma função integradora das emoções, fortalecendo a autoestima, 

facilitando a superação de questões pessoais, entre outros benefícios, uma vez que 

para o fazer artístico necessitamos de um contato com nossos conteúdos 

inconscientes. No trabalho com a dança essa relação estende-se ao corpo.

Avaliação da Autoestima (AE)

A autoestima refere-se à avaliação que a pessoa faz e usualmente mantém em 

relação a si própria e reflete uma atitude de aprovação ou desaprovação, indicando a 

extensão em que o indivíduo acredita em si próprio como capaz, significativo e com 

valor. A autoestima favorece no desenvolvimento da confiança para a busca de seus 

objetivos de vida; auxilia no grau de aceitação pessoal e social quanto a possíveis 

rejeições e, principalmente, protege contra os danos provocados pelas emoções 

negativas, tais como a ansiedade. A autoestima está, no geral, interligada ao 

desenvolvimento de sentimentos positivos, adaptação social e bem-estar psicológico do 

indivíduo. 

A mulher, quando dança, aprende a lidar com o próprio corpo, o qual muda dia 

após dia. Com disciplina e auto-observação dos seus erros e dificuldades, a mulher 

torna-se mais autoconfiante, pois passa a se conhecer mais; sabe lidar com seu corpo e 

com suas emoções. Da autoconfiança surge a autoestima, e a mulher passa a ver seu 

corpo como uma extensão daquilo que pensa e sente, um veículo cuja função pode ser 

se comunicar com o mundo ou consigo mesma (SANTOS et al., 2011).

A autoestima pode ser classificada como alta, média ou baixa, dependendo de 
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como está sendo avaliada. Ter uma autoestima alta indica um maior sentimento de 

confiança perante a vida, acreditando na sua própria competência e valor, conseguindo 

lidar com os desafios com resiliência e adaptar-se às situações com mais facilidade. Ter 

uma autoestima média é permanecer oscilando entre sentir-se certo ou errado em suas 

atitudes, pertencente ou não ao grupo no qual está inserido, estar satisfeito ou não com 

sua própria aparência. Já a autoestima baixa, indica que o indivíduo sente-se errado e 

inferior perante seus pares. Por vezes, são pessoas sensíveis às críticas, com sentimentos 

e relatos sempre de menos valia e inferioridade; se isolam, sentem-se inseguros, são 

muito rígidos perante as relações e possui sempre uma postura defensiva. Os autores 

dizem que, quanto maior é a autoestima, melhor a mulher lidará com as adversidades da 

vida e as diferenças comportamentais de seus pares, obtendo maiores chances de 

sucesso das relações interpessoais serem saudáveis (GOMES; SILVA, 2013). Diante de 

nossa amostra, pôde-se averiguar que a média geral da autoestima nas mulheres é alta, 

com 31,7 4,9.

Observou-se também que a participante tem um contato maior com sua própria 

imagem, havendo um processo de mudança da consciência acerca de si mesma, uma vez 

que a prática do Stiletto proporciona o desenvolvimento da autoconfiança e 

sensualidade, acarretando no aumento da autoestima.

Avaliação da Qualidade de Vida (QV)

A avaliação da QV foi realizada por meio do questionário WHOQOL-BREF, 

que é uma versão abreviada do WHOQOL-100. Este questionário é sobre como o 

indivíduo se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua 

vida. É composto por 26 questões, das quais duas referem-se à percepção individual 
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da QV e da percepção de saúde e as demais (24) são subdivididas em quatro 

domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente (Quadro 1). 

Quadro 1. Domínios e questões do Questionário WHOQOL-bref.

Domínios Questões do WHOQOL-bref

Domínio I - Domínio físico 3. Dor e desconforto

4. Energia e fadiga

10. Sono e repouso

15. Mobilidade

16. Atividades da vida cotidiana

17. Dependência de medicação ou de 

tratamentos

18. Capacidade de trabalho

Domínio II - Domínio psicológico 5. Sentimentos positivos

6. Pensar, aprender, memória e 

concentração

7. Auto-estima

11. Imagem corporal e aparência

19. Sentimentos negativos

26. Espiritualidade/religião/crenças 

pessoais

Domínio III - Relações sociais 20. Relações pessoais

21. Suporte (Apoio) social

22. Atividade sexual
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Domínio IV- Meio-Ambiente 8. Segurança física e proteção

9. Ambiente no lar

12. Recursos financeiros

13. Cuidados de saúde e sociais: 

disponibilidade e qualidade

14. Oportunidades de adquirir novas 

informações e habilidades

23. Participação em, e oportunidades de 

recreação/lazer

24. Ambiente físico: 

(poluição/ruído/trânsito/clima)

25. Transporte

Somando-se os escores dos quatro domínios e das duas questões referentes à 

percepção do indivíduo, pode-se chegar a escores mínimos de 20 e máximo de 100. 

Quanto mais próximo de 100, melhor a QV global do avaliado (Tabela 1) (FLECK et 

al., 2000).

Tabela 1. Médias e desvios padrão dos escores de Qualidade de vida do total de praticantes de Stiletto 

Dance para os Domínios do WHOQOL- bref.

Média (%) dp

Qualidade de Vida Global 64,7 9,2

Domínio  Físico 57,0 8,4

Domínio Psicológico 64,5 10,4
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Domínio Relações sociais 73,6

Domínio Meio ambiente 63,9 12,1

Pode se obsevar que o Stiletto pode ser um instrumento para a 

melhoria/manutenção da qualidade de vida, por se verificar escores satisfatórios e acima 

da média para os quatro domínios. A prática da dança potencializa os benefícios 

advindos de um estilo de vida mais ativo não apenas nos aspectos físicos, mas também 

nos aspectos psicológicos, sociais e ambientais.

De acordo com os resultados obtidos (Tabela 1), o maior escore foi alcançado no 

Domínio III (Relações Sociais). Nas Relações Sociais, a dança é representada pela 

interação e engajamento social. Foi possível verificar que as participantes fizeram novas 

amizades, fortaleceram e melhoraram o convívio social. A dimensão social é um fator 

intenso de influência nas mulheres; o retorno positivo de seus atos, vindo de pessoas 

significativas representa um fator importantíssimo inclusive para sua autoestima. As 

mulheres priorizam sempre as emoções e os eventos sociais e, passam grande parte do 

seu tempo trocando informações, segredos e criando intimidade umas com as outras. 

O Domínio Psicológico também obteve um escore elevado. Pode-se afirmar que 

todas as participantes têm bastante espiritualidade, capacidade de aprender, memória e 

concentração e sentimento positivo, o que ajuda na execução de suas atividades. A 

autoestima faz parte desse domínio e os valores encontrados reafirmam os resultados 

obtidos na Escala de Rosenberg. Dessa forma a dança pode vir a contribuir para o 

desenvolvimento da autoestima em mulheres, promovendo a autonomia física em busca 

de uma melhor qualidade de vida, melhorando as relações interpessoais através da 

socialização e aprendizagem de novas habilidades sociais, possibilitando o 

Multiciência, São Carlos, 16: 39 - 58, 2017



54

autoconhecimento. A forma como cada um se sente em relação a si mesmo afeta 

intensamente todos os aspectos da vida. A autoestima constitui a chave para relações 

interpessoais sadias e, principalmente, para o indivíduo entender e compreender a si 

mesmo; é ela quem determina a capacidade em lidar com os desafios diários (GOMES; 

SILVA, 2013). 

Uma das questões do Domínio Psicológico envolve a memória e a concentração. 

Em termos de concentração, para aprender um passo novo, o indivíduo precisa 

concentrar-se por completo nessa tarefa. Observou-se que a condução da aula de Stiletto 

interfere também nesse processo. Como o professor atua de uma forma descontraída, a 

concentração, embora necessária, não é sentida como estressante. É também 

preocupação do professor ensinar a dança como arte, favorecendo a capacidade de 

criação de movimentos pelas praticantes. O tipo de música favorece a aprendizagem e o 

resultado positivo do esforço empenhado na concentração. 

O escore obtido no Domínio Ambiente (Tabela 2) demonstra que a prática da 

dança leva a participante a esquecer as tensões que o ambiente pode ocasionar.

Em relação ao Domínio Físico, observa-se que a prática regular da dança pode 

contribuir para melhor QV, ao oferecer diversas vantagens como bom condicionamento 

físico, aumento do tônus e da resistência muscular; aceleração do metabolismo, 

coordenação, equilíbrio, agilidade. 

Conclusão

Concluiu-se que o grupo estudado é bem diverso, com faixa etária ampla e alto 

grau de escolaridade. As mulheres praticantes do Stiletto frequentam a academia por 

esta ser um ambiente agradável e que proporciona bem estar social. As praticantes 
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relataram vários benefícios com a prática da dança, mas principalmente a diminuição do 

stress, dando indícios de que o Stiletto pode estar relacionado ao aumento da 

autoestima. 

Observou-se também que a prática de Stiletto dance é gradativa. Os resultados 

só serão alcançados se a praticante estiver determinada a frequentar sistematicamente as 

aulas. Destaca-se a importância que o professor tem em relação ao seu conhecimento 

dessa modalidade de dança e dos benefícios que ela pode trazer para as mulheres.

O bem-estar proporcionado pela prática do Stiletto pode ser percebido 

positivamente com o aumento da autoestima e, consequentemente, na melhoria da 

qualidade de vida das participantes, pois a dança visa a desenvolver habilidades, ampliar 

a rede de relacionamentos, melhorar sua qualidade de vida e proporcionar oportunidade 

de interação social, diversão e aprendizagem, desenvolvendo os domínios psicomotor, 

perceptivo, cognitivo e socioafetivos. Sendo assim, quando utilizada como atividade 

física sistematizada e regular, a dança pode influir na melhoria da saúde física e 

psicológica, melhorando o desempenho das atividades diárias, proporcionando mais 

autonomia e autoconfiança, gerando a conquista de melhoria na qualidade de vida.
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Evaluation of quality of life and self-steem in Stiletto Dance practicing women

ABSTRACT: Dance as a physical activity can improve the disposition for daily 
activities, providing the individual who practices muscular strength, body aesthetics and 
self-esteem. Stiletto dance is a new type of dance practiced in high heels and has been 
associated with the improvement of self-esteem in women practitioners. This research 
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was carried out with 23 adult women practicing Stiletto in the Academia Motricidade 
located in the city of São Carlos / SP. The individual characterization questionnaire, the 
quality of life questionnaire (WHOQOL - BREF) and the Rosenberg Self - esteem Scale 
were applied as evaluation instruments. It was concluded that the group studied is quite 
diverse, with a large age group and a high schooling level. Women practicing Stiletto 
attend the gym because it is a pleasant environment and provides social well-being. The 
practitioners reported several benefits with the practice of dance, but mainly the 
decrease of stress. Throughout the class, the students became more uninhibited, more 
confident and sociable. It was observed that they deal better with overcoming 
challenges and better acceptance of changes, including bodily and emotional changes. 
The fact that the practice of dance requires concentration and repetition of movements, 
enabled practitioners to improve their thinking and creativity. It was also observed that 
the participant has a greater contact with her own image, there is a process of changing 
the consciousness about herself, since the practice of Stiletto provides the development 
of self-confidence and sensuality, leading to increased self-esteem. It can be observed 
that the Stiletto can be an instrument for the improvement / maintenance of the quality 
of life, since the practice of dance enhances the benefits of a more active lifestyle not 
only in the physical aspects, but also in the psychological, social and environmental 
impacts. It was also observed that the practice of Stiletto dance is gradual. The results 
will only be achieved if the practitioner is determined to systematically attend classes. It 
is important to emphasize the importance that the teacher has in relation to his 
knowledge of this type of dance and the benefits it can bring to women. Therefore, 
when used as a systematic and regular physical activity, dance can influence the 
improvement of physical and psychological health, improving the performance of daily 
activities, providing more autonomy and self-confidence, generating the achievement of 
improvement in quality of life.

KEYWORDS: Stiletto, Dance, High Heels, Self – esteem, Quality of life.
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COMPARAÇÃO ERGOESPIROMÉTRICA NO TESTE DE CAMINHADA DE 
SEIS MINUTOS E JOGO VIRTUAL EM PACIENTES COM DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

Nathalia Maria deSOUZA1

Tatiane Aparecida LODI1

Luciana KAWAKAMI- JAMAMI2

RESUMO: Introdução: Na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) ocorre 
obstrução progressiva do fluxo aéreo levando à dispnéia, alterações sistêmicas, 
inatividade e sedentarismo, causando disfunção muscular esquelética periférica com 
intolerância ao esforço e exercício físico sendo avaliado através do teste de caminhada 
de seis minutos (TC6) com ergoespirometria. Atualmente, a Realidade Virtual tem sido 
uma ferramenta de imersão e interação utilizada em diferentes populações, mas poucos 
estudos avaliam as repercussões ventilatórias na DPOC, justificando a realização deste 
estudo. Objetivo: avaliar as variáveis ergoespirométricas encontradas durante o teste de 
caminha de seis minutos e comparar se são equivalentes as variáveis observadas durante 
uma sessão de jogos virtuais. Metodologia: Todos os pacientes foram avaliados e 
submetidos a avaliação ergoespirométrica no TC6 e durante uma sessão de jogo virtual. 
Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. 
Resultados: Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre as 
atividades de caminhas e as virtuais ao comparar as variáveis ergoespirométricas. 
Conclusão: De acordo com os resultados obtidos sugere-se que a RV é um recurso 
seguro em indivíduos com DPOC, podendo ser aplicado na prática clínica 
fisioterapêutica.

PALAVRAS-CHAVE: DPOC; Ergoespirometria; Realidade Virtual; Teste de 
Caminhada de seis minutos.
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Introdução

A Doença pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma enfermidade respiratória 

que apresenta obstrução progressiva do fluxo aéreo. Essa obstrução está geralmente 

relacionada a uma resposta inflamatória dos pulmões, causada por partículas ou gases 

nocivos, principalmente o tabaco (II CONSENSO DPOC, 2004; LANGER et al., 2009).

Os pacientes com DPOC apresentam como principais sintomas a dispneia, tosse, 

produção de secreção, sibilância, infecções respiratórias e alterações sistêmicas como 

disfunção muscular esquelética periférica, atrofia, redução da força da massa e da 

endurance muscular, levando a um quadro de intolerância ao exercício físico que 

progressivamente chega a limitar as atividades de vida diária (DOURADO; GODOY,

2004; LANGER et al., 2009; CESTARO et al., 2010). 

Um dos métodos utilizados para avaliar a capacidade funcional e a tolerância ao 

exercício físico nesses pacientes é o teste de caminhada de seis minutos (TC6), na qual 

a distância percorrida pelo paciente durante o tempo indicado reflete sua capacidade 

física para realizar atividades como as de vida diária (SOARES; PEREIRA, 2011). O 

principal objetivo é determinar a maior distância percorrida em uma superfície plana 

durante seis minutos. Ao final do teste, os valores obtidos devem ser comparados com 

os valores previstos (MARRARA et al., 2008).

A partir da avaliação, o plano de tratamento é elaborado de acordo com as 

necessidades do paciente, envolvendo treino físico de membros superiores e membros 

inferiores. Atualmente, com o avanço da tecnologia novas propostas de treinamento 

surgiram, entre elas a Realidade Virtual (RV), que permite uma interação entre o

videogame e o paciente que deve se movimentar de acordo com as imagens que 

visualizar e os movimentos reproduzidos são captados através do sensor (Kinect) e 

transmitidos a tela (NAUGLE et al., 2014; ITAKUSSU et al., 2015). A RV é 
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amplamente utilizada em diversas patologias porém são escassos os estudos envolvendo 

os pacientes com DPOC, justificando a realização do presente estudo com o intuito de 

avaliar a segurança desse recurso comparando-o ao TC6 ao considerar as variáveis 

ventilatórias. 

Objetivos

Avaliar as variáveis ergoespirométricas Ventilação (VE), Consumo de oxigênio 

(VO2) e produção de dióxido de carbono (VCO2) e Quociente Respiratório (QR) em

pacientes portadores de DPOC durante uma sessão de RV com jogos de Boxe e Power 

Ranger e no TC6, comparando-os.

Metodologia

Foram convidados a participar do estudo 11 pacientes com diagnóstico médico e 

clínico de DPOC, e somente sete indivíduos vieram a compor a amostra final, sendo 

quatro do sexo masculino.

Dos 11 pacientes, quatro foram excluídos por motivos de saúde, falecimento e 

recusa a participar do estudo. 

Todos os participantes já realizavam o programa de Reabilitação Pulmonar na 

Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Foram 

incluídos pacientes idosos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, 

com DPOC leve a grave. Foram excluídos pacientes com diagnóstico de DPOC 

associado a cardiopatias graves e instáveis hemodinamicamente, dependentes de 
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oxigenioterapia, portadores de patologias neuromusculares e/ou ortopédicas que possam 

impossibilitar os pacientes de realizar o protocolo proposto. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNICEP sob o 

protocolo CAAE nº 66019117.8.0000.5380. Todos os pacientes assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido que ficou à disposição dos voluntários o tempo 

necessário para que o convidado a participar da pesquisa pudesse refletir, consultando, 

se necessário, seus familiares ou outras pessoas que pudessem ajudá-los na tomada de 

decisão livre e esclarecida.

A coleta foi realizada na Clínica de Fisioterapia do UNICEP, em uma sala 

devidamente organizada e planejada quanto ao espaço necessário para a execução dos 

procedimentos. 

Procedimento Experimental 

Todos os voluntários realizaram na primeira sessão uma orientação e vivência 

com a imersão na RV, sendo mostrado os posicionamentos corporais necessários para a 

captação do sinal pelo Kinect. Em seguida, em dias diferentes foram treinados pelos 

pesquisadores a execução do jogo, movimentos, formas de posicionamento, 

ambientação com o local e equipamento, este processo envolveu três sessões para o

aprendizado. Além disso, em dias diferentes os pacientes foram treinados a caminhar na 

esteira ergométrica que foi utilizado para a realização do teste de caminhada de seis 

minutos. Na última sessão foi apresentado o ergoespirômetro e verificado o tipo de

pneumotacógrafo a ser utilizado, o tamanho da máscara para a adaptação interface 

aparelho-paciente, sendo que esta foi adaptada e testada com o voluntário.
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Variáveis Ergoespirométricas

A coleta dos gases respiratórios foi realizada durante o repouso, durante todo o 

tempo de jogo do Xbox® 360 com Kinect e do teste de caminhada de seis minutos, e 

também na recuperação de ambas as atividades.

O equipamento utilizado para a coleta dos gases respiratórios foi um sistema 

metabólico modelo VO2000 da MedGraphics® (St. Paul MN, USA), operado via 

computador pelo software Aerograph para captação e armazenamento dos sinais, pelo 

método de coleta de respiração a respiração. 

A coleta foi realizada no período da manhã e utilizando uma máscara facial 

acoplada a um pneumotacômetro de baixo fluxo para a análise dos gases em repouso, e 

de médio fluxo para as atividades do jogo virtual e do teste de caminhada de seis 

minutos. 

Além disso, antes e após a realização da ergoespirometria foi avaliada a pressão 

arterial, utilizando um esfigmomanometro marca BD®, a saturação periférica de 

oxigênio obtida pelo oxímetro de pulso marcaNonin®e um frequencímetro marca 

Polar® para a verificação da frequência cardíaca (sinais vitais). Também foi avaliado o 

grau de dispneia e dor em membros inferiores pela escala de Borg RPE, graduação de 6 

a 20.

Repousos

O repouso foi coletado por 12 minutos para cada posição, decúbito dorsal, 

sentado e em pé. Logo após, realizaram de forma aleatória, jogo boxe, Power Rangers, 

teste de caminhada de seis minutos; ao término de ambos realizaram uma recuperação 

na posição sentada por doze minutos.
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Teste de Caminhada de Seis Minutos 

O teste foi realizado em uma esteira ergométrica durante seis minutos. Foi 

mensurada a pressão arterial (PA) antes e após o teste. Os pacientes foram 

acompanhados e monitorizados por um oxímetro de pulso para verificar a saturação 

periférica de oxigênio (SpO2) e um frequencímetro para a verificação da frequência 

cardíaca (FC). Também foi avaliado o grau de dispneia e dor em membros inferiores 

pela escala de Borg RPE, graduação de 6 a 20. Os indivíduos foram previamente 

orientados a interromper o teste caso sentissem tontura, turvação visual, náuseas, dor de 

cabeça, dor em articulações, dor no peito, cansaço, fadiga, respostas inadequadas de PA 

e FC e dor nos membros inferiores.

Jogo Virtual 

No início e término do jogo foi aferida a pressão arterial (PA), saturação 

periférica de oxigênio (SpO2), o grau de dispneia e dor em membros inferiores pela 

escala de Borg RPE, graduação de 6 a 20. Os pacientes foram acompanhados e 

monitorizados por um frequencímetro para a verificação da frequência cardíaca (FC) 

durante todo o teste.

Os indivíduos foram previamente orientados a interromper o jogo caso sentissem 

tontura, turvação visual, náuseas, dor de cabeça, dor em articulações, dor no peito, 

cansaço, fadiga, respostas inadequadas de PA e FC e dor nos membros inferiores.

Foi mensurado o tempo total de tolerância na realização do jogo virtual; após 

solicitarem a interrupção do jogo, estes foram colocados sentados para iniciar a 

recuperação.
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Análise de dados

Os dados foram analisados estatisticamente pelo software Instat, utilizou-se o 

Teste não paramétrico de Friedman, sendo considerado significativo p<0,05, 

mostrando-se a mediana com mínimo e máximo.

Resultados 

Através da análise realizada, foi possível observar que a VE (figura 1), o VO2 e 

o VCO2 (figura 2) foram menores na realização do jogo Boxe quando comparada com o 

Power Ranger e o TC6, sendo essas duas últimas atividades realizadas com uso de 

membros superiores e membros inferiores.

Por outro lado, o QR foi maior no jogo Boxe do que no Power Ranger e no TC6

(figura 3). As comparações não indicaram diferença significativa. 

Figura 1. Valores da Ventilação durante as atividades Boxe, Power Ranger e TC6
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Figura 2. Valores de Consumo de oxigênio e produção de dióxido de carbono durante as atividades 

Boxe, Power Ranger e TC6.

 

Figura 3. Valores do Quociente Respiratório durante as atividades Boxe, Power Ranger e TC6.

Discussão

Neste estudo, analisou-se se existem diferenças ergoespirométricas entre os 

testes (jogos de realidade virtual e TC6), para avaliar se os jogos de realidade virtual 

propostos podem ser utilizados na avaliação de portadores de DPOC.

O presente estudo, até onde sabemos, foi o primeiro a comparar as variáveis 

ergoespirométricas no TC6 e na RV em pacientes com DPOC, sendo que essas 
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atividades englobam utilização de membros inferiores e membros superiores.Segundo 

Marrara et al. (2012) a progressão e agravamento da DPOC pode ser justificada pela 

redução dos esforços físicos nos pacientes com a patologia, contribuindo para seu ciclo 

de inatividade, descondicionamento físico e dispneia. 

Dourado e Godoy (2004) afirmam que a intolerância ao exercício é uma 

manifestação comum em pacientes com DPOC e assim, nos programas de reabilitação 

pulmonar devem ser realizados treinamentos para membros inferiores, apesar de 

atualmente ter-se verificado que a disfunção muscular periférica é fator importante para 

a diminuição da capacidade em realizar exercícios nessa população. 

Segundo Velloso et al. (2003) ocorre um aumento no consumo de oxigênio 

desses pacientes ao realizar atividades de vida diária, como varrer o chão, apagar a 

lousa, levantar potes com peso e trocar lâmpadas, diferente dos resultados encontrados 

neste estudo onde o consumo de oxigênio foi maior durante o TC6.  

Velloso e Jardim (2006) também relatam que a simples elevação dos braços 

resulta em considerável aumento do consumo de oxigênio (16%) e da ventilação 

pulmonar (24%) em indivíduos normais, diferente dos resultados deste estudo, onde 

observou-se aumento nas variáveis no TC6 e não nos jogos utilizando membros 

superiores. Neste mesmo estudo de Velloso e Jardim (2006), foi observado que as 

tarefas realizadas pelos membros superiores sem apoio resultam em significativo 

aumento no metabolismo e na ventilação, e os portadores de DPOC respondem a esta 

demanda adotando padrão de respiração rápida e superficial, ocorrendo mudanças nos 

padrões dos músculos respiratórios, as quais estão relacionadas a percepção da dispnéia 

e da fadiga durante as atividades realizadas com os membros superiores. 

Segundo Falcade et al. (2013) durante a atividade física, o aumento do uso da 

musculatura requer um aumento de energia ATP como combustível para a interação 
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entre actina-miosina, ou seja, entende-se que quanto maior a massa muscular utilizada 

maior o VO2. Então, pelos movimentos utilizados como chutes e socos intensos 

(característicos do jogo escolhido), a utilização de grandes grupos musculares levou a 

um aumento significante do VO2 no videogame ativo, da mesma forma como 

encontrado no presente estudo. 

De forma geral, não foi observado diferença estatisticamente significativa entre 

os jogos e o TC6, que é um teste muito utilizado na prática clínica fisioterapêutica, desta 

forma, pode se sugerir que os jogos propostos deste estudo são seguros nos pacientes 

com DPOC. Apesar disso, são necessários mais estudos para averiguação dos efeitos e 

repercussões fisiológicos e físicos desta nova proposta imersiva e interativa, que pode 

inovar a assistência na reabilitação pulmonar, sendo a realidade virtual considerada um 

coadjuvante.

Conclusão

De acordo com os resultados obtidos sugere-se que as atividades de caminhada e 

as virtuais utilizando MMSS e MMII, tem respostas ergoespirométricas equivalentes, 

afirmando que a RV é um recurso seguro e favorece a adesão ao tratamento, o qual é 

essencial para o paciente com DPOC, visto ser uma doença crônica, podendo ser 

aplicado naprática clínica fisioterapêutica. 

Ergoespirometric comparison in the six-minute walk test and virtual game in patients 
with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

ABSTRACT: Introduction:In chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 
progressive airway obstruction leads to dyspnea, systemic alterations, inactivity and 
sedentary lifestyle, causing peripheral skeletal muscle dysfunction with effort 
intolerance and physical exercise being evaluated through a six-minute walk test 
(6MWT) with ergospirometry. Currently, Virtual Reality has been a tool of immersion 
and interaction used in different populations, but few studies evaluate the ventilatory 
repercussions in COPD, justifying the accomplishment of this study. Objective: to 
evaluate the ergospirometric variables found during the six-minute walk test and 
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compare if the variables observed during a virtual games session are equivalent. 
Methodology: All patients were evaluated and submitted to ergospirometric evaluation 
at 6MWT and during a virtual gaming session. All participants signed a free and 
informed consent form. Results: There were no statistically significant differences 
between the activities of the beds and the virtual ones when comparing the 
ergospirometric variables. Conclusion: According to the results obtained, it is suggested 
that VR is a safe resource in individuals with COPD, and it can be applied in 
physiotherapeutic clinical practice

KEYWORDS: COPD; Ergospirometry; Virtual reality; Six-minute Walk Test.
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VARIABILIDADE LINGUÍSTICA E A INTOLERÂNCIA DA LINGUAGEM
NOS DISCURSOS MIDIÁTICOS

Maria Elizabeth Souza de ASSIS1

Danielle Christiane da Silva VIVEIROS2

RESUMO: Considerando-se que falar diferente não é falar “errado” e que, muitas 
vezes, a heterogeneidade linguística não é reconhecida pela escola e/ou pelos 
Professores de Língua Portuguesa, elabora-se este artigo a fim de contribuir com o 
desenvolvimento de estudos ligados à variabilidade linguística. As práticas mais 
comuns têm sido o preconceito e a intolerância em relação àsformas de falar populares, 
que são estigmatizadas e excluídas como errôneas. Embora a legislação educacional 
tenha, na última década, flexibilizado as diretrizes que excluiriam as formas populares 
de linguagem, permanece a resistência a essa postura, que é não apenas reforçada, como 
também exaltada pela imprensa em geral e pelosmeios de comunicação.Discute-se a 
necessidade da adoção de uma postura política em relação a esse tema, que reconheça 
que a questão não pode ser reduzida à adoção de uma forma correta e verdadeira de se 
falar. Dessa maneira, o objetivo que se propõe aqui é realizar uma análise dos discursos 
midiáticos impressos produzidos desde 2001 até meados de dezembro de 2016 
referentes à temática, compreendendo esses discursos como dispositivos de poder e 
saber, destacando a figura do ex-presidente Lula que sofreu não somente o preconceito 
linguístico, mas também o social e o cultural.

PALAVRAS-CHAVE: Variabilidade linguística; Preconceito; Intolerância na 
Linguagem; Ensino da Gramática; Formação de Professores.

Introdução

A discriminação hierarquizada das línguas funda-se num lento e 
contínuoprocesso histórico, abarcando de forma absoluta o político e o 
social.Esse movimento intermitente, como uma teia tecida na história, 
produzseus efeitos de sentido seletivos nas sociedades, regulados pelas 
relaçõesde poder, em direção ao que se chama hoje de preconceito linguístico 
(BISINOTO, 2009, p.45-6).

Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise referente à variabilidade 

linguística e à intolerância da linguagem. Parte-se do princípio que a gestão democrática 

da escola exige uma mudança na forma como professores e gestores escolares lidam 

com as diferenças linguísticas no âmbito escolar. Para isso, foram selecionadas algumas

reportagens de capas da Revista Veja sobre falar e escrever “bem” e “mal”; “certo” e 

1Docente do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, São Paulo. E-mail: 
beth_assis@yahoo.com.br
2 Docente do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, São Paulo. E-mail: 
danielle_christiane@hotmail.com
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“errado”, dos anos de 2001, 2007, 2008 e 2010, bem como algumas frases conhecidas 

no discurso de Lula, demonstrando o quanto a jeito peculiar de seu linguajar o 

estigmatizou como um presidente que não estava à altura do cargo por conta dos desvios 

gramaticais que ele cometia.

A estigmatização linguística permanece como bastião inexpugnável da 

desigualdade e ainda encontra apoio entre docentes e estudantes dos cursos de Letras, 

Linguística e Pedagogia que pretendem estabelecer uma espécie de monopólio sobre as 

formas e manifestações linguísticas nacionais. Por outro lado, não são poucos os 

pesquisadores do campo linguístico que têm dedicado suas pesquisas à valorização das 

formas populares de fala e escrita.

Frases como estas: “Brasileiro fala tudo errado”, “Estão assassinando a língua 

portuguesa”, são ditas por falantes da  língua portuguesa, bem como divulgadas pela 

imprensa. Atualmente há manuais que ensinam o que as pessoas devem e como devem 

falar ou escrever. Percebe-se claramente que existe o erro de se confundir gramática 

normativa, ortografia e língua (inclusive a falada com a escrita). Marcos Bagno (2009, 

p. 19) afirma que “só existe língua enquanto houver seres humanos que a falem”, o que 

esclarece um ponto fundamental - se as pessoas falam é porque sabem falar, com seus 

jeitos diferentes, peculiares. Infelizmente, a maneira como se ensina a língua portuguesa 

dificilmente considera as variantes linguísticas e  estabelece um paradigma de língua 

que não se harmoniza com a realidade e o contexto cultural dos falantes dessa língua.

É importante conhecer as regras de funcionamento da gramática normativa, no 

entanto, muitas vezes, os falantes que a usam incorrem no preconceito de que existe a 

maneira  correta de falar a língua portuguesa e que esta é a única certa, a que estampa a 

gramática prescritiva. Marcos Bagno (2009) popularizou este termo na década de 1990 

e define qualquer juízo de valor que “estigmatiza  direta ou indiretamente as pessoas 

que não dominam formas linguísticas consideradas certas por uma dada 

comunidade”(SCHERRE, 2005, p. 15 e 16).

Esse preconceito mascarado funciona assim: essas gramáticas se baseiam na 

escrita de um grupo seleto de escritores que usaram essas variante prestigiada nas 

chamadas obras clássicas. Portanto, a sociedade elege, muitas vezes de maneira 

arbitrária, uma variante linguística, torna-a padrão e passa a ‘condenar’ todo e qualquer 

falante que não siga a escolhida por eles. Foi exatamente o que aconteceu com o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sofreu não somente o preconceito linguístico, 

mas também o social e o cultural, devido a sua origem. O senador Jorge Viana (PT-AC)
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afirma que o ex-presidente Lula sofre resistência daqueles que “não aceitam que um 

operário retirante, pau de arara, passando miséria no Nordeste, tenha virado um dos 

maiores líderes do País”. Ele complementa que Lula sofre várias acusações por causa do 

reflexo do  “complexo de vira-lata” da elite conservadora brasileira.

Tem-se a certeza de que não há uma unidade linguística no Brasil, nem uma 

unidade socioeconômica e cultural. Portanto, épreciso lutar contra esse preconceito 

sofrido principalmente pelas pessoas de classes sociais mais baixas. Para que 

efetivamente isso ocorra, deve-se identificar o preconceito, a mudança de atitude e 

definir o que é erro, mas acima de tudo deve-se verificar como a língua portuguesa deve 

ser ensinada na escola.

Reportagens sobre Falar e Escrever Bem/Certo x Mal/Errado

Na reportagem de João Gabriel de Lima, na Revista Veja: “Falar e escrever, eis a 

questão”, de 07 de novembro de 2001, o professor Reinaldo Polito afirma que “não 

cultivar a leitura é um desastre para quem deseja expressar-se bem. Ela é condição 

essencial para melhorar a linguagem oral e escrita. Quem lê interioriza as regras 

gramaticais básicas e aprende a organizar o pensamento” (POLITO apud LIMA,2001, 

p.109). A figura 1 reproduz a capa da revista com a reportagem.

Figura 1- Capa "Falar e escrever bem"
Fonte: Revista Veja, edição 1725, ano 34, no. 44, 7 de novembro de 2001.

Sem dúvida, quem lê amplia tanto seu universo linguístico quanto cultural. Uma 

leitura atenta levará o sujeito a buscar compreender novas expressões e o fará observar a 

materialidade da linguagem. Mas, se o texto estiver na medida de seu universo cultural e 

linguístico, não lhe oferecerá nenhum desafio e não lhe adicionará ganhos.
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A matéria traz “problemas” da linguagem escrita retirados dos próprios textos 

veiculados pela imprensa. Esses exemplos e explicações foram organizados pelo 

professor Pasquale Cipro Neto conhecido nacionalmente como “fenômeno de mídia” da 

Língua Portuguesa com programas na televisão, rádio e vários livros e manuais “que 

ensinam os brasileiros a falar e escrever melhor” (LIMA, 2001, p.104). O professor foi 

idealizador e apresentador do programa Nossa Língua Portuguesa, da TV Cultura, e 

chegou a ter um quadro no Fantástico, da Rede Globo, intitulado “E Agora, 

Professor?”. Pasquale notabilizou-se por popularizar a interpretação de textos e em 

especial as dúvidas de gramática, utilizando exemplos de textos jornalísticos, poemas e 

músicas, entre outros, para embasar suas explanações. Contudo, sempre foi muito 

criticado por linguistas que veem sua preocupação com a gramática normativa e a 

ortografia, apesar de legítima, com um tom de superioridade e arrogância. Hoje, o 

professor Pasquale“tenta valer-se tanto de uma abordagem normativa como descritiva, 

além de procurar levar em consideração as diferenças regionais e, também, as diferenças 

da norma coloquial para a norma culta do português falado e escrito” (WIKIPÉDIA, 

2016, s/p).

Figura 2- Problemas da Linguagem Escrita em Textos da Imprensa
Fonte:Revista Veja, 7 de novembro de 2001, p. 107, adaptação nossa.
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Para Bagno (2011a), “o mais divertido é ver os mesmos defensores da suposta 

‘língua certa’, no exato momento em que a defendem, empregar regras linguísticas que 

a tradição normativa que eles acham que defendem rejeitaria imediatamente” (BAGNO, 

2011a, s/p).
Pois ontem, vendo o Jornal das Dez, da GloboNews, ouvi da boca do sr. 
Carlos Monforte essa deliciosa pergunta: “Como é que fica então as 
concordâncias?”. Ora, sr. Monforte, eu lhe devolvo a pergunta: “E as 
concordâncias, como é que ficam então?” (BAGNO, 2011a, s/p).

Outro professor bem-sucedido é o economista Reinaldo Polito, dono de uma 

escola de expressão oral, que faz muito sucesso na vendagem de livros sobre oratória. 

Para Lima (2001), os dois exemplos não servem para afirmarmos que os brasileiros são 

apaixonados pela Língua Portuguesa. “A verdade é que as pessoas finalmente 

perceberam que precisam dominar a norma culta do idioma. Principalmente na vida 

profissional [...] Quem não consegue articular pensamentos com clareza e correção tem 

um grande entrave à ascensão na carreira” (LIMA, 2001, p.104). Reinaldo Polito 

também organizou uma lista de exemplos sobre os “Pecados Capitais da Linguagem 

Oral”, na Revista Veja. A figura 3 retrata a lista de exemplos do autor.

Figura 3– Pecados Capitais da Linguagem Oral
Fonte:Revista Veja, 7 de novembro de 2001, p.108, adaptação nossa.
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Segundo Lima (2001), o brasileiro tem dificuldade em falar e escrever de forma 

a se fazer entender. Os fatos são inúmeros. Primeiramente, lê-se pouco no Brasil. Em 

2001, a Câmara Brasileira do Livro divulgou estudo que mostra que os brasileiros leem 

em média apenas 1,2 livro por ano. “Não cultivar a leitura é um desastre para quem 

deseja expressar-se bem. Ela é condição essencial para melhorar a linguagem oral e 

escrita. Quem lê interioriza as regras gramaticais básicas e aprende a organizar o 

pensamento” (LIMA, 2001, p.109).

A Revista Veja, em 12 de setembro de 2007, publicou outra matéria de capa 

sobre “Falar e escrever certo”, acompanhado dos subtítulos “Como o domínio da língua 

impulsiona a carreira”, “Os 10 erros de português que arruínam suas chances” e “A 

ansiedade com a nova reforma ortográfica”. Nota-se a persistência da imprensa nas 

concepções de “certo” e “errado” com base nas visões tradicionais e prescritivas sobre a 

linguagem, como se observa na capa da revista reproduzida na figura 4.

Figura 4– Capa “Falar e escrever certo”
Fonte:Revista Veja, edição 2025, ano 40, no. 36, 12 de setembro de 2007.

Na reportagem “A Riqueza da Língua”, Jerônimo Teixeira (2007) diz que

Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de sucesso para 
profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos, economistas, 
contabilistas e administradores que falam e escrevem certo, com lógica e 
riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que profissionais 
tão qualificados quanto eles mas sem o mesmo domínio da palavra. Por essa 
razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem dúvidas a todos. O 
acordo diz como se devem usar o hífen e o acento agudo e outros desses 
minúsculos sinais gráficos que já fizeram estatelar muitas reputações. A 
diferença entre um sucesso e um vexame pode ser determinada por uma 
simples crase mal utilizada. Portanto, não há como ignorar quando os sábios 
se reúnem para determinar o que é certo e errado no uso do português 
(TEIXEIRA, 2007, p.88-89).

Multiciência, São Carlos, 16: 71 - 90, 2017



77

Para ilustrar que o uso adequado da língua influi na carreira, o autor exibe um 

estudo feito em 39 empresas americanas o qual mostrou que a chance de ascensão 

profissional está diretamente ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Quanto maior 

seu repertório, mais competência e segurança ela terá para absorver novas ideias e falar 

em público. Nas grandes corporações, os testes de admissão concedem à competência 

linguística dos candidatos, muitas vezes, o mesmo “peso” dado à aptidão para trabalhar 

em grupo ou ao conhecimento de matemática. Diversas pesquisas estabelecem 

correlações entre tamanho de vocabulário e habilidade de comunicação, de um lado, e 

ascensão profissional e ganhos salariais, de outro.

Segundo Jerônimo Teixeira (2007), uma maneira de se destacar na carreira e na 

vida é mostrar nas comunicações formais perfeito domínio da tradicional norma culta do

português. Vários estudos demonstram a correlação positiva entre um bom domínio do 

vocabulário e o nível de renda, mesmo que não se possa traçar uma correlação direta e 

linear entre uma coisa e outra.

Além de conhecer as palavras, é preciso que se tenha alguma coisa a dizer de 
forma lógica e racional. O vocabulário, por si só, não garante precisão ou 
beleza na escrita. De acordo com Cláudio Moreno, professor de português, 
Machado de Assis compôs toda a sua obra com aproximadamente 12000 
vocábulos, enquanto Coelho Neto, autor ilegível, teria empregado mais de 
35000 palavras diferentes na sua longa e obscura carreira (TEIXEIRA, 2007, 
p.91).

Após essa explanação sobre a importância da norma culta na vida social e nas 

pretensões profissionais, o autor escreveu os dez “erros” que são verdadeiros “Pecados 

da língua”(figura 5), novamente a menção à Pecado. De acordo com o dicionário 

eletrônico Houaiss (2010), “pecado” seria “uma violação de um preceito religioso”; 

“desobediência a qualquer norma ou preceito”; “falta, erro”; “ação má; crueldade, 

perversidade” (HOUAISS, 2010).

O termo pecado é comumente utilizado em contexto religioso para descrever 

qualquer desobediência à vontade de Deus; em especial, qualquer desconsideração 

deliberada de leis divinas. No hebraico e no grego comum, as formas verbais (em hebr. 

hhatá; em gr. hamartáno) significam “errar” ou não atingir um alvo, ideal ou padrão. 

Em latim, o termo é vertido por peccátum, “falta, erro, culpa” (CUNHA, 1997, p.589). 

Na própria Bíblia é dada a especificação de pecado:“Todo aquele que pratica o pecado 

transgride a Lei; de fato, o pecado é a transgressão da Lei” (JOÃO 3:4 apud BÍBLIA, 

1982).
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Figura 5- Os Dez Pecados da Língua
Fonte:Revista Veja, 12 de setembro de 2007, p.91.

Conforme se observa na capa da revista reproduzida na figura 6, a Revista Veja,

mais uma vez, publica uma matéria de capa, em 11 de agosto de 2010, sobre “Falar e 

escrever bem: rumo à vitória”, acompanhado do subtítulo “Expressar-se com clareza e 

elegância é essencial para avançar na vida. A boa notícia é que há mais ferramentas para 

o aprendizado”.

Figura 6- Capa “Falar e escrever bem: rumo à vitória”
Fonte:Revista Veja, edição 2177, ano 43, no. 32, 11 de agosto de 2010.
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Novamente, Teixeira e Macedo (2010, p.94-95) salientam que o domínio do 

idioma, na fala ou na escrita, é crucial para o crescimento profissional e que as 

oportunidades e as ferramentas são cada vez mais numerosas para aqueles que desejam 

aperfeiçoar o manejo do idioma. Livrarias, bibliotecas e dicionários estão acessíveis 

pela internet, além de ferramentas disponíveis nos próprios produtores de textos como: 

corretores ortográficos e gramaticais.

Nas páginas 98 e 99 dessa mesma edição, os jornalistas Jerônimo Teixeira e 

Daniela Macedo listam os “10 erros de português que acabam com qualquer entrevista 

de emprego”: 1. "Deixei meu emprego porque houveram algumas dificuldades na 

empresa (...);  2. Ela estava meiaameaçada de falência; 3. Inclusive, o meu chefereteu

meu último pagamento; 4. Aliás,estudei na mesma faculdade aonde o senhor deu aula; 

5.Segue anexo aqui, com meu currículo, dois trabalhos que fiz; 6. Agora, já fazem 

cinco anos que trabalho nesta área; 7. Mas não terminei o curso por causa que decidi

seguir outra carreira; 8. Espero que euseje aprovado. Preciso de trabalhar; 9. Tenho 

certeza de que, se eu dispor de uma boa equipe, poderei trazer mais clientes para a 

companhia; 10. Qualquer coisa que passem para mim fazer, eu entrego no prazo."

De acordo com os autores, “o português está mal amparado por escolas que 

evadem qualquer menção à análise sintática, o brasileiro nem sempre sabe onde buscar 

‘régua’ e ‘compasso’ para disciplinar a língua que fala” (TEIXEIRA; MACEDO, 2010, 

p.96). A Língua Portuguesa é dinâmica, contudo, essa fluidez não faz dela um território

sem leis.

Para os jornalistas, as gramáticas normativas cumprem um bom papel no 

esclarecimento de dúvidas sobre o que é ou não correto na escrita. Na fala, admitem-se 

muitas construções que seriam aberrantes no texto escrito, porém é preciso achar um 

equilíbrio, inclusive nas diferenças de registro: “um adolescente não pode empregar 

com os avós os mesmos termos que utiliza nas baladas com sua turma” (TEIXEIRA; 

MACEDO, 2010, p.96).

Faraco (2002) esclarece que a raiz do preconceito linguístico na cultura 

brasileira e das atitudes puristas e normativistas que veem “erros” em toda parte e 

condenam qualquer uso – mesmo aqueles amplamente correntes na norma culta eem 

textos de nossos autores mais importantes – de formas que fujam ao estipulado pelos 

compêndios gramaticais mais conservadores está na grande distância que se colocou, 

desde oinício, entre a norma culta e o “padrão artificialmente forjado”.
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Nessa perspectiva da variação e evolução linguística, Bagno (2009) diz ser 

preciso “um corte do cordão umbilical que sempre nos prendeu às velhas doutrinas 

gramaticais” e reconhecer que
tudo o que a Gramática Tradicional chama de “erro” é na verdade um 
“fenômeno” que tem uma explicação científica perfeitamente demonstrável. 
Se milhões de pessoas (cultas inclusive) estão optando por um uso que difere 
da regra prescrita nas gramáticas normativas é porque há alguma regra nova 
sobrepondo-se à antiga. Assim, o problema está com a regra tradicional, e 
não com as pessoas, que são falantes nativos e perfeitamente competentes de 
sua língua (BAGNO, 2009, p.167).

A Linguagem do ex-presidente Lula é um mau exemplo?

Leite (2008) lembra que a linguagem do ex-presidente Lula sempre foi o “foco 

de comentários linguísticos restritivos ou desabonadores” (LEITE, 2008, p.15). A 

autora observa que todos os que criticam a linguagem do ex-presidente conhecem sua 

origem e sabem que, “embora discursivamente competente, sua performance linguística 

apresenta algumas falhas no que diz respeito ao atendimento dos cânones gramaticais, 

pois sua linguagem, como é de se esperar, traz marcas de sua história de vida” (LEITE,

2008, p.15).

O que cabe observar a esse respeito não é o fato de o ex-presidente falar “certo 

ou errado”, mas o fato de os críticos usarem a linguagem para atacar, depreciar, 

diminuir e humilhar o ser humano, nunca aceitando suas diferenças e são essas atitudes 

que caracterizam o preconceito ou a intolerância linguística.

Em maio de 2002, em uma palestra na Universidade do Vale do Paraíba, em São 

José dos Campos, Lula demonstrou ter consciência do preconceito linguístico contra sua 

linguagem, usou corretamente uma forma verbal que, geralmente, é usada 

incorretamente e até fez metalinguagem sobre o fato, como revela a matéria publicada 

pelo Jornal Folha de S. Paulo, 30 de maio de 2002 (analisada por LEITE, 2008, p.37).

Vocês gostaram do interveio?
Em palestra, Lula ironiza erros de português atribuídos a ele

Em palestra na Univap (Universidade do Vale do Paraíba), em São José dos 
Campos (SP), Luiz Inácio Lula da Silva tentou mostrar, com ironia, que nesta 
campanha não precisa de ajuda dos universitários para falar de acordo com a 
chamada norma culta da Língua Portuguesa. "Vocês gostaram do interveio, 
não é?", provocou o auditório, que foi às gargalhadas. "Pensavam que eu iria 
falar interviu, não?", declarou, depois de usar o verbo corretamente. Lula 
havia afirmado que o governo federal não interveio com boas medidas na 
economia. Segundo ele, o recurso irônico foi uma forma de falar sobre o 
preconceito de que sempre foi alvo desde a primeira campanha presidencial, 
em 1989. "Sempre me perguntava, meu Deus, será que não ganhei a eleição 
por não ter um diploma universitário? Será possível?" Disse que a pergunta 
sempre vinha à sua cabeça quando estava com amigos intelectuais, como o 
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crítico literário Antônio Candido e a filósofa Marilena Chauí. Lula criticou a 
forma como os eleitores admiram os "doutores" da política. "O sujeito vai lá 
fora, fala várias línguas, e isso mexe com o ego dos brasileiros. O povo acha 
bonito", disse, sem mencionar o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ao 
final, respondeu a perguntas de universitários. Uma delas: "Eleito, o senhor 
vai fechar a Coca-Cola e o McDonald's?" A resposta: "Não. Eu adoro Coca-
Cola e meus filhos e netos adoram McDonald's". Em Jacareí (SP), estreou 
óculos escuros ao visitar projetos da prefeitura (Folha de S. Paulo, 30 de 
maio de 2002 apud LEITE, 2008, p.37, grifo da autora).

Sabe-se que o preconceito linguístico carrega outros. Nesse caso, “o social, 

cultural, já que Lula sofria a discriminação pela falta da escolaridade superior para estar 

em igualdade de condições com seus adversários, ou seu principal adversário naquele 

momento, o na ocasião presidente Fernando Henrique Cardoso” (LEITE, 2008, p.38). A 

falta da educação formal refletia-se no uso da linguagem, em descompasso com aquela 

praticada pelos que passaram mais tempo na escola e que, por isso, pareciam praticar a 

norma "mais correta", chamada “culta” (LEITE, 2008, p.38).

Na época, os leitores do jornal manifestaram suas opiniões sobre o caso e muitos 

reconheceram que o preconceito e a intolerância linguísticos existem. Leite (2008) 

publicou o comentário do leitor Carlos Eduardo Castanheira sobre o fato acima:

A ironia de Lula sobre a conjugação do verbo intervir (Brasil, p.A5, 30/5) 
talvez ajude a pôr a nu a hipocrisia dos que se servem da dita norma culta 
(ah, essa dona Norma...) para humilhar milhões de brasileiros e para exclui-
los da vida política e dos bens culturais.

Carlos Eduardo Castanheira (Palotina, PR)
(Folha de S. Paulo, 31 de maio de 2002 apud LEITE, 2008, p.38)

Observa-se que o leitor denominou hipocrisia o preconceito ou a intolerância 

linguística, cujo efeito é a exclusão. Esse reconhecimento por parte do usuário em geral 

é importante para perceber que a linguagem é fonte tanto de assimilação quanto de 

exclusão.

Mas, como salienta Leite (2008), esse preconceito pode ser também uma forma 

persuasiva para levar os outros também “excluídos” a aceitarem suas razões. Nota-se 

isso, por exemplo, no discurso de Lula às vésperas da reeleição:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a afirmar ontem, durante 
comício na região de Campo Limpo, na periferia da zona sul de São Paulo, 
que é vítima do ódio e do preconceito das elites do país por ter decidido dar 
prioridade aos pobres. Como justificativa para disputar a reeleição, afirmou 
que “era contra a tese”, mas hoje tem certeza de que pode “fazer mais” que os 
outros.“Vocês sabem que eu tinha uma tese contra a reeleição. Mas depois 
que eu aprendi que eu posso fazer para o Brasil mais do que todos eles que 
governaram esse país, depois que eu aprendi que é possível fazer as coisas 
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para melhorar a vida do povo, eu falei não. Aprovaram a reeleição, deixa eu 
agora tentar essa bichinha outra vez” (Folha de S. Paulo, 20 de agosto de 
2006 apud LEITE, 2008, p.39-40).

Constata-se que Lula ao utilizar o regionalismo “bichinha”, conhecendo o 

preconceito alegado pelos “nordestinos de São Paulo”, procura identificar-se com a 

população da periferia paulista.

Em março de 2003, a Revista Educação publicou uma matéria na capa com o 

título: “O português de Lula é um mau exemplo?” e na parte interna da reportagem, um 

segundo título “Lula e a língua do povo”, acompanhado do subtítulo “O português 

falado pelo presidente do Brasil levanta debates sobre a influência da oralidade no 

idioma culto e no ensino de gramática nas escolas.” A figura 7 reproduz a capa da 

revista.

A matéria de Josué Machado (2003) traz opiniões de linguistas, gramáticos, 

professores, educadores, diretores de recursos humanos e consultores de empresas.Leite 

(2008) afirma que os títulos da reportagem confirmam o preconceito de que a 

linguagem do presidente é errada porque é diferente. Em segundo lugar, a autora 

observa que há uma ambiguidade no título interno, “Lula e a língua do povo”, devido ao 

uso do conectivo aditivo “e” que sugere a existência de duas essências diferentes e que, 

portanto, a relação de Lula com a língua do povo pode ser externa, intencional, usada 

para alcançar efeitos de sentido previamente pensados. Sugere também que se faria uma 

Figura 7- Capa da Revista Educação
Fonte: Revista Educação, ano 06, no. 71, março de 2003.
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comparação da linguagem de Lula com a linguagem do povo, quando, pelo que se pode 

perceber, o objetivo seria o de aparar essas diferenças. A norma praticada pelo 

presidente é equiparável à praticada pela maioria dos brasileiros, ou seja, por aquelas 

pessoas, em geral, de baixo nível cultural e econômico que são chamadas de “povo”, 

“povão” (as pessoas das classes mais altas, privilegiadas, não fazem parte dessa massa –

“o povo” -, fazem parte da “elite”) (LEITE, 2008, p.106).

Observa-se também que o lead na capa da revista ilustra o sentimento que se 

passou a ter sobre a linguagem do presidente, o de tolerância, mas não de aceitação, 

leia-se: “A anistia gramatical conquistada pelo presidente da República ainda não se 

estende às salas de aula, aos vestibulares e às empresas – quem escreve ou fala com 

erros costuma não ter vez”. De acordo com o dicionário eletrônico Houaiss (2010), 

“anistia” significa “esquecimento, perdão em sentido amplo”, então, o presidente foi 

“perdoado”, mas seus “erros” continuam “erros” (HOUAISS, 2010).

Para Leite (2008), o presidente pode errar porque ele seria uma exceção, mas 

todos os outros brasileiros que errarem serão excluídos dos círculos sociais mais 

elevados, dos melhores empregos e da participação de situações mais prestigiadas 

(LEITE, 2008, p.114).Na matéria em análise, o jornalista Josué Machado (2003) 

comenta a “melhora” de Lula quanto à prática da norma culta

Lula não repetiu mais coisas obscenas como as registradas em sua primeira 
candidatura à presidência, em 1989. Nunca mais se ouviu dele um só 
“menas” e, raras vezes, os antes frequentes “acho de que”, “penso de que”, 
“acredito de que”. Nem se ouviu mais o desastroso “perca” – forma verbal 
usada em lugar do substantivo “perda” – pronunciado no debate com aquele 
senhor de olhos esbugalhados, eleito presidente e expulso de Brasília por 
pilantragens variadas. Nunca mais Lula sofreu “percas” (MACHADO, 2003, 
p.33).

Mesmo assim, Lula sempre faz voltar à tona o lado que considera negativo de 

sua linguagem. Leite (2008) salienta a intolerância do jornalista quando classifica os 

“erros” do presidente como “coisas obscenas” e “erro desastroso”, como se as falhas 

antes cometidas agredissem a ordem social (LEITE, 2008, p.112).

O autor tenta mostrar-se tolerante a respeito dos “escorregões” gramaticais de 

Lula, mas não consegue esconder o que pensa de sua linguagem. Ao compará-lo com os 

outros candidatos dos debates, diz que todos cometeram deslizes, mas que a linguagem 

de Lula ainda era a que mais deixava a desejar. Observe o que diz o jornalista no início 

da reportagem
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Na última campanha eleitoral, parece que nenhum candidato criticou outro 
pela indigência formal do discurso ou por supostos erros gramaticais, embora 
tivesse havido abundantes escorregões nas falas de improviso de todos eles. 
Escorregões em relação à língua culta, claro. Nas gravações dos programas 
havia equipes filtrando bobagens agudas. Mas nos debates brotaram 
“enganos” frequentes. Não houve quem não escorregasse de vez em quando. 
A maioria dos olhares e ouvidos, no entanto, estava voltada para Lula. Ele até 
que se saiu bem, embora devorasse o “s” de um ou outro plural ou 
escorregasse na concordância de algum verbo que aparecia antes do sujeito. 
Ou pluralizasse verbos indevidamente (“Haviam problemas sérios”) 
(MACHADO, 2003, p.33).

Na reportagem, o “até que se saiu bem” diz nas entrelinhas que ele não se saiu 

como deveria um candidato à presidência, e, pior, o conectivo concessivo “embora”, 

que traz exemplos dos “erros” cometidos pelo presidente, apresenta segundo Leite 

(2008), “não apenas problemas mais corriqueiros de desvio da norma culta, mas aqueles 

que são as marcas mais fortes da linguagem popular, típica dos usuários não 

escolarizados (ausência da marca de plural nos sintagmas nominais e falta de 

concordância verbal)” (LEITE, 2008, p.115).

O repórter ainda afirma que Lula jamais será considerado um falante culto 

porque a marca de sua origem (pobre, analfabeto e nordestino) está impressa em sua 

voz. Assim, o preconceito do jornalista se evidencia no trecho a seguir

Na última campanha, demonstrou ter aprendido muito. E não só na forma de 
expressar-se, mas também no tom contido e no domínio dos assuntos. Não se 
sabe se leu muito ou se usou sua aparentemente excepcional capacidade de
aprender de ouvido. Não importa. Uma coisa desagradável em sua fala ele 
não perdeu: o timbre rascante da voz agreste, apenas suavizado pelo sorriso 
frequente e pela amabilidade que, pelo menos até as primeiras semanas do 
governo, parecem ter aumentado sua popularidade (MACHADO, 2003, 
p.33).

O jornalista tem dúvidas sobre se a aprendizagem do presidente foi sólida, pela 

leitura, ou mais frágil, pelo ouvido. E como Leite (2008) observa a forte presença do 

preconceito que se caracteriza quando a exclusão ou não-aceitação do outro se dá pela 

rejeição de suas características sem motivo consistente. Nesse caso, “pelo simples fato 

de não gostar da voz que lembra a origem do presidente” (LEITE, 2008, p.113). Nota-se 

que os adjetivos utilizados pelo repórter não deixam dúvidas sobre o preconceito: o 

primeiro, “rascante” que segundo o dicionário eletrônico Houaiss (2010) é “diz-se do 

som áspero, que parece arranhar” e o segundo, “agreste”, lembra a origem sertaneja do 

presidente, pois nas acepções do dicionário tem-se “que ou o que se refere aos campos; 

silvestre, selvagem, rústico” ou, ainda, “que ou o que se caracteriza, no trato social, pela 

aspereza, rigor, grosseria” (HOUAISS, 2010).
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Dessa forma, segundo Leite (2008), no imaginário da “elite” dos brasileiros, o 

presidente Lula jamais “falará certo”, isto é, jamais perderá a sua marca de nordestino 

retirante e semianalfabeto (LEITE, 2008, p.117). Essa é uma avaliação preconceituosa 

baseada no julgamento da linguagem do presidente que sempre o estigmatizou.

Por outro lado, suas características discursivas e linguísticas agradam à 

população em geral, tanto que tal característica linguística é um dos elementos que 

confere ao ex-presidente o carisma de que desfruta. No artigo da Folha de S. Paulo a 

seguir, vê-se o reconhecimento de que as falhas gramaticais tanto criticadas não 

impedem o sucesso de seu discurso:

Lula está blindado pela sua história: o trabalhador humilde com cara do povo 
que chegou à Presidência da República. É carismático e comunica-se com 
grande facilidade, apesar de tropeçar na gramática aqui e ali (Folha de S. 
Paulo, 01 de maio de 2006apud LEITE, 2008, p.119).

Ainda sobre a Revista Educação, março de 2003, o jornalista finaliza sua 

matéria perguntando a diretores e coordenadores de recursos humanos e estágios se 

“Eles contratariam alguém que falasse como Lula?”. A figura 10 apresentada a seguir 

evidencia algumas respostas.

Figura 8- Revista Educação
Fonte:Revista Educação, ano 06, no. 71, março de 2003, p.39.

Observa-se que os especialistas deixam bem claro que haveria sim dificuldade 

na contratação de alguém que falasse como Lula, pois esse seria “aceito” apenas em 

empresas de comunicação informal e não em qualquer empresa.

Aceitar os erros de português, valorizando os usos e costumes orais, é 
justificável academicamente – e, no caso brasileiro, tornou-se uma questão da 
esfera do politicamente correto desde que Luiz Inácio Lula da Silva virou 
presidente da República, sem deixar de tropeçar em concordâncias 
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gramaticais.Pega mal – muito mal, aliás – abordar criticamente os deslizes 
primários de Lula na norma culta. Rebatem-se as críticas com considerações 
sobre o preconceito, falta de respeito com o “povo”, insensibilidade social. O 
problema é que, para o cidadão comum, não existe anistia gramatical; o 
mercado profissional e o ambiente educacional não perdoam 
(DIMENSTEIN, 2003, p.34).

Segundo Gilberto Dimenstein (2003), na seleção profissional, os entrevistadores 

avaliam o candidato pela capacidade de articulação e expressão. É o primeiro quesito 

eliminatório.
Os gramáticos mais flexíveis lançam arrazoados interessantes sobre a 
incorporação do falar na norma culta. Há quem aceite tudo ou quase tudo. O 
debate, porém, não é acadêmico: quem estuda está preocupado em obter um 
emprego. E sabe que a flexibilidade no falar, fora do círculo dos amigos, é 
devastadora para quem deseja ser respeitado profissionalmente.Não falar
bem, escorregando em normas básicas, é uma defasagem aos olhos de quem 
emprega e de quem aprova nos testes escolares. É tão grave, na lógica do 
mercado, quanto não lidar com os códigos culturais e digitais 
contemporâneos. Faz parte do caminho da exclusão (DIMENSTEIN, 2003, 
p.34).

Na mídia impressa, o preconceito linguístico manifesta-se em notas sobre 

“gafes” linguísticas cometidas por personalidades, além disso, mais do que nunca 

gramáticos renomados têm sido requisitados, por jornais e revistas, para “solucionar” 

problemas de desvio a norma e, cada vez mais impor uma imagem de “erros” a outras 

formas de usos da língua. (SCOPARO; MIQUELETTI, 2014, p.10).

Para Machado (2003), os linguistas transformaram o “formidável instrumento 

que é a linguística moderna, fundamental para o estudo científico da língua, num fim em 

si mesmo” (MACHADO, 2003, p.36). Isso devido às substituições das nomenclaturas 

da gramática tradicional por “uma emaranhada terminologia linguística”; além disso, 

“as faculdades que tentavam formar gramáticos, em vez de bons professores de língua, 

agora tentam formar linguistas” (MACHADO, 2003, p.36).

A sobrecarga de informações teóricas e nomenclaturas linguísticas parece ter 
contribuído para assombrar ainda mais os estudantes. E tome nomenclatura: 
codificar, encodizar, decodificar, decodizar, diacronia, entropia, langue, 
paradigma, parole, ruído, significado, significante, sincronia, sintagma e por 
aí vai. E tome divisão dividida em subdivisões subdivididas em mais 
subdivisões com remissões infindáveis, levando a mais remissões, que 
conduzem a mais remissões subdivididas em outras tantas remissões 
classificadas por números ou letras (MACHADO, 2003, p.36).

De acordo com Machado (2003), o resultado foi um conhecimento raso da 

gramática tradicional de “cambulhada com pitadas mal digeridas de linguística, de 

semiótica e de teoria da comunicação resultou num formidável caos teórico, capaz de 

Multiciência, São Carlos, 16: 71 - 90, 2017



87

confundir o professor comum e afugentar para sempre os estudantes vitimados pela 

receita indigesta” (MACHADO, 2003, p.36).

Contudo, Machado concorda que os estudiosos modernos da língua têm razão ao 

dizer que o professor tradicional jamais considerou o fato – porque o ignorava – de que 

a língua se constrói de dentro para fora, e não o oposto, pois a capacidade de linguagem 

é dom da espécie humana e que para desenvolver os conhecimentos de uma língua é 

necessário estimular o dom linguístico normal, inato.

Não se pode generalizar, há bons professores também “tradicionais”; no entanto, 

é desafiador estimular da melhor maneira possível o estudo de língua levando em 

consideração que o falante já a conhece e precisa apenas desenvolver suas 

potencialidades inatas, “sem ser travado por teias de regras artificiais, exceções, nomes, 

classificações e subclassificações analíticas eriçadas” (MACHADO, 2003, p.38).

A publicação de SyntacticStructures, do linguista americano Noam Chomsky, 

deu nova orientação aos estudos linguísticos modernos. Conforme Chomsky (1979), a 

linguagem é como um instinto, ou seja, todo falante sabe instintivamente sua língua, 

nasce apto a saber, sem saber como nem por quê; está “programado” biologicamente 

para isso. Ao revelar essa tese, o linguista critica o estruturalismo, que concebia a 

linguagem como algo que se aprendia por imitação e por adestramento.

Chomsky acreditava na criatividade humana e refutava o adestramento. Em sua 

concepção, toma o mote do racionalista René Descartes (1595-1650) “se uma criança 

for criada entre lobos ela não desenvolverá a linguagem. Mas, se voltar ao convívio 

humano, tudo volta ao que deveria ser, e elaaprende a falar. Já um macaco, mesmo que 

seja criado apenas entre humanos, jamais desenvolverá a linguagem, que nele não é 

inata”.

Desse modo, Chomsky mudao objeto de estudo da linguística: enquanto que 

para os estruturalistas a língua era algo externo ao homem, para ele o foco era a 

capacidade inata da linguagem. Ele chamou atenção para o fato fundamental na

linguagem que é o de que cada frase que uma pessoa enuncia é virtualmente uma nova 

combinação de palavras, que aparece pela primeira vez na história do universo. Por isso, 

o cérebro deve ter uma receita ou um programa que consegue construir um conjunto 

ilimitado de frases a partir de uma lista finita de palavras. A isso ele denominou 

gramática mental. O outro fato fundamental é o de que as crianças desenvolvem essa 

gramática mental rapidamente sem qualquer instrução formal à medida que crescem. 

Portanto, segundo Chomsky (1979), as crianças têm que estar equipadas de modo inato 
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com um plano comum às gramáticas de todas as línguas, uma Gramática Universal que 

lhes diz como extrair os padrões sintáticos da fala de seus pais.

Que variedade idiomática realçar na escola? As regionais? A do Vale do 
Jequitinhonha? Pouca gente duvida da necessidade de priorizar a norma 
culta. É a variedade utilizada na redação de livros didáticos e expositivos, de 
jornais, revistas e livros de divulgação, nos concursos oficiais. É a língua 
oficial, enfim, a mais importante do ponto de vista educativo e cultural. É 
nela que se expressam as principais manifestações culturais. Os falantes 
aprendem as variantes regionais e coloquiais em casa, na rua, no botequim, 
em contato com os integrantes da comunidade. O que o ensino oficial não 
pode é ignorar tais registros, sob pena de flutuar na irrealidade. E jamais 
hostilizar o falante de nível social, cultural e econômico mais baixo; ele 
apenas não pôde desenvolver suas potencialidades linguísticas e por isso fala 
"errado" - agramaticalmente, diria Chomsky -, em relação à variedade culta, 
às vezes exacerbada por velhos modelos lusitanos. Nem por isso tais 
modelos, valiosos, devem ser esquecidos ou desvalorizados, já que são os 
pais da língua. Mas a atenção disciplinar às variedades não-cultas deve ser 
dada nos cursos adequados (MACHADO, 2003, p.39).

CONCLUSÃO

Apesar de se adotar uma visão inovadora sobre a variação linguística, nota-se 

que tal questão é abordada de maneira superficial. As capas das revistas trazem à tona a 

importância de se falar bem, trazem regras e mais regras de gramática, afirmam que o 

mercado de trabalho passa a pertencer para os "bons" falantes de nossa língua, mas não 

mostram como unir teoria à prática, bem como desprezam, muitas vezes, a adequação 

do registro à situação comunicativa. As terminologias tradicionalmenteapresentadas 

pela gramática normativa podem ser aproveitadas, evidentemente com críticas 

erevisões, mas sempre como meio, e nunca como fim. As aulas de Língua Portuguesa 

não podemse pautar pelo que preescrevem manuais que julgam o que é certo ou errado e 

sim analisar agramática como um ser vivo, provocando reflexões nas aulas de 

linguagem.

Relacionando ainda a interação linguística com a gramática, vale ressaltar que o 

estudodela reflete diretamente no uso linguístico e no exercício da linguagem. É 

necessário mostrar às pessoas não só a importância de ler e escrever bem, mas também a 

reflexão sobre a atividadede compor enunciados e discursos na interação linguística e 

social que permite a língua, sejaela falada ou escrita, na própria atividade linguística de 

que participamos, isto é, na produção ena recepção, afinal, na interação, não 

desvalorizando, no entanto, o dialeto, mas sim ressaltandopor meio do ensino da língua, 

que existem lugares e situações específicas para que se use alíngua da maneira mais 

adequada possível.
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Quando o aluno é corrigido por falar de forma diferente, o professor não está 

ensinandoo modo certo de falar. A correção representa a rejeição de todo um modo de 

vida e cultura, queé tratada como uma não cultura, como uma negatividade. Todo o 

universo cultural do aluno énegado e apresentado como um erro e como um mal a ser 

extirpado.O preconceito linguístico é bastante difícil de ser derrubado. O que nos resta, 

como educadores, é ressaltar a importância da prática saudável da língua na comunidade 

em que vivemos. O importante é se conscientizar de que não importa como alguém fala, 

mas como interage nas diversas situações de comunuicação.

A gramática normativa deve ser ensinada, mas é certo que o estudante não pode 

ser sobrecarregado com regras artificiais tenebrosas, que antigos estudiosos não sabiam 

ser inferidas da gramática natural, inata. A escola deve ensinar a língua com base na fala 

e nos textos vivos, deixando o ensino por si só gramaticalista.

Linguistic variability and the intolerance of the discourse in the mediatic speeches

ABSTRACT: Taking into consideration that speaking differently does not mean 
speaking “wrongly”, and that, many times, the linguistic heterogeneity is not 
acknowledge by the school and/or Portuguese language teachers, this paper aims at 
contributing to the development of studies linked to the linguistic variables. The most 
common practices have been the prejudice and the intolerance in relation to the popular 
speaking forms, which are stigmatized and excluded as wrong forms. Although, in the 
last decade, the educational legislation has been making the guidelines that exclude the 
popular discourse form less rigid, we can see resistance to this idea, which is not only 
reinforced, but also embraced  by the general press and by the means of communication. 
Discusses the needs for adopting a political posturs in relation to this subject, which 
acknowledges that the point cannot be simplified to the adoption of a correct and true 
speaking form. Thus, the proposed aim here, is accomplish an analysis of the mediatic 
speeches produced since 2001 up to current times referring to the thematic, seeing these 
speeches as power and knowledge devices, highlighting the figure of former President 
Lula, who suffered not only linguistic prejudice, but also social and cultural prejudice.

KEYWORDS: Linguistic Variability; Prejudice; Intolerance in the Discourse; Grammar 
Teaching;Teacher Training.
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A JORNADA DE TRABALHO E O DANO EXISTENCIAL:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES DE DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR 

DO TRABALHO ACERCA DO DANO EXISTENCIAL

Ilisete Maria FERNANDES1

Renato Cássio Soares de BARROS2

RESUMO: Desde meados do século XIX, a classe trabalhadora constantemente se 
desdobra para conquistar seu espaço e ter seu trabalho reconhecido e valorizado, lutando 
para obter uma jornada de trabalho digna. Neste diapasão, o presente trabalho tem por 
objetivo demonstrar como a jornada de trabalho excessiva afeta o trabalhador, causando-
lhe o dano existencial. Este dano é caracterizado pelo prejuízo que causa nas relações e no 
projeto de vida que o trabalhador almejou durante a sua existência. O Tribunal Superior do 
Trabalho tem condicionado o dano existencial principalmente no que se refere à jornada 
excessiva de trabalho, na qual não bastasse ser prática ilegal, visto que, claramente, fere o 
disposto na Constituição Federal da República, bem como a CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho), ainda traz outros reflexos negativos para os trabalhadores, causando-lhes 
danos muitas vezes de difícil reparação. A metodologia, fundamentada no uso da doutrina, 
revistas de tribunais e jurisprudência, possibilitou à pesquisa, além de conceituar e 
fundamentar esse instituto de grande relevância no Direito do Trabalho, fazer algumas 
considerações acerca do dano existencial diante do entendimento de julgadores do 
Tribunal Superior do Trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Jornada do trabalho; Dano existencial; Decisões do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Introdução

O trabalho em questão é o resultado da busca por um conhecimento que 

permitirá uma melhor compreensão acerca da jornada de trabalho que, quando 

excessiva, pode, consequentemente, causar o dano à existência do trabalhador,

interferindo emsua qualidade de vida. 

No mundo atual, a jornada de trabalho é, sem dúvidas, o aspecto que mais 

sobrecarrega a vida das pessoas, visto que as novas formas de organização e a 

possibilidade de acúmulo de funções fazem com que o trabalhador concentre, ao longo 

1Discente do Curso de Direito. Centro Universitário Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 
13.563-470, São Carlos, São Paulo, Brasil. E-mail: ilisete13@hotmail.com.
2 Docente do Curso de Direito. Centro Universitário Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 
13.563-470, São Carlos, São Paulo, Brasil. E-mail: renato@bhadvocacia.com.br
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de seu dia, ações, encargos e obrigações, tornando-o “escravo” de seus horários livres –

horários em que o trabalhador disporia para o lazer, o convívio familiar e social, e para a 

busca de objetivos pessoais.

Muitas são as leis que regem a vida do trabalhador brasileiro, dando-lhe direitos 

e garantias, consolidadas na Magna Carta, assegurando-lhe uma vida digna. O instituto 

do Direito do Trabalho tem como objetivo garantir ao trabalhador um equilíbrio entre a 

sua vida e o trabalho. Nesse sentido, têm-se os períodos de descanso, o repouso 

semanal, as férias, licenças de trabalho, entre tantas outras garantias que, quando 

violadas, causam ao trabalhador diversos danos, como o dano existencial. 

O ser humano busca, ao longo de sua vida, extrair tudo o que está ao seu 

alcance, o máximo de suas potencialidades e, assim, projeta no futuro aquilo que no 

presente não há possibilidade; isso, por sua vez, frustra-o, dando impulso ao dano 

existencial, pois as condições de trabalho que lhe são oferecidas não o conduzem à 

realização do seu projeto de vida, já que não consegue desenvolver suas aspirações, 

desejos, sonhos, o convívio familiar é precário e a falta de tempo impede-o de lutar pelo 

seu próprio destino. Consequentemente, isso tudo representa uma ameaça à sua vida, à 

sua existência. 

Diante disso, esse trabalho se faz mister, não só por expor a importância do 

assunto, conceituá-lo, demonstrar os elementos constitutivos do dano existencial, a 

evolução histórica da Jornada de Trabalho no Brasil, mas também por fazer uma breve 

avaliação de como o Tribunal Superior do Trabalho Brasileiro tem vislumbrado o tema, 

como os julgadores têm se posicionado a respeito. Sem desconsiderar que o tema ainda 

carece de produção científica, mas se pautando no que está disponível, podemos

verificar a importância desse novo instituto no Direito do Trabalho, que surge como 

uma forma de amenizar os danos causados à vida dos trabalhadores.
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A jornada de trabalho

A jornada de trabalho, em uma perspectiva mundial, começa a ser tratada em 

meados dos anos de 1800, nos países da Europa, sendo, naquele período, constituída de 

12 a 16 horas diárias. Embora se saiba, na atualidade, que essa jornada, além de 

excessiva, ainda traga danos à saúde do trabalhador, para a época foi uma grande 

conquista. Depois de diversos movimentos reivindicatórios que visavam à diminuição 

dessa jornada, cada país foi limitando-a, de forma que hoje, na grande maioria dos 

países, a jornada de trabalho constitui-se de 8 horas diárias.

O Papa Leão XIII exerceu grande influência para que a diminuição das horas de 

trabalho fosse conquistada. Sua preocupação com a limitação da jornada de trabalho foi 

fundamental para que, desse modo, o trabalho não fosse prolongado por tempo superior 

àquele que as forças do homem suportassem. Por isso, a Encíclica RerumNovarum, de 

1891, prevê que “o número de horas de trabalho diário não deve exceder a força dos 

trabalhadores, e quantidade do repouso deve ser proporcional à qualidade do trabalho, 

às circunstâncias do tempo e do lugar, à compleição e saúde dos operários” (MARTINS, 

2014, p. 553).

Historicamente, no Brasil, mais precisamente em meados de 1932, vários 

decretos iniciaram a regularização da jornada de trabalho; ainda que de forma singela e 

somente para alguns trabalhos específicos, os legisladores começavam a tratar o tema 

com maior importância. A Constituição Federal de 1934 em seu artigo 121, na alínea c 

do parágrafo primeiro, estabelecia que o “trabalho diário não excedente de oito horas 

reduzíveis, mas só prorrogáveis nos casos previstos em lei”. As Constituições de 1937, 

1946, 1967 e 1969 mantiveram, praticamente, a mesma redação, vindo a ser modificada 

na Constituição de 1988, que estabeleceu em seu artigo 7°, inciso XIII: “duração do 
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trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada 

a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção 

coletiva de trabalho”, bem como no inciso XIV “jornada de seis horas para o trabalho 

realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva” – sendo 

um grande ganho para os trabalhadores, embora saibamos que muitos empregadores 

desrespeitam essa garantia constitucional. 

Ainda no que concerne aos direitos dos trabalhadores, sancionada em 1943, pelo 

então presidente Getúlio Vargas, surgiu a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 

que teve por objetivo regulamentar as relações individuais e coletivas de trabalho. A 

CLT, desde sua promulgação, sofreu muitas mudanças, mas até os dias atuais cumpre o 

seu papel principal: a proteção dos direitos dos trabalhadores. 

Embora a Constituição não empregue o nome de jornada e sim duração do 

trabalho, conceitualmente jornada de trabalho é “a quantidade de labor diário do 

empregado” (MARTINS, 2014, p. 556). Essa “quantidade de labor diário do 

empregado” é, no entanto, o tempo em que o empregado fica à disposição do 

empregador para executar as funções para as quais fora contratado, são as horas em que 

ele fica inteiramente disponível e nas quais realiza seu trabalho.

Em suma, a jornada de trabalho compreende nada mais que o tempo em que o 

trabalhador desempenha as suas funções (conforme seu contrato de trabalho),

obedecendo às determinações legais quanto às horas que deve dispor ao labor diário ou 

semanal, sendo essa jornada remunerada através do salário.

O DANO EXISTENCIAL

Levando-se em conta alguns fundamentos filosóficos, mais precisamente as 

reflexões de Kierkegaard (1813-1855 – considerado o pai do existencialismo), Heidegger 
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(1889-1976), Karl Jaspers (1883-1969), Jean Paul Sartre (1905-1980), entre outros, o 

existencialismo está traduzido numa corrente filosófica e literária. Sendo assim:

[...] considera o homem como um ser único, subjetivo e, na mesma via, 
também dotado de liberdade, e que essa liberdade o coloca na condição 
humana daquele que, por ser encarado como sendo o único, responsável pelos 
seus atos e destino, para existir, precisa – enquanto projeto – realizar-se. 
(COSTA, 2017, p. 21)

Conforme conclui Costa, “para os filósofos existencialistas, se existe uma 

natureza humana, ela está identificada ou se resume, para esse mesmo homem, nas 

possibilidades da sua existência” (COSTA, 2017, p. 27). Ou seja, o homem deve buscar, 

por meio de suas ações, a sua realização pessoal, ainda que, essa realização seja 

considerada subjetiva. No decorrer da vida, não há somente uma razão para o homem 

sentir-se realizado, não basta somente esse homem ter um trabalho ou constituir uma 

família, se ainda assim, em seu íntimo, faltar-lhe algo. Em sua existência o homem busca 

aquilo que lhe faz feliz, que lhe faz sentir-se realizado

Para o filósofo Jean-Paul Sartre, “o homem é, não apenas como é concebido, mas 

como ele se quer, e como se concebe a partir da existência, como se quer a partir desse 

elã de existir, o homem nada é além do que ele se faz” (SARTRE apud PORTUGAL, 

2016, p. 43). Logo, o homem é aquilo que no decorrer de sua existência planeja ser por 

meio de seu projeto de vida.

É no sentido de existir que surge o dano existencial. Esse, oriundo do Direito 

Italiano, é tema recente no Direito Brasileiro. Seu conceito, fundamentos e elementos 

estão em construção e ainda carecem de material, mas se pode observar que o tema 

principal desse trabalho é juridicamente relevante na esfera trabalhista.

Ainda que de forma sutil, no meio acadêmico da Itália, já no início da década de 

1990, começava-se a traçar os primeiros conceitos sobre um novo tipo de dano, 

intitulado dano existencial. Entretanto, foi somente no ano 2000, em uma decisão da 

Multiciência, São Carlos, 16: 91 - 110, 2017



96

Suprema Corte Italiana, na sentença n° 7.713, que o dano existencial foi tratado como 

uma espécie de dano extrapatrimonial. A sentença não se referia a nenhuma indenização 

trabalhista, mas a uma reparação de danos existenciais acerca de um filho que havia 

proposto uma ação contra o pai que o tivera abandonado. A decisão da Suprema Corte 

reconheceu que houve uma ofensa aos seus direitos fundamentais e à sua dignidade, e, a 

partir dessa decisão, deu-se início, no âmbito jurídico, à necessidade de reparação 

quando houvesse violação ou desrespeito à dignidade da pessoa humana, aprimorando os 

conceitos e entendimentos dos juristas, ainda em plena construção. 

No Brasil, esse tema começou a ser introduzido nos tribunais em meados do ano 

de 2005, inspirado na jurisprudência e doutrina italiana. Assim, o direito brasileiro, mais 

precisamente na esfera trabalhista, vem reconhecendo o dano existencial como novo 

instituto dos danos extrapatrimoniais.

O dano existencial está diretamente ligado ao projeto de vida. Carlos Giovani 

Pinto Portugal, valendo-se de Frota, define o projeto de vida a partir de um

impedimento de que determinado ser humano tenha a possibilidade fática de 
praticar, baseado em seu livre-arbítrio, conjunto de atos imprescindíveis à 
execução de planejamento razoável e adaptável de metas e aspirações pessoais 
(plausíveis e exequíveis) que dão sentido à sua existência e representam 
aspecto central de sua busca pela autorrealização. (FROTA apud 
PORTUGAL, 2016, p. 98)

Dessa forma, tem-se o dano ao projeto de vida quando o ser humano é impedido 

de realizar aquilo que planejou como metas e sonhos, que certamente poderiam ser 

consolidadas, caso não tivesse porforças alheias sido frustrado. O dano ao projeto de vida 

tende a comprometer o futuro da pessoa, e, mesmo que ela venha, com o tempo, 

recuperar o seu projeto traçado ou traçar novos planos para a sua vida, ainda assim, pode 

ocorrer uma perda do sentido da vida (PORTUGAL, 2016).  Nesse mesmo sentido, 

Portugal salienta que “uma vez que o ser humano é livre para valorar e eleger uma certa 
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trajetória vital, compreende também que alcançar ou realizar o projeto vital é uma luta 

cotidiana contra os mais diversos condicionamentos e obstáculos” (PORTUGAL, 2016, 

p. 99).

Flaviana Rampazzo Soares conceitua com maestria o dano existencial:

O dano existencial é a lesão ao complexo de relações que auxiliam no 
desenvolvimento normal da personalidade do sujeito, abrangendo a ordem 
pessoal ou a ordem social. É uma afetação negativa, total ou parcial, 
permanente ou temporária, seja a uma atividade, seja a um conjunto de 
atividades que a vítima do dano, normalmente, tinha como incorporado ao seu 
cotidiano e que, em razão do efeito lesivo, precisou modificar em sua forma 
de realização, ou mesmo suprimir de sua rotina. (SOARES, 2009, p.44)

Dessa forma, é possível perceber que o dano existencial é uma lesão ao

trabalhador que vislumbra suas relações pessoais, sua vida social, seus objetivos, seus 

sonhos, sendo frustrada em decorrência de uma conduta negativa oriunda daquele a 

quem está subordinado. 

O dano existencial está ligado à qualidade de vida, ou ainda em um “ter que agir 

de outra forma” ou em um “não poder mais fazer como antes” (SOARES, 2009, p. 44), 

que repercute diretamente sobre a existência da pessoa. Acerca do tema em questão, 

Eugenio Facchini Neto e TulaWesendonck, mencionados por Molina, ensinam que “os 

danos existenciais podem ser entendidos como uma espécie do gênero mais amplo dos 

danos imateriais ou extrapatrimoniais, que entre nós costumam ser chamados de danos 

morais” (NETO; WESENDONCK apud MOLINA, 2017, p.473). E ainda, valendo-se 

de Sônia Mascaro Nascimento, reconhece que aquele cujo projeto de vida foi frustrado 

pela conduta patronal ilegal tem gerado o dano existencial, “isto porque, este deixa de 

conviver com sua família, não tem mais tempo para o lazer e para o estudo, está mais 

suscetível de ser acometido de doenças ocupacionais, dentre outros incontáveis 

prejuízos” (NASCIMENTO apud MOLINA, 2017, p.473). Os casos mais comuns 

relacionados à relação de trabalho são a exigência de jornadas excessivas e reiteradas,
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que se estendem além do limite imposto legalmente, assim como a supressão dos 

períodos de descanso do trabalhador.

Ainda discorrendo sobre o conceito de dano existencial, Andre Araújo Molina, 

em seu artigo, menciona os ensinamentos de Júlio César Bebber, no que concerne às 

relações de trabalho, apontando que o dano existencial “compreende como toda lesão 

que compromete a liberdade de escolha e frustra o projeto de vida que a pessoa elaborou 

para sua realização como ser humano” (BEBBER apud MOLINA, 2017, p.473). Dessa 

forma, seria existencial, porque há um impacto gerado pelo dano que acaba provocando 

um vazio na pessoa, um sentimento de que a vida não está completa ou não foi 

completada; e o projeto de vida compreende o destino escolhido pela pessoa, aquilo que 

ela decidiu fazer com sua vida, aquilo que ela desejou fazer no decorrer dos anos 

(MOLINA, 2017).

Princípios do dano existencial

Para o Direito, “o princípio é a base, a estrutura, o fundamento que irá informar 

e inspirar as normas jurídicas” (MARTINS, 2013, p. 65). Assim sendo, pode-se afirmar 

que princípio é aquilo que se inicia, o começo de tudo, os alicerces necessários para dar 

sustentação ao ordenamento jurídico na criação de suas normas. 

É possível associar ao dano existencial três princípios, conforme nos leciona 

Soares: o princípio da dignidade humana, o princípio da solidariedade e, ainda, haveria 

um terceiro, o princípio neminemlaedere. 

A respeito do princípio da dignidade da pessoa humana, observa-se que:

A pessoa é o valor fundamental, um elemento a ser protegido das agressões 
da vida social, pois envolve não apenas uma noção de ser humano capaz de 
agir conscientemente sobre o mundo físico e de alterar o meio ambiente, de 
acordo com as circunstâncias que entender mais conveniente, mas, sobretudo, 
como centro de interesses e titular de direitos que podem ser estabelecidos e 
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exercitados, tanto de forma singular quanto de forma coletiva. (ALPA 
apudSOARES, 2009, p. 51-52)

A dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental que está consagrado 

na Magna Carta, no seu artigo 1°, em seu inciso III, instituído como fundamento do 

nosso Estado Democrático de Direito, e é dever do Estado assegurá-lo e garanti-lo.

A dignidade da pessoa é um valor interior e próprio, de intensa e contínua 
manifestação e exteriorização, porque, ao mesmo tempo em que une e iguala 
as pessoas, pois todas têm um núcleo comum, as difere, já que a dignidade 
serve para assegurar a preservação das diferenças que tornam cada ser único e 
especial e que são necessárias para o próprio desenvolvimento sadio da 
sociedade, bem como fundamento para evitar que tais diferenças possam 
servir para inferiorizar uns frente aos outros (SOARES, 2009, p. 52).

O princípio da dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho visa garantir

que a pessoa/trabalhador não seja visto apenas como um objeto, como um meio, uma 

peça para se alcançar seus objetivos, mas sim, como um ser único, com valores próprios, 

e que deve ter a sua integridade (física ou psicológica) respeitada. Por outro lado, há o

princípio da solidariedade, que aqui não equivale à caridade, mas a uma espécie de 

elemento capaz de qualificar a relação entre as pessoas, como menciona Soares:

A solidariedade remete à ideia de caridade, entretanto, nas relações de trabalho 

esse princípio deve ser tido como uma fonte de proteção, tendo em vista que a 

solidariedade foi de certa forma um fator fundamental para que os direitos sociais fossem 

assim considerados direitos fundamentais, e, dessa maneira, fazendo com que, em 

determinadas situações, a sociedade beneficie pessoas por algum tipo de amparo social. 

Exemplificando tal princípio, é o que ocorre nos acidentes de trabalho: a previdência 

social assiste o acidentado,pagando-lhe mensalmente determinada quantia para custear o 

seu sustento, quantia custeada pelos próprios empregadores que recolhem um percentual 

do salário de contribuição devido ao empregado a título de Seguro de Acidente de 

Trabalho, com base assim, no princípio da solidariedade (SOARES, 2009).
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O neminemlaedere “é um princípio que determina a necessidade de zelo quanto 

as demais pessoas e seus interesses legítimos, determinação essa que é a essência da 

responsabilidade e surge da constatação de que deve ser mantida íntegra a incolumidade 

das pessoas” (SOARES, 2009, p. 58). Desse princípio podemos verificar que, via de 

regra, ninguém deve ser lesado, visto que neminemlaedere significa “não lesar a 

outrem”. 

Sendo assim, “a regra é a de que, no mínimo, ninguém deve ser lesado, sendo que 

o comportamento ideal é aquele em que a pessoa conduz os atos de sua vida no sentido 

de realizar os seus interesses legítimos e, concomitantemente, promover os interesses dos 

demais” (SOARES, 2009, p.58). Logo, aquele que sofrer uma lesão, deve agir no sentido 

de se impor, buscando o que a lei lhe garante, para que assim se faça valer o seu direito, 

bem como, a possibilidade de que essa conduta lesiva não seja reiterada.

Dano existencial nas relações de trabalho

O dano existencial compreende a lesão que o trabalhador sofre e que compromete a 

sua liberdade de escolha, frustrando, dessa forma, o seu projeto de vida, aquilo que ele 

elaborou para sua realização como ser humano, aquilo que sonhou em conquistar durante sua 

existência.

A Constituição Federal traz em seus diversos dispositivos várias garantias ao 

trabalhador, dentre elas o direito ao lazer (art. 6°), à limitação da jornada de trabalho (art. 7°, 

XIII), ao gozo de férias anuais remuneradas (art. 7°, XVII), ao repouso semanal remunerado, 

preferencialmente aos domingos (art. 7°, XV), ao acesso à educação (art. 205), bem como ao

acesso à cultura (art. 215). Uma vez violadas essas garantias pelo empregador de modo a 

afetar diretamente a vida do trabalhador, tem-se caracterizado o chamado dano existencial. 
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No âmbito das relações de trabalho, para doutrina e jurisprudências, o dano 

existencial está diretamente ligado “à realização de jornadas de trabalho extenuantes, que 

reduzem o tempo de não trabalho do operário e causam danos às suas relações sociais e 

prejuízo à consecução do seu projeto de vida” (TUMA, 2016, p. 97). Entretanto, não pode 

este ser somente o seu enfoque.

[...] o dano existencial, na seara trabalhista, não está restrito às lesões ocasionadas 
pelas jornadas extenuantes. Todo e qualquer prejuízo grave o suficiente para afetar 
a própria existência do trabalhador, a saber, seu projeto de vida ou a vida de 
relação, configura a ocorrência do dano existencial, o que pode ser fruto de outras 
circunstâncias laborais, a exemplo do assédio moral, da supressão de férias e 
demais repousos remunerados, da imposição de metas abusivas ou a exposição do 
trabalhador a condições degradantes de trabalho, tudo a depender do caso [...]. 
(TUMA, 2016, p.98)

Nesse sentido, é de grande importância que a compreensão do dano existencial não 

seja restrita somente a jornadas de trabalho excessivas, mas todo e qualquer prejuízo que 

decorra do trabalho deve ser considerado, para que se possa coibir tais condutas, de forma a 

dar ao trabalhador o que a própria Constituição Federal garante: “uma vida digna”. Sabe-se

que o trabalho assalariado é o sustentáculo do modo de produção capitalista do qual se vive,

por isso é necessário vislumbrar os diretos sendo reconhecidos.

Amauri Cesar Alves ressalta que o dano existencial visto pela doutrina e 

jurisprudência trabalhistas no Brasil tem como característica principal:

[...] a frustação de um projeto de vida em decorrência de ato ilícito trabalhista 
patronal decorrente de limitações impostas à plena realização de direitos de 
personalidade por excesso de trabalho”, e que “a reparação do dano impõe, 
portanto, a comprovação de ilícito trabalhista”, sendo esse “prejuízo referente 
a projeto de vida e nexo de causalidade entre ambos”. (ALVES, 2016, p.1118)

Alves traz um questionamento acerca do tema, colocando como pergunta básica: 

se “exige-se sujeição pessoal ou a mera subordinação jurídica é suficiente à 

caracterização da imposição ilícita de sobrejornada?” (ALVES, 2016, p.1118). Como 

resposta, ele menciona:
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A subordinação jurídica no contexto atual do capitalismo brasileiro e
principalmente da legislação trabalhista permissiva no que tange à rescisão 
contratual injustificada tende a ser suficiente à caracterização da imposição do 
excesso de trabalho. Não há necessidade de que o empregador, pela força 
(física ou moral), imponha irremediavelmente sua vontade contra eventual 
decisão contrária do trabalhador. O risco de perder o emprego mesmo 
imotivadamente faz com que o trabalhador acate ordens patronais abusivas ou 
ilícitas (do ponto de vista trabalhista) e cumpra jornadas que comprometem 
sua inserção familiar e seus projetos de vida. (ALVES, 2016, p.1118)

Há vários fatores capazes de justificar por que os trabalhadores aceitam cumprir 

jornadas excessivas e, por vezes, sujeitam-se a trabalhos escravos. Muitos, por não terem 

condições de sustentar a família ou por medo de perderem o trabalho, aceitam essas 

imposições que nem sempre são feitas diretamente, mas que os fazem se submeter as 

mais variadas situações e a deixar sua vida de lado. 

Elementos constitutivos do dano existencial nas relações de trabalho e ônus da 

prova

A materialização do dano existencial dá-se de forma a haver “uma renúncia 

involuntária às atividades cotidianas de qualquer gênero, em comprometimento das 

próprias esferas de desenvolvimento pessoal” (SOARES, 2009, p. 46). Essa renúncia 

involuntária deve comprometer as atividades pessoais do trabalhador, de forma que se 

tenha suprimidos seus projetos de vida, a convivência pessoal, social etc., É importante 

demonstrar que, para ter caracterizado o referido dano ao trabalhador, deve haver 

alteração na conduta da pessoa, tanto qualitativa como quantitativamente, considerando-

se cada caso, individualmente. 

Para Soares, todos “os sacrifícios, as renúncias, a abnegação, a clausura, o exílio, 

o prejuízo do cotidiano, uma interação menos rica do lesado com as outras pessoas, 

coisas e interesses, provisórias ou definitivas” (SOARES, 2009, p. 47) são elementos que 

constituem o dano existencial; mas, ainda assim, para se falar em dano existencial é 
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preciso que se tenha “um dano juridicamente relevante, uma conduta (ação ou omissão), 

o nexo de causalidade entre ambos, e o nexo de imputação sobre o responsável por tal 

conduta” (SOARES, 2009, p. 47). A prova do dano existencial, “pode ser considerada 

dispensável (apesar de não recomendada a sua dispensa) quando as próprias 

consequências do dano evidenciarem, segundo as normas da experiência comum, a 

alteração do cotidiano” (SOARES, 2009, p. 146). 

A jornada excessiva de trabalho, por si só, já traz consequências danosas, que 

constituem fatos notórios e dispensam a prova; entretanto, a exigência de prova material 

converte a situação processual da vítima em uma tarefa um pouco mais difícil de ser 

atendida, não sendo, porém, impossível. Todo ser humano tem seus momentos de 

reflexão e descanso, e provar que um trabalhador tem por projeto de vida dedicar-se à 

leitura, à prática de esportes, pescarias, cozinhar para a família, namorar etc., a saber “de 

que forma é possível realizar a prova em uma audiência trabalhista de que a jornada 

excessiva lhe impediu de realizar tais atividades?” (MOLINA, 2017, p.475).

A violação do direito fundamental do trabalhador ocorre no momento em que 
haja imposição pelo empregador de realização de jornada excessiva e 
reiterada (influência externa indevida), tolhendo a independência de 
autodeterminar-se, bem como quando subtrair-lhe o direito ao gozo de férias, 
descansos semanais, intervalos interjornadas, lazer e convivência familiar, 
social e afetiva. (MOLINA, 2017, p. 475)

Presume-se, portanto, que não há necessidade de provar o fato de a pessoa ter 

seu projeto de vida ou sua vida de relações afetados, pois já bastaria a evidência do 

trabalhador ter suprimido o que é seu de direito. Aquele que é submetido a jornadas de 

trabalho excessivas, que tem subtraído o seu direito a gozar férias, os descansos 

semanais, ou o seu direito de escolher como vai usufruir de sua liberdade, da sua vida 

pessoal, tem configurado o dano existencial.

Assim, o empregador, que exige de seu empregado a prestação de serviços 
em regime de horas extras de forma ordinária abusa de seu direito, agredindo 
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o interesse social e mesmo econômico, comete, portanto, ato ilícito, cuja 
correção, evidentemente, não se dará pelo mero pagamento do adicional de 
horas extras. O dano do trabalhador, aliás, não depende de prova, pois se 
configura pelo próprio fato em si do trabalho em horas extras de forma 
ordinária (ainda mais quando não remuneradas devidamente), na medida em 
que a própria lei estabeleceu o limite das horas de trabalho para proteção da
saúde do trabalhador (questão de ordem pública) e também para ampliar o 
acesso ao mercado de trabalho (também questão de ordem pública). (SOUTO 
MAIOR apud MOLINA, 2017, p. 475)

Algumas considerações de decisões do tribunal superior do trabalho acerca do 

dano existencial

O dano existencial tem sido visto como uma espécie de “desdobramento” do 

dano moral. Dessa forma, para uma melhor compreensão a respeito do dano existencial 

nas relações de trabalho, é importante que se faça algumas considerações de julgados do 

Tribunal Superior do Trabalho, buscando, assim, a compreensão dos julgadores acerca 

do tema, bem como que se destaque de que forma esse dano, que é de grande relevância 

e importância no Direito do Trabalho, está sendo tratado/aplicado em casos concretos. 

Caso recente é o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, datado em 28 

de março de 2017. No caso referido, analisado pelos Ministros da 2ª Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho, a Corte manteve a decisão na qual condenava a empresa a pagar 

indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dano moral,em virtude de ela 

exigirdo empregado jornada de trabalho diária de 15 horas. Havia uma controvérsia 

quanto à caracterização ou não do dano moral no caso de cumprimento de jornada 

exaustiva pelo empregado. O entendimento da Corte é no sentido de que:

[...] a submissão habitual dos trabalhadores à jornada excessiva de labor 
ocasiona dano existencial, modalidade de dano imaterial e extrapatrimonial 
em que os empregados sofrem limitações em sua vida pessoal por força da 
conduta ilícita praticada pelo empregador, exatamente como na hipótese dos 
autos, importando em confisco irreversível de tempo que poderia 
legitimamente destinar-se a descanso, convívio familiar, lazer, estudos, 
reciclagem profissional e tantas outras atividades, para não falar em 
recomposição de suas forças físicas e mentais, naturalmente desgastadas por 
sua prestação de trabalho. (...) Portanto, o ato ilícito praticado pela reclamada 
acarreta dano moral in reipsa, que dispensa comprovação da existência e da 
extensão, sendo presumível em razão do fato danoso. (Agravo de instrumento 
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em recurso de revista nº 2000-13.2013.5.03.0097. Ministro Relator José 
Roberto Freire Pimenta. 2ª Turma. 28/10/2017)

Ressaltou a Corte que “o extraordinário se prova e o ordinário se presume”. No 

caso em questão, o trabalhador foi submetido a uma jornada de trabalho excessiva, da 

qual diariamente ficava à disposição do empregador por 15 horas executando o trabalho 

pelo qual fora contratado. Apesar de a Corte ter reconhecido e qualificado como dano 

moral nos autos, é evidente que se trata de dano existencial, conforme entendimento 

supracitado. 

Em outro Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, o Tribunal Superior do 

Trabalho igualmente reconheceu o dano existencial no que se refere à prestação diária 

de trabalho de forma excessiva. O caso trata de um motorista de transporte rodoviário 

de cargas, que, embora exercesse atividade externa, era cobrado e fiscalizado quanto à 

sua rota e à jornada de trabalho, de modo que, em função dos controles apresentados 

pela defesa e de prova oral, teve fixada, pelo Tribunal Regional do Trabalho, a jornada 

de trabalho das 5h às 23h, com 30minutos de intervalo para almoço e jantar, e 2h de 

parada para carregamento e descarregamento, trabalhando em domingos e feriados, com 

apenas duas folgas mensais obtidas em domingos.  O entendimento da Corte no caso em 

questão é de que:

O excesso de jornada extraordinária, para muito além das duas horas 
previstas na Constituição e na CLT, cumprido de forma habitual e por longo 
período, tipifica, em tese, o dano existencial, por configurar manifesto 
comprometimento do tempo útil de disponibilidade que todo o indivíduo 
livre, inclusive o empregado, ostenta para usufruir de suas atividades 
pessoais, familiares e sociais. (...) Se não bastasse, essa jornada gravemente 
excessiva reduz acentuadamente e de modo injustificável, por longo período, 
o direito à razoável disponibilidade temporal inerente a todo indivíduo, 
direito que é assegurado pelos princípios constitucionais mencionados e pelas 
regras constitucionais e legais regentes da jornada de trabalho. Tal situação 
anômala deflagra, assim, o dano existencial, que consiste em lesão ao tempo 
razoável e proporcional, assegurado pela ordem jurídica, à pessoa humana do 
trabalhador, para que possa se dedicar às atividades individuais, familiares e 
sociais inerentes a todos os indivíduos, sem a sobrecarga horária 
desproporcional, desarrazoada e ilegal, de intensidade repetida e contínua, em 
decorrência do contrato de trabalho mantido com o empregador. [...]. 
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(Agravo de instrumento em recurso de revista nº 10549-59.2015.5.15.0080.3ª 
Turma. Relator: Mauricio Godinho Delgado. Brasília, 22 de março de 2017)

A Corte, tal qual o caso mencionado anteriormente, também considera a 

reparação como sendo dano moral, entretanto, reconhecendo o dano existencial, 

mencionando as suas características e ressaltando o princípio da dignidade humana. Fica 

evidente que, quando a jornada de trabalho é reiterada e excessiva, esta faz com que o 

trabalhador tenha suprimido o tempo do qual disporia para o convívio familiar, para o 

descanso, ou para outras atividades pessoais, tempo este que lhe é garantido 

constitucionalmente e que, quando suprimido de forma ilícita, deve ser reparado.

O que fica claro nas jurisprudências citadas é que o Tribunal Superior do 

Trabalho reconhece o dano existencial e está considerando como elementos probatórios 

não só a prova que demonstra a jornada excessiva, mas também a presunção, de modo 

que, tendo em vista que o trabalhador exerceu durante certo período de tempo jornada 

de trabalho extenuante, evidentemente, este teve o seu projeto de vida afetado. 

Entretanto, ainda muito se fala em dano moral, até mesmo os pedidos nas ações 

mencionam isso. Fato esse que deve ser revisto não somente pelos julgadores, mas 

também pelos advogados, para que, dessa forma, construa-se e se consolide esse 

instituto de suma importância para o Direito do Trabalho. 

Considerações finais

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma melhor compreensão 

sobre o Dano Existencial nas relações de trabalho – instituto que recentemente está 

sendo vislumbrado no Direito Brasileiro e que consiste na reparação do dano sofrido ao 

projeto de vida do trabalhador, sendo, em síntese, a perda de uma chance. A extensão da 

jornada de trabalho para além do previsto legalmente e por longo período de tempo traz 

ao trabalhador danos à sua existência, ou seja, tudo o que foi projetado para a sua vida, 
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quer seja a convivência em família ou a continuidade nos estudos, acaba sendo afetado 

por forças alheias à sua vontade. Ainda que o trabalhador possa ter a oportunidade de 

recomeçar e traçar novo projeto de vida, é dever do Estado fiscalizar e combater as 

condutas ilícitas por parte do empregador. O instituto do Direito do Trabalho tem como 

objetivo principal garantir ao trabalhador certo equilíbrio entre a sua vida e o trabalho, 

de forma a prevenir os conflitos oriundos de uma “luta” entre empregador e empregado, 

cuidando das relações de trabalho subordinado, visando a sua proteção e estruturação.

A jornada de trabalho excessiva tem sido a grande causadora do dano existencial 

aos trabalhadores e, com frequência, é desrespeitada, ainda que seja garantida 

constitucionalmente. Entretanto, não se limita somente no que concerne a jornadas de 

trabalhos excessivas, há outros fatores que estão relacionados a este instituto de grande 

valia na seara trabalhista. Sendo de suma importância não somente punir aqueles que 

desrespeitam as normas, mas também criar mecanismos de fiscalização, como forma de 

coibir essas condutas danosas.

Destarte, afirma-se a importância da doutrina e jurisprudência como 

instrumentos de aperfeiçoamento desse novo instituto que ainda tem muito a evoluir 

quanto ao seu conceito e peculiaridades.

The working day and existential damage: some considerations of decisions of the superior 
labor court on existential damage

ABSTRACT: Since the mid-nineteenth century, the working class has been striving to 
conquer space, have its work recognized and valued, and have a decent workday. In this 
context, the purpose of this paper is to demonstrate how the excessive workday affects the 
worker, causing the existential damage. This damage causes loss in the worker’s relations 
and  project of life, meaning, everything that the worker dreamed, desired and projected 
during its existence. The Superior Labor Court has conditioned the existential damage, 
mainly, in regard to the excessive workday, in which it was not enough to be illegal 
practice, since, clearly, it disrespect the provisions of the Federal Constitution of the 
Republic, as well as the CLT (Consolidation of Labor Laws), and still brings other 
negative reflexes to the workers, causing them damages, often, difficult to repair.  The 
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methodology, based on the use of doctrine, court magazines and jurisprudence, enable 
to the research, in addition to conceptualizing and substantiating that institute of great 
relevance in Labor Law, make some considerations about the existential damage before 
the understanding of judges of the Superior Labor Court.

KEYWORDS: Journey of the work; Existential damage; Decisions of the Superior 
Labor Court.
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RELATO DE UMA INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL: O DESVELAR DE UMA ESCOLHA

Ketilen PIASSI1

Natália Souza NOGUEIRA2

RESUMO: Este artigo tem por objetivo descrever um relato de experiência em 
atendimento clínico junto do Estágio Profissionalizante Supervisionado em Orientação 
Profissional realizado por uma estagiária do curso de Psicologia do Centro Universitário 
Central Paulista ligado ao Serviço Escola de Psicologia. O objetivo da orientação 
profissional é o desenvolvimento do adolescente na busca pela definição da identidade 
profissional. A cliente atendida tinha 17 anos de idade, ensino médio completo e
encontrava-se em dúvida em relação à escolha profissional. Realizaram-se quinze 
sessões de atendimento em orientação profissional entre Fevereiro e Maio de 2017. Para 
tanto, utilizaram-se no processo entrevistas semiestruturadas com a cliente e a 
responsável com a finalidade de compreender os aspectos relativos à escolha da
profissão e proporcionar a devolutiva dos resultados, assim como técnicas e testes 
psicológicos pertinentes a demanda apresentada. A análise dos dados obtidos foi 
realizada por meio de cinco critérios de orientabilidade propostos por Bohoslavsky. A
cliente chegou com dúvidas a respeito do que cursar e encontrava-se no momento de 
escolha entre quatro profissões decidindo-se por uma delas. Portanto, a cliente 
consolidou sua escolha por um curso pelo qual já tinha interesse desde o início do 
atendimento, baseando-se nas reflexões promovidas pelos resultados dos instrumentos 
aplicados. 

PALAVRAS-CHAVE: Orientação Profissional; Escolha; Ansiedade; Resolução.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo descrever um relato de experiência em 

atendimento clínico junto ao Estágio Profissionalizante Supervisionado em Orientação 

Profissional que é oferecido aos alunos do 7º ao 10º período do curso de Psicologia do 

1 Aluna do Curso de Psicologia do Centro Universitário Central Paulista. E-mail: 
ketilenpiassi11@gmail.com
2 Docente do Curso de Psicologia do Centro Universitário Central Paulista. E-mail: 
nogueiranc@terra.com.br
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Centro Universitário Central Paulista – UNICEP. Os atendimentos são gratuitos e 

destinam-se aos adolescentes a partir de 15 anos de idade que procuram o serviço por

demanda espontânea ou são encaminhados por outros profissionais da área da saúde.

A Orientação Profissional tem como objetivo principal auxiliar as pessoas no 

momento da escolha ou redefinição da profissão. Ela não auxilia apenas aos alunos do 

Ensino Fundamental e Médio, mas também os adultos que não estão satisfeitos com a 

profissão atual e pretendem investir numa nova carreira ou, mesmo satisfeitos, querem 

progredir na carreira em alguma determinada área, mas estão em conflito com a escolha. 

(HANSTENREITER, 2014).

De acordo com Lucchiari (1993, p.11) “A escolha de uma profissão é uma 

necessidade. A cada dia que passa vemos que os jovens têm maior dificuldade para 

fazer suas opções. Um universo de cursos e novas especializações tem surgido”. E são 

muitos os fatores que influenciam na escolha de uma profissão, desde características 

pessoais a convicções políticas e religiosas, valores, crenças, contexto socioeconômico, 

família e pares (SANTOS, 2005).

Segundo Bohoslavsky (1998, p. 1), a orientação vocacional atua como uma 

intervenção psicoprofilática, pois trabalha “em nível de diagnóstico, de investigação, de 

prevenção, e a solução da problemática vocacional”, promovendo o desenvolvimento e 

as potencialidades humanas, refletindo sobre os aspectos que envolvem a escolha da 

profissão e, por fim, ajudando o adolescente a tomar e implementar decisões eficazes de 

carreira (SPOKANE, 2004). 

As intervenções podem ser distinguidas em duas modalidades: a modalidade 

estatística e a modalidade clínica. Para Bohoslavsky (1998) na modalidade estatística, o 

psicólogo não tem atuação ativa no aconselhamento do adolescente, sendo o teste 

psicológico o instrumento fundamental para que as aptidões e interesses sejam 
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conhecidos, considerando que cada carreira possui suas características em específico. Já 

na modalidade clínica, a entrevista é o principal instrumento, tendo o adolescente um 

papel ativo nesse processo, onde o psicólogo assume a função de informar, esclarecer e 

oferecer caminhos a fim de que o adolescente decida acerca de uma carreira mediante 

uma identidade profissional. 

Dessa forma, a orientação profisisonal baseada na modalidade clínica trabalha 

com o desenvolvimento do adolescente como um todo, pois entende que ele não busca 

apenas o nome da profissão, mas uma definição de “quem ser”, ao mesmo tempo em 

que define “quem não quer ser”. 

MÉTODO

Participante 

Beatriz3 tem 17 anos de idade, ensino médio completo, e é filha de pais 

separados. Mora com a tia avó desde os noves anos de idade quando os pais se 

separaram e sua avó paterna faleceu. Ela tem uma meia-irmã de nove anos que mora 

com seu pai e a madrasta. A inscrição no Serviço Escola de Psicologia (SEP) da 

UNICEP para o atendimento em orientação profissional foi realizada após indicação de 

uma amiga de sua tia avó.

Técnicas e Instrumentos

Durante os atendimentos foram utilizados os testes psicológicos EMEP –

Escala de Maturidade para a Escolha Profissional, AIP – Avaliação dos Interesses 

Profissionais, QUATI – Questionário de Avaliação Tipológica, e os Critérios para 

3 Nome fictício para preservar a identidade da cliente.
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Escolhas Profissionais. As técnicas empregadas foram as de Desenhos de Profissionais 

com Estórias, Genograma Profissional, Frases Incompletas e a Folha de Finalização. 

A Escala de Maturidade para Escolha Profissional é de autoria de Kathia 

Maria Costa Neiva e tem como objetivo medir o grau de maturidade para escolha futura.

A Avaliação dos Interesses Profissionais é de autoria de Rosane Schotgues Levenfus e 

Denise Ruschel Bandeira e fornece dados relevantes e confiáveis na avaliação dos 

interesses profissionais. 

O Questionário de Avaliação Tipológica é de autoria de José Jorge de Morais 

Zacharias e avalia a personalidade por meio de escolhas situacionais, além de indicar as 

preferências de comportamento de cada pessoa. Os Critérios para Escolhas Profissionais 

tem a autoria de Kathia Maria Costa Neiva e facilita nas escolhas profissionais, 

promovendo o desenvolvimento do orientando.

Com relação à técnica projetiva Desenhos de Profissionais com Estórias esta 

investiga aspectos psicológicos das escolhas profissionais; o Genograma Intergeracional 

tem por finalidade analisar as estruturas e características da família e os padrões 

profissionais que se repetem; as Frases Incompletas permite investigar sobre interesses, 

habilidades, valores, influências e ansiedade em relação à escolha da profissão. A

técnica do Cartaz tem o objetivo de verificar a avaliação pessoal do orientando em uma 

das etapas do processo. Por último, a Folha de Finalização tem o propósito de 

identificar como foi o processo para o orientando no decorrer do atendimento.

Após a aplicação dos testes psicológicos e das técnicas foram realizadas duas 

entrevistas devolutivas, a primeira com a tia avó da cliente e a segunda com a própria 

cliente.

Procedimentos 
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A tia avó de Beatriz assinou um Termo de Responsabilidade e Consentimento 

Livre e Esclarecido na primeira sessão de orientação profissional, autorizando que as 

informações obtidas no atendimento pudessem ser utilizadas em supervisões acadê-

micas e eventos ou materiais científicos. 

Realizaram-se as sessões de orientação profissional semanalmente com a 

cliente entre os meses de Fevereiro a Maio de 2017 no Serviço Escola de Psicologia 

(SEP) da UNICEP, agendados previamente e com duração média de uma hora. Ao total 

foram quinze encontros com a adolescente, incluindo nestes as entrevistas devolutivas 

que foram realizadas com Beatriz e com a sua responsável, separadamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção será apresentada a análise desenvolvida correspondente ao 

processo de orientação profissional como um todo. Os aspectos investigados foram os 

critérios de orientabilidade propostos por Bohoslavsky (1998), sendo que dentre os oito 

critérios elencados pelo autor, delimitaram-se cinco, sendo eles: momento em relação ao 

processo de decisão; ansiedades predominantes; situação quanto à escolha; fantasias de 

resolução e manejo do tempo.

Momento no processo de decisão

Ao iniciar o processo de orientação profissional, Beatriz encontrava-se no 

momento de escolha entre quatro profissões (odontologia, arquitetura, biomedicina e 

medicina) decidindo-se por uma delas. Sua escolha pelo curso de odontologia superou o 

receio de ter contato com sangue, medo este que foi exposto ao longo do processo.

No decorrer das sessões Beatriz citou e pesquisou outras profissões que 

surgiram como interesse. O curso de Direito foi exposto a partir do Genograma,
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segundo a cliente “sim, tenho interesse em advocacia, que é o que meu tio é formado” 

(sic) porque “[...] seria mais fácil, devido meu tio já ter um escritório, e por ele ter um 

poder socioeconômico superior aos meus outros familiares” (sic). 

Na aplicação do teste Critérios para escolhas profissionais também emergiu 

outras profissões como psicologia, prótese dentária, arquitetura, decoração de interiores,

fisioterapia, fonoaudiologia e radiologia.

Ansiedades predominantes

A adolescência é uma das etapas do desenvolvimento humano caracterizada 

por alterações físicas, psíquicas e sociais, sendo que, estas duas últimas recebem 

interpretações e significados diferentes dependendo da época e da cultura na qual o 

indivíduo está inserido. Por isso “diante das mudanças, o sujeito se vê ‘obrigado’ a 

reestruturar-se. Tal reestruturação vai-se estabelecendo, então para atender à nova 

realidade” (LIMA, 2007, p.56). 

Nessa tentativa de escolher uma profissão, os adolescentes recorrem às 

estratégias para diminuirem as ansiedades, como negar a escolha, deixar que outras 

pessoas interfiram e até decidam por eles, assim como fazem testes disponíveis em 

revistas impressas, internet, na escola e até por profissionais de Psicologia e outras 

áreas. 

A ansiedade inicial predominante apresentada pela Beatriz na orientação 

profissional era persecutória, ou seja, referente ao futuro (ser bem remunerada

financeiramente e medo do fracasso em cursar uma universidade) e referente à 

autoimagem (relação às expectativas da família em escolher uma profissão e a 

dependência dela para financiar seu estudo).
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A cliente chegou com dúvidas a respeito do que cursar, tanto por inseguranças 

em relação à falta de conhecimento sobre as áreas de interesse, preocupação com 

aspectos financeiros e pela cobrança de si mesmo. 

Ao iniciar o atendimento, a maturidade para escolha profissional da cliente de 

acordo com a Escala de Maturidade para Escolha Profissional encontrava-se na média, o 

que é esperado, pois Beatriz apresentava dúvidas e não tinha autoconhecimento sobre 

suas habilidades.

Situação quanto à escolha

Frente à situação de escolha, a cliente encontrava-se na fase problemática, pois 

tinha algumas profissões em vista e terminou na situação de resolução (elaboração de 

situações de perda). Segundo Bohoslavsky (1998), na situação problemática o 

adolescente está preocupado e a serviço de uma análise da situação. Nesta situação, ele 

olha, pensa e age em relação ao seu mundo futuro. Para Lucchiari (1993, p.12-13):

Escolher é decidir, entre uma série de opções, a que parece a 
melhor naquele momento. Cada escolha feita faz parte de um 
projeto de vida que vai se realizando. Nossa vida se define pelo 
futuro que queremos alcançar. É fundamental, no processo de 
escolha, ser trabalhada a questão da integração do tempo. Para o 
jovem definir o que quer vir a ser é preciso estar claro a ele 
quem foi, quem é e quem será.

Apesar de muitas possibilidades de profissão, Beatriz projetou uma profissional 

de odontologia a partir da técnica projetiva dos Desenhos de profissionais com estória. 

No entanto, lidar com sangue foi destacado como uma dificuldade que a profissional 

talvez não conseguisse lidar na prática clínica. Disse que “O que mais gosta da profissão 

é o cuidado com as pessoas, e o que menos gosta é de sangue” (sic). 

Então, a orientadora esclareceu que lidar com sangue é uma habilidade 
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necessária para a área. Como aspectos positivos, a cliente relatou que admira as 

qualidades da profissional descrita, como a dedicação e o cuidado dele com o outro.

O teste AIP – Avaliação dos Interesses Profissionais confirmou o interesse da 

cliente no Campo Biológico/Saúde na qual se encontram as possibilidades dos cursos de 

odontologia e psicologia. Na aplicação dos Critérios para Escolhas Profissionais,

Beatriz pesquisou com maior propriedade sobre as profissões que ela demonstrou 

interesse, tais como o ambiente de trabalho, a rotina, as atividades, objetos e conteúdos, 

retorno do trabalho, as vantagens e desvantagens de cada profissão.

Após a pesquisa a cliente manteve interesse em algumas profissões como 

psicologia, odontologia, fonoaudiologia e direito, mas durante as pesquisas 

desconsiderou radiologia, fisioterapia e prótese dentária como possibilidades de cursos.

Após nova pesquisa sobre os aspectos positivos e negativos de cada profissão citada,

Beatriz manteve interesse em odontologia e psicologia, e descartou serviço social.

Na devolutiva4, a orientadora disse para a tia avó que Beatriz mostrou 

empenho em todas as atividades realizadas, e que durante o processo emergiu algumas 

profissões, onde o curso escolhido foi odontologia. Esclareceu-se que este foi citado 

desde o início do processo de orientação profissional e após todos os testes e as técnicas 

aplicadas seu interesse foi pela área da saúde. Ressaltou-se, também, que a cliente tem 

dificuldade em lidar com sangue, e que isso era muito importante em odontologia. 

Outra preocupação da cliente era os gastos com os estudos. 

Neste sentido, a responsável disse que “Sempre ajudei em questão financeira é claro que 

não sozinha, mas agora a Beatriz só tem que se preocupar em passar na faculdade. E 

quanto ao sangue é só ela acostumar, tudo na vida a gente acostuma né?” (sic).  

Neste aspecto, ainda, ressaltou sua preocupação no caso de 

4 A devolutiva consiste no término do atendimento, é um direito do cliente e fornece os resultados da 
prestação de serviço psicológico. 
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Beatriz morar sozinha, e dela ser aprovada em uma Universidade fora da cidade em que 

reside. A preocupação advém do fato dela preparar a alimentação, e arrumar a casa para 

Beatriz, por outro lado ela acredita que cursar a Universidade longe de casa, a auxiliará 

no desenvolvimento em diversos aspectos. Por fim, a tia-avó agradeceu e ressaltou o 

quanto estava satisfeita com o processo. 

Segundo Santos (2005), a família é apontada como um dos principais aspectos 

que podem tanto ajudar quanto dificultar o jovem no momento da decisão profissional. 

O fato é que na estrutura familiar, por vezes, o jovem sente-se forçado a seguir 

determinadas carreiras pela pressão imposta na família. Por outro lado, a liberdade 

excessiva por parte dos pais pode causar insegurança e, até mesmo, uma sensação de 

desamparo e dúvidas.

Nesta direção, o sentimento de identidade ocupacional é gerado na base das 

relações com a família, na qual a referência pode ser caracterizada como positiva ou 

negativa em relação à escolha profissional mediante os aspectos relacionados ao status, 

a remuneração financeira, entre outros aspectos; com as identificações com o grupo de 

amigos na idealização da profissão pelo adolescente, entre outros. (BOHOSLAVSKY, 

1998).

Fantasias de resolução

Em relação às fantasias de resolução, no início da orientação profissional 

Beatriz trouxe a expectativa de escolher uma profissão, fazer os testes psicológicos para 

entender sobre as habilidades, e sanar as dúvidas mais frequentes sobre as profissões 

que a interessava.

O posicionamento da cliente era passivo no início, ou seja, buscava apoio na 

orientadora para escolher, mas no decorrer do processo compreendeu que a escolha 

dependia somente dela. É comum os adolescentes e jovens procurarem os serviços de 
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orientação profissional, porém com um olhar de que o profissional lhe dará a resposta 

certa de qual profissão seguir. Para eles, os testes (instrumentos) utilizados ao longo do 

processo são dotados de poderes mágicos, capazes de resolver o problema da escolha do 

seu próprio futuro (BOHOSLAVSKY, 1998).

Durante o processo e na execução da técnica de cartaz Beatriz explica sobre as 

imagens escolhidas “No começo o caminho estava confuso e difícil, e é preciso ter 

cuidado com as escolhas, parei para pensar nessas escolhas com foco, e com esse foco 

irei ter um progresso para chegar a uma das profissões que estou em dúvidas e com isso 

meus pensamentos irão se desenrolar.” (sic).  

Na devolutiva para cliente, pontuaram-se os aspectos sobre todo o processo de 

orientação profissional, sua dedicação e empenho na execução dos testes e técnicas. A

orientadora também reforçou o resultado da Escala de Maturidade – EMEP realizado 

após o término da orientação profissional, sendo que a classificação média obtida no

início do atendimento se elevou para classificação superior no final.

Segundo Bohoslavsky (1998), o processo de elaboração do luto vivenciado na 

escolha da profissão atravessa três etapas, a primeira delas é de lamentação, de 

autoacusação e acusação do outro. Exemplicando, o adolescente queixa-se, por 

exemplo, “se houvesse estudado em outro colégio, então...”; caso tivesse “prestado mais 

atenção aos professores...”, os conflitos não existiriam. A segunda etapa é de decepção e 

desesperação do que será alcançado, ou seja, “não pode fazer nada”, “não pode 

resolver”, etc. Nesse momento, o adolescente rompe com os antigos padrões de 

comportamento e examina seus valores e ideologias. O terceiro momento é o de 

separação do antigo, de um lado a satisfação pela escolha realizada e por outro a tristeza 

do distanciamento. 

Estes dados indicam o quanto à escolha da cliente é madura, e o quanto ela é 
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independente sobre a sua escolha, tem autoconhecimento sobre suas habilidades e

conhecimento da realidade da profissão escolhida, a odontologia. A escolha madura 

corresponde à escolha consciente, com autonomia e elaboração do luto 

(BOHOSLAVSKY, 1998).

Manejo do tempo

Na entrevista inicial, as colocações de Beatriz centravam-se no futuro, ou seja, 

na preocupação de escolher uma profissão e em ser bem remunerada financeiramente.

As falas da cliente no decorrer das sessões também dirigiam-se para o futuro, 

demonstrando que ela estava apreensiva com a escolha profissional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento dos atendimentos foi satisfatório, pois se estabeleceu um 

bom relacionamento com a cliente, respeitando o limite da mesma de forma ética. 

A cliente apresentava dúvidas em relação à escolha profissional desde que 

terminou o ensino médio, sentia receio de começar uma faculdade e desistir, por isso 

clarificou-se aspectos que envolviam ansiedade e as inseguranças em relação à escolha 

profissional durante o processo.

No início do atendimento Beatriz relatou que não procurou conhecer as 

profissões e que não tinha muito conhecimento sobre suas próprias habilidades, mas que 

com o decorrer do processo ela passou a conhecer as profissões que a interessava e suas

próprias habilidades.

A dedicação de Beatriz no processo de orientação profissional a permitiu tomar 

uma decisão madura. Portanto, evidencia-se que os atendimentos aliados à dedicação da 

cliente a auxiliou na tomada de decisão sobre a profissão de odontologia como a 

primeira opção e psicologia como segunda opção.
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Report of a psychological intervention in professional orientation: the unveiling of a 
choice

ABSTRACT: This article aims to describe a report of experience in clinical care at the 
Vocational Training Supervised Internship conducted by a trainee in the Psychology 
course of the Centro Universitário Central Paulista to the School of Psychology Service. 
The objective of professional orientation is the development of the adolescent in the 
search for the definition of the professional identity. The client was 17 years of age, 
complete high school and was in doubt about the professional choice. Fifteen 
professional orientation sessions were held between February and May 2017. For this 
purpose, interviews with the client and the manager were used in the process to 
understand the aspects related to the choice of the profession and to provide feedback 
results, as well as techniques and psychological tests relevant to the demand presented. 
The analysis of the obtained data was carried out by means of five criteria of 
orientability proposed by Bohoslavsky. The client arrived with doubts about what to do 
and was in the moment of choosing between four professions deciding for one of them. 
Therefore, the client consolidated her choice for a course for which she already had 
interest since the beginning of the service, based on the reflections promoted by the 
results of the instruments applied.

KEYWORDS: Professional Orientation; Choice; Anxiety; Resolution.
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INFIDELIDADE, ANGÚSTIA E LIBERDADE: UMA VISÃO 
FENOMENOLÓGICA-EXISTENCIAL

Natália Souza NOGUEIRA1

Edilaine Helena SCABELLO2

RESUMO: Na atualidade, a opção por manter ou romper uma relação amorosa não é 
um processo fácil. Com o objetivo de compreender significados atribuídos à dissolução 
do casamento após a infidelidade amorosa do parceiro, na perspectiva feminina, 
realizamos um estudo de caso. Pautamo-nos no paradigma compreensivo-interpretativo
e utilizamos o método fenomenológico de Rezende e aos momentos de análise 
propostos por Martins & Bicudo e Bruns. O depoimento da colaboradora reflete a não 
superação da quebra da idealidade do amor romântico e de um agravo dirigido a ela,
tornando-se dificultador do resgate da saúde existencial, da capacidade de ressignificar 
sua própria condição no mundo e de buscar novos caminhos, realizando escolhas 
autênticas. 

PALAVRAS-CHAVE: Infidelidade; Separação conjugal; Fenomenologia-existencial.

Introdução

Segundo Vaitsman (1994), a desvalorização da mulher e a desigualdade entre os 

gêneros foram demarcadas por uma estrutura sociológica e histórica de hierarquia,

marcada pela livre escolha e pelo amor e instituída no século XIX, tendo perdurado como 

padrão dominante até os anos 60. O surgimento da indústria e da urbanização e a 

inserção das mulheres no mercado de trabalho promoveram transformações marcantes no 

modo de construção das identidades masculinas e femininas, bem como na administração 

das relações de família e casamento; levando especialmente às mulheres, a redefinirem 

suas posições na sociedade. A família moderna transformou-se numa espécie de família 

1 Docente do Curso de Psicologia do Centro Universitário Central Paulista. E-mail: 
nogueiranc@terra.com.br

2 Psicóloga pela Faculdade de Ciências e Letras - UNESP, Assis, SP. Mestre em Psicologia pela 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP-USP, Ribeirão Preto, SP. E-mail: 
scabelloedilaine@terra.com.br
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pós-moderna, na qual não há um modelo predominante, surgindo assim, desde o final do 

século XX, uma legitimação da heterogeneidade e da pluralidade das relações no campo 

familiar.

Para Lipovetisky (2004), com o avanço grotesco da globalização, do 

hiperconsumismo, da moda e das novas tecnologias de comunicação, desde a década de 

50, assistimos ao excesso da soberania, da liberdade e da autonomia e ao manifesto da 

superação do individual sobre o coletivo. Segundo Giddens (1991), as grandes estruturas 

sociais teriam perdido a autoridade, os projetos históricos, a mobilidade e as grandes 

ideologias, a expressão, fazendo com que o tempo presente passasse a ser a referência 

essencial dos indivíduos, e a emancipação individual e o amor-próprio, as características 

marcantes de nosso existir cotidiano. A sociedade contemporânea foi transformada,

segundo Lipovestisky (2004), numa era pós-disciplinar, que impõe a normatividade não 

mais pela disciplina, mas pela escolha e pela espetacularidade.

Nesse sentido, a escolha entre prosseguir numa relação que aparenta estar 

fadada ao fracasso, ou optar pela reconstrução do relacionamento amoroso, tornou-se, 

num momento em que a liberação sexual e a emancipação feminina ganharam espaços

mais do que em qualquer outro momento histórico, produto de escolha individual. Nesse 

cenário remodelado pelas inúmeras e diversas formas de se vivenciar o amor e a 

sexualidade, temos um grande número de dissoluções de uniões.

A infidelidade amorosa, hoje, não se restringe somente ao âmbito do casamento 

regulamentado ou à função sexual genital, mas permeia, também, as relações entre os 

casais de namorados, independente dessas relações serem heterossexuais, homossexuais, 

bissexuais, genitais ou não; e ao modo de se envolver casualmente ou se estabelecer um 

relacionamento duradouro com uma ou mais pessoas fora da relação original, sejam esses 

envolvimentos sexuais, emocionais ou ambos (SCABELLO, 2006).
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Na visão de Zampieri (2004), a infidelidade não está necessariamente no sexo, 

mas no segredo, o qual pode provocar desentendimento, desinteresse, distância 

emocional e, ainda, fomentar desconfianças. Nesse sentido, pode haver até mesmo 

“casais livres” que não são infiéis. A infidelidade irá ser significada mediante os acordos 

explícitos e implícitos, estabelecidos entre os parceiros no início ou no decorrer da 

relação e pela violação destes independentes da ruptura ser de ordem emocional ou 

sexual.

De acordo com Scabello (2006) embora vivamos a transgressão de regras, a 

ruptura de modelos e a pluralização das formas de se relacionar, elementos tradicionais,

tais como o ideal de amor romântico e suas ideias de exclusividade e eternidade do amor, 

estariam coexistindo com os comportamentos contemporâneos. Contudo, por mais que as 

relações entre os gêneros tenham se tornado mais democráticas que no passado, homens 

e mulheres ainda vivenciam a infidelidade do parceiro de maneiras diferentes.

Mas ao passo que a ética democrática - individualista, aliada à flexibilização dos 

valores e ao excesso de liberdade tenha tido como consequências maiores possibilidades 

de escolha no âmbito pessoal, geralmente, a escolha por manter ou romper uma relação 

amorosa não é um processo fácil, ao menos, emocionalmente. A possibilidade de optar

entre permanecer ou não com o (a) parceiro (a) requer um processo profundo de escolha

reflexiva que se dá a partir da “liberdade existencial ou experiencial”, que significa a 

capacidade do indivíduo refletir e avaliar suas possibilidades no momento atual e ir além 

da situação vivenciada neste instante. (JORDÃO, 1987).

Sendo assim, esse texto objetiva, a partir de um estudo de caso, oferecer uma 

visão fenomenológica-existencial acerca da infidelidade amorosa e da escolha pela 

dissolução de um relacionamento conjugal, após a ocorrência da infidelidade do parceiro,

a partir da perspectiva feminina.
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Metodologia Qualitativa

Tendo em vista a natureza ontológica do fenômeno que investigamos que é da 

ordem da significação, optamos por realizar uma pesquisa qualitativa de cunho 

fenomenológico. Para Martins e Bicudo (1994) a metodologia da pesquisa qualitativa 

deve ser de natureza teórica e prática, concomitantemente, de modo que o pesquisador 

deve partir daquilo que aprende nas teorias sobre observações empíricas e das 

experiências por ele vividas. 

Na visão de Amatuzzi (2003), a pesquisa fenomenológica é dialética, 

mobilizadora e profunda. Ela não tem sujeitos que respondem ao pesquisador, mas 

colaboradores que pensam junto dele, buscando o acesso ao vivido, onde o homem 

atribui significados ao mundo e a si mesmo, por intermédio da consciência, denominada 

como “consciência intencional” ou “intencionalidade”.

Assim, objetivando compreender os significados atribuídos à escolha pela 

dissolução do casamento após a infidelidade amorosa utilizamos o método 

fenomenológico de Rezende (1990), o qual nos revelou os caminhos para chegarmos à

interpretação do fenômeno investigado, ou seja, à compreensão da infidelidade amorosa 

de acordo com a visão de uma mulher que fora traída pelo marido.

Colaboradora

Camila tem cinquenta anos de idade, possui ensino fundamental incompleto e 

trabalha na área de serviços gerais; sua religião é o catolicismo e o seu nível sócio-

econômico é a classe C1 de acordo com a ABEP3. Tem dois filhos, Vinícius de trinta e 

dois anos de idade e Luiza de vinte e sete anos de idade e foi casada com Roberto pela 

3 Critério de Classificação Econômica de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa,
2008 – Dados com base no Levantamento Sócio Econômico, 2005, IBOPE - www.abep.org.
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Igreja Católica e pela Lei Civil durante vinte e cinco anos e estavam separados há 

quatro anos, no momento da entrevista4. O desfecho de dissolução da união que durara 

muitos anos não pode ser evitado, na perspectiva da colaboradora, a partir do momento 

que a infidelidade de Roberto com uma amiga sua, foi descoberta.

Acesso ao depoimento

Após contatar a colaboradora e obtermos o seu consentimento livre e 

esclarecido, realizamos uma entrevista descritiva e compreensiva na qual foi mediada 

pela questão: “Fale sobre seu relacionamento afetivo e sexual no decorrer do seu 

casamento e, em especial, desde que o seu marido lhe foi sido infiel, até o momento em 

que separaram”.

Buscamos, ao acessar o fenômeno indagado, contemplar as características que, 

de acordo com Rezende (1990) são imprescindíveis em uma descrição ou depoimento,

sendo elas: 1. O significante, enumerando todos e somente os aspectos indispensáveis

para a compreensão do fenômeno em questão; 2. O pertinente, de modo que nenhum 

dos aspectos que integrem a estrutura significativa do fenômeno deve ser omitida, pois 

faz parte dessa estrutura do fenômeno, bem como não se deve acumular qualquer 

informação sem discernimento; 3. O relevante, ou seja, contextualizado de forma 

histórica e temporal, assim caracterizando a estrutura do fenômeno; 4. O referente, se 

relacionar com a estrutura do fenômeno e o seu contexto, assim os elementos que 

compõem o fenômeno estarão inter-relacionados; 5. O provocante, para que o indivíduo 

evidencie o sentido que o fenômeno indagado têm para si mesmo e se sinta provocado a 

tomar uma direção dando sentido a sua vivência e 6. O suficiente, embora nunca seja

4 O nome da colaboradora e os demais nomes citados são fictícios a fim de preservar as suas identidades.

Multiciência, São Carlos, 16: 123 - 144, 2017



128

inacabado, mas deve evitar a repetição compulsiva, pois o prosseguimento indefinido e 

exagerado do discurso pode levar a perda da inserção na realidade. 

Momentos da análise fenomenológica

Após a realização da entrevista, iniciamos a compreensão e interpretação do 

fenômeno investigado, por meio da análise fenomenológica, segundo Martins e Bicudo 

(1994) e Bruns (2003), a qual se fundamenta nos seguintes momentos: 1. A transcrição

da descrição da colaboradora para familiarizarmos com a descrição do fenômeno; 2. A

elaboração da discriminação das unidades de significado; 3. A agrupação das unidades 

de significados em categorias e subcategorias, transformando a linguagem da 

colaboradora na linguagem científica, de acordo com a perspectiva fenomenológica-

existencial, à luz de autores como Monique Augras, Yolanda Cintrão Forghieri e 

Angerami-Camon e 4. A realização da síntese e integração dos insights contidos em 

todas as unidades de significado, em busca da compreensão geral do fenômeno, isto é, a 

sua essência ou os seus significados.

Resultados e Discussão

A partir da análise fenomenológica foi possível apreender 03 categorias, 

emergidas da descrição da colaboradora sendo que, nosso foco de atenção neste trabalho 

se refere à apresentação da terceira Categoria: Infidelidade e separação: o término do 

casamento e suas subcategorias: os desencantos com a dupla traição; o relacionamento 

parental após a separação e; a desvalorização do superpai.

Na categoria: Infidelidade e separação: o término do casamento a colaborada

revela-nos o desfecho de uma união que durara por 25 anos, a partir do momento que a 
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filha da nova parceira do seu ex-marido lhe revelou a infidelidade dele. A colaboradora 

relata como aconteceu a separação: 

A separação foi uma coisa muito difícil, porque chegou um momento 
que a bomba estourou mesmo, que não tinha mais condições. Aí a 
própria filha dela, mais velha, veio falar pra mim que eles tava mesmo 
andando juntos e que a gente tinha que tomar uma decisão. E eu tomei 
mesmo, a partir do momento que eu soube que ele tava mesmo com 
ele, eu falei aqui dentro da minha casa eu não queria mais. Que ele 
tomasse as decisões dele, que eu ia tomar as minhas; foi quando ele 
saiu de casa. 

Assim, a decisão de se separar consiste na escolha que a condição existencial 

de liberdade proporcionou à Camila. Na sua decisão está contida uma verdade, a

renuncia de outras possibilidades que faziam parte dos caminhos que poderia trilhar 

junto ao parceiro; as quais assumiam outros sentidos, atravessados pela dúvida: como 

continuar sua vida ao lado do companheiro de vinte e cinco anos, que lhe foi infiel?

Como coexistir no mesmo espaço habitado por ele?

A colaboradora ainda nos revela que a partir do momento que ela teve a 

confirmação da infidelidade, à escolha de não continuar a relação foi tomada, de modo 

impulsivo, ou ainda, pouco reflexivo, o que teve também como conseqüência, o 

reposicionamento do parceiro diante da situação. Afinal, Camila lhe pediu para deixar a 

casa, e o marido decidiu sair dela.

Segundo Forghieri (2001) o pensamento abrange muitas funções mentais, e 

está diretamente ligada à linguagem, que ocorre sempre através do diálogo consigo 

mesmo ou com outras pessoas. Quando se reflete sobre uma situação busca-se 

compreendê-la, o ser humano tende primeiro a agir de forma intuitiva (por gestos, 

olhares, atitudes e sentimentos) sobre a vivência, para depois refletir sobre ela, muitas 

vezes, sem ter a consciência que suas escolhas implicam na ação de outras pessoas, 

tendo em vista que somos seres-no-mundo.

O ser humano procura racionalizar a sua espacialidade, localizando e 
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denominando lugares, considerando a dimensão e o volume de determinado lugar e 

coisa. Mapeamos, localizamo-nos, encontramo-nos, de modo que a vivencia do espaço e 

do tempo se relacionam e são experienciadas com amplitude ou com restrição, de 

acordo com a visualização de possibilidades e esperanças de uma pessoa poder realizá-

las (FORGHIERI, 2001). Um campo restrito poderia ser um espaço compartilhado com 

um marido infiel? Como lidar com a possibilidade de proximidade espacial e 

distanciamento afetivo entre Camila e o marido? Camila opta por se distanciar do 

marido, pedindo que ele decidisse entre ela e a amante, solicitando ao outro que também 

se responsabilize pelas próprias ações. Ao prosseguir em seu relato ela diz:

Foi muito difícil, mais agora eu posso considerar que depois que vai 
fazer quatro anos eu to bem. Foi muito difícil, eu chorava dia e noite,
eu ia trabalhar chorando, eu voltava chorando, não tinha nada bom, 
essa fase passou.

Para Forghieri (2001), assim como o escolher e o espacializar, o temporalizar 

nos aproxima de nosso existir. É a própria base da existência que é sempre temporal. O

tempo demarca todas as nossas atividades e mesmo as funções vitais, de modo que o ser 

humano nunca consegue vencer a condição básica de ser finito, tendo que se defrontar 

com a sua morte. Porém, podemos transcender uma situação imediata, ou seja, 

temporalizar. Nesse sentido, podemos vivenciar o tempo como um oceano grandioso e 

perene ou estando inseguros e angustiados.

Entretanto, a velocidade e a intensidade do tempo são vividas de acordo com a 

nossa maneira de vivenciar as situações e os sentimentos que temos em relação a elas. 

Nossos sentimentos de agrado ou desagrado. Instantes de sintonia e contentamento 

expandem o meu temporalizar, enquanto que momentos de preocupação e 

contrariedade, o restringe (FORGHIERI, 2001).

Ainda de acordo com a autora, momentos de preocupação e de sintonia, 
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referem-se às duas maneiras básicas de existir, que se alternam constantemente, no 

decorrer de nossa existência. A maneira preocupada de existir consiste em um 

sentimento global de preocupação, que pode variar desde uma sensação de 

intranqüilidade até uma profunda sensação de angústia. Estas sensações podem ser 

vivenciadas no surgimento de contrariedades, por exemplo, quando temos que assumir 

decisões importantes, como no caso de Camila.

Na perspectiva de Camila, a dor da situação, é manifestada pela demarcação de 

um período, de quatro anos de dificuldades e momentos de intranqüilidade ou 

insatisfações permeadas por lágrimas que, em seu existir, não se derramam mais.

Ela continua seu relato e nos coloca como foi difícil descobrir que seu marido 

estava lhe sendo infiel com uma pessoa próxima da família e da casa deles.

Ah, foi muito difícil, eu queria que abrisse um buraco e eu entrasse 
dentro, porque olha não foi fácil não. Porque, além disso, ela era 
amiga minha também, então a traição dobrada, foi duas traições, uma 
dele e uma dela. Ela eu achava que era uma amiga, tava sempre minha 
casa achava uma pessoa que eu podia contar com ele e ela me traindo, 
fazendo coisa errada, saindo direto com ele, foi muito difícil mesmo. 

Para que um indivíduo compreenda a “expressão viva” de uma pessoa é 

necessário que, segundo Forghieri (2001), além das palavras e dos gestos, o indivíduo 

consiga penetrar no existir da outra pessoa e descobrir o real sentido dessa 

comunicação, o que parecia não acontecer entre Camila e sua amiga, amante de 

Roberto. Expressa mais uma vez ter sido difícil descobrir a infidelidade ao relatar que 

desejara que um “buraco se abrisse para que pudesse entrar dentro dele”, ou seja, não 

enfrentar a realidade num momento em que vislumbrava novas possibilidades. Afinal, 

situações com grande sofrimento impedem que o indivíduo se abra para novas escolhas.

Ou seja, para o indivíduo recuperar o envolvimento e a sintonia com seu 

sofrimento ele tem que atribuir significados a sua existência e se abrir para novas 

possibilidades de escolha. Ainda de acordo com a autora, o adoecimento existencial 
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ocorre quando a pessoa mediante as limitações e os conflitos não os reconhece e não os

enfrenta, através das inúmeras possibilidades que ela poderia escolher para seguir. 

Assim, quando o ser - humano, aceita o sofrimento que está vivenciando, o compreende 

e proporciona abertura para novas possibilidades, ela consegue ressignificar sua 

condição no mundo e buscar novos caminhos. 

A convivência e o laço de amizade com a amiga, que era a amante de seu ex-

marido, transitavam no espaço da casa, no qual, na visão de Augras (1986), estabelece 

um limite entre o indivíduo e a fronteira do meio. Nesse meio, Camila acreditava se 

relacionar com uma pessoa da qual poderia contar a qualquer momento.

Para Forghieri (2001), o “ver”, sob um prisma vivencial, tem um sentido amplo 

e paradoxal. Pode referir-se ao campo perceptual atual como ao mundo do indivíduo

que abrange uma gama de percepções e significados, que vão além do ambiente físico 

habitado por ele. Aquilo que se visualiza existencialmente, enquanto próximo ou 

distante, pode não ser o que está, objetivamente, a uma distância maior ou menor. A 

infidelidade nesse contexto estava próxima, ao passo que a amizade, de acordo com a 

perspectiva da colaborada, estava distante, sem que sua percepção, naquele momento às 

alcançasse. 

As vivencias que a colaboradora nos relata: a traição do marido e da amiga nos 

revela que é somente e justamente a partir da experiência que desvelamos os 

sentimentos mediante os acontecimentos. Desse modo, esta situação proporcionou a

Camila sentimentos únicos na relação conjugal e na relação de amizade. Ambas, haviam 

sido rupturadas, fragilizadas, descobertas, configurando-se numa “dupla traição”.

Para Augras (1986) o homem está inserido na realidade do mundo, sendo que 

neste processo ocorre a reciprocidade de um em relação ao outro em uma construção 

constante, independentemente da qualidade dessa relação. Em nossa existência algumas 
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situações como o sofrimento proporcionam a conscientização do fracasso, pois a vida é 

um constante processo de criação e destruição. E para que ocorra a conscientização

deste fracasso, é necessário à elaboração de um conjunto de significações, que têm por 

finalidade dar conta da situação vivenciada do ser-no-mundo, descrevendo as 

contradições a fim de interpretá-las através da linguagem e, assim, revelando sobre as 

interações entre outros seres humanos. 

O conceito de infidelidade ou de fidelidade não se estabelece somente nas 

relações amorosas ou mesmo, entre duas pessoas, mas entre ideias e também entre 

objetos, desde que aquele (a) ou aquilo seja caro a alguém (SIBONY, 1992). No caso de 

Camila compreendemos que a infidelidade não se faz somente ao amor, mas à amizade, 

não se faz somente ao sexo, mas a confiança depositada.

Ela nos relata ainda: “Uma traição que só pra quem passa mesmo pra saber 

como é difícil”, revelando-nos que a infidelidade nas parceiras (amorosas ou não) nos 

proporcionam significados diferentes e tornando-se experiência única para cada ser 

humano que o vivencia. Segundo Amatuzzi (2003) a palavra é muito importante, pois 

compreendemos a construção de um fenômeno que, neste caso, é a infidelidade amorosa 

do parceiro conjugal. Buscamos desse modo, a experiência intencional que foi vivida 

pelo indivíduo de maneira única e, que é relatada.

Camila continua com seu discurso, relatando que seu ex-marido era um 

“superpai” antes de vivenciar uma relação amorosa com outra pessoa.

Até que ele não arrumou amante ele era um pai assim um super pai ele 
gostava ele fazia tudo que era possível com os filhos tudo, mas depois 
a mudança não só comigo veio com os filhos também ele foi mudando 
tudo até no relacionamento com os filhos ele e foi a partir daí que foi 
assim tudo acabando foi acabando aquela coisa bonita que a gente 
tínhamos aquela união foi a partir do momento que ele começou a 
fazer coisas erradas.
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Forghieri (2001) nos diz que no caminho de conhecermos a nossa identidade, 

implincam-se os acontecimentos da vivencia neste mundo. Assim, a falta de sua 

compreensão nos deixa aflitos e em dúvidas sobre se a pessoa ao qual imaginávamos é

ela mesma. 

Camila relata que, em seu ponto de vista, seus filhos perceberam a mudança 

que o seu ex-marido tinha com ela, o que os afetou. Assim, a identidade de pai 

imaginada e representada que já havia se consolidado, em um determinado tempo, não 

estava mais sendo reconhecida por eles, segundo sua perspectiva, ou melhor, não 

condizia com a imagem de “superpai”, pertencente a um mundo idealizado pela

colaboradora que, aos poucos, foi se desconstruindo devido “às coisas erradas” que ele 

começou a fazer. 

Ainda de acordo com essa autora, cada ser humano possui suas próprias 

características em relação ao outro ou a algo, pois é um ser-no-mundo que se relaciona

com outras pessoas e com o mundo que o cerca, ou seja, proporciona-o condições de se 

descobrir e se reconhecer quem é. Estas descobertas caracterizam o autoconhecimento,

que desvela o modo no qual visualizamos as situações que estamos vivenciando no 

mundo de maneira única.

As ações do homem proporcionam o autoconhecimento e o conhecimento do 

mundo que o cerca. Mesmo que o passado forneça elementos importantes para conhecê-

lo, o modo de ser do homem não se fixa apenas neste elemento, pois ele está em 

constante mudança, aperfeiçoando virtudes, mantendo antigos projetos e modificando-o

ao decorrer de sua existência. Portanto, a pessoa que somos abrange tanto quem fomos

quem somos e quem pretendemos ser no decorrer de nossa existência no mundo

(FORGHIERI, 2001).
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Ao nos expor sobre como foi difícil para os filhos a separação dos pais, Camila 

parte de sua própria perspectiva, atribuindo peso ao fato do pai ter se relacionado com 

uma pessoa que era próxima da família.

Quando ele tava em casa antes de fazer coisa errada tudo que ele 
podia fazer para os filhos ele fazia. Ele comprava as coisas quando 
eles precisavam, ele assim abraçava os meninos, beijava, era aquele 
pai carinhoso. Então antes dele fazer coisa errada ele foi um bom pai 
sim. Depois quando ele começou a andar com outra pessoa que ele 
mudou até o relacionamento com os meninos também, com os filhos 
também.

Ela relata como Roberto distanciou-se dos filhos ainda quando estavam 

casados. O pai carinhoso tornou-se ausente e não participava da vida dos dois filhos 

como antes. E mais uma vez o espacializar ganha força, pois a intimidade afetiva entre 

pai e filhos era demarcada no espaço da casa, que significava presença. E após a 

separação:

Foi muito difícil mesmo eles sendo assim de maiores eles sofreram 
muito e sofre até hoje com a separação porque eles eram muito 
apegados com o pai eles não aceitavam porque era uma pessoa muito 
próxima da casa da gente e era amiga da família e então eles não 
conseguiram aceitar essa atitude do pai de arrumado uma pessoa tão 
próxima da casa e ter feito tudo que fez com ela.

Forghieri (2001) nos revela que a existência dos opostos nos concede o

verdadeiro significado das situações que vivenciamos; a tristeza só pode adquirir seu 

sentido verdadeiro quando seu oposto, a alegria, já foi vivenciada. O distanciamento do 

pai, a confirmação da infidelidade e a separação de Camila e Roberto, foram situações 

intranqüilas para seus filhos, bem como a descoberta que a terceira pessoa no 

relacionamento do casal era alguém com quem todos mantinham proximidade: 

afetividade, encontro. Segundo a colaboradora, isso fez com que o sofrimento dos filhos 

(e o seu) fosse maior. Porém, não é possível sabermos como seria se tudo isso fosse 

diferente. 
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Segundo Augras (1986) quando falamos de outro ser humano também nos 

encontramos e não nos distinguimos muito dele; assim, a compreensão de nós mesmos 

fundamenta-se em como reconhecemos nossa coexistência, bem como estabelece o 

ponto de partida para a compreensão do outro. Camila, quando fala do outro, fala 

também de si mesma, ou seja, quando ela diz como seus filhos estão sofrendo com a 

separação, este sentimento também se faz presente nela. Assim como ter sido traída por 

uma pessoa próxima da família representa a perda da extensão de seu próprio corpo, a 

invasão do território próprio, já que o espaço é extensão do corpo.

Ela continua explicitando as atitudes que seu ex-marido tinha em relação aos 

filhos, o seu distanciamento de pai.

Depois quando ele começou a andar com a mulher, fazer coisa errada, 
ele já não conversava com os filhos, mas eles procuravam chegar 
perto dele ele sempre já ia se afastando e se era um final de semana 
ele já procurava pegar o carro e sair ele não ficava em casa, ele só 
ficava sumido.Quando ele começou a fazer coisas erradas então ele 
não ligava para os meninos, ele ficava; se os filhos falasse de sair com 
ele já dava de sair correndo sem que os filhos aprontassem para ir 
junto, sair, ai ele já tinha mudado bastante.

O ex-marido de Camila, em sua perspectiva, efetuou a escolha de se afastar dos 

familiares e se expôs aos riscos de sua decisão. Afastando-se cada vez mais de Camila e 

dos filhos, proporcionou-lhe a percepção de que ele estava cometendo algo de errado.

Roberto “ficava sumido”, deixando de viver “com” ela, “com” eles, de lhes dar atenção,

de compartilhar dos momentos que o dia-a-dia proporcionava anteriormente, aos dois e

a família. Continuando seu relato, Camila, diz:

Ela (terceira pessoa) também era amiga dos filhos, então tinha a Luiza 
que é minha filha, ela falava assim pra Luiza, que a Luiza era filha 
dela também. Ela tem cinco filhos né, os filhos dela e os meus foram
criados tudo juntos, então ela falava que a Luiza era filha dela também 
e por ser tão próximo da nossa casa eles ficaram muito revoltados, dá 
amizade que ela tinha com ele também e depois de repente pegar e 
fazer o que ela fez.
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Segundo Forghieri (2001, p.52): “o nosso existir é realmente cheio de 

incertezas”, Camila relata como é difícil pra ela saber que a sua amiga que considerava 

Luiza como sua filha também a traiu com seu marido. A vivencia do presente é uma 

abertura para o futuro, que compreende incertezas, imprevistos que podem ser 

agradáveis ou desagradáveis, no caso de Camila, desagradáveis.

Camila revela como os filhos estão lidando com a separação e a convivência 

com o pai atualmente, segundo sua visão:

Hoje depois de quase quatro anos eles já acostumaram com a idéia já 
assim não vamos dizer que é 100% o relacionamento deles, mas acho 
uns 70% já a Luiza que é a filha mulher ela conversa com a mulher 
que o pai dela arrumou tudo, mas o Vinicius é ele ainda tem ele é mais 
revoltado e não fala com ela ele vai na casa do pai eles vão quando 
eles querem ir nunca impedi isso só que Vinicius não aceita o que foi 
feito o que dela ser essa pessoa amiga da gente e ter feito isso com nos 
essa traição.

Ela nos relata que cada um dos filhos está vivenciando o tempo em uma 

velocidade, estabelecendo novas significações para suas vidas e, em relação ao pai 

deles. Retomando Forghieri (2001) o tempo é vivido em sua totalidade, no presente 

perene que abarca o que já aconteceu e o que esperamos que viesse a acontecer. Mas é 

experienciado como um fluxo contínuo, em que os instantes agradáveis decorrem

rapidamente, ao contrário dos momentos de preocupação que passam mais devagar.

Camila tinha uma concepção de pai de seus filhos antes da infidelidade e 

atualmente tem outra, após a infidelidade. Ela nos mostra como essa idealização de 

“superpai” foi sendo destruída, ressignificada no decorrer de um processo que embora 

abarque o tempo, o espaço e as escolhas individuais de cada ser humano, é um processo 

interior. E revela ainda que pai e filho se distanciaram.

Há depois que ele saiu de casa que ele foi embora com a outra mulher 
que ele arrumou, ele mudou com os filhos também. Ele chega o 
aniversário dos meninos ele nem liga pra cumprimentar, ele chega o 
Natal, um a Páscoa, ele não dá nada para os filhos, nunca mais dei um 
presente para os filhos, depois que saiu de casa nesses quatro anos que 
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já vai fazer. Então ele mudou muito, muito, em todos os sentidos ele 
mudou.

A construção do tempo histórico se faz em torno de datas, que sempre são 

lembradas e celebradas (AUGRAS, 1986). No discurso de Camila podemos perceber o 

quanto é importante as datas comemorativas, estas que sinalizam para ela uma mudança 

de relação de um homem infiel, pai e, ex-marido, com os filhos. O distanciamento do

casal repercutiu na relação com os filhos que é de pouca aproximação. O vínculo 

parental aparentemente se perdeu tal qual o vínculo conjugal. Na visão de Camila, é no 

devir pai que se encontra o devir marido: identidades e papéis imbricados. 

Camila nos revela ainda como é atualmente, a sua relação com a atual mulher 

de Roberto. Por meio da religião busca transcender uma situação humana, que leva ao 

sentimento de ódio, mágoa e desilusão.

Nem olho nela, eu acho é, é, raiva, ódio eu não sinto mais, tudo isso 
daí é uma coisa que a gente não pode ter no coração. Eu não tenho 
mais, só que falar com eles eu não posso. Eu tive oportunidade de 
falar com o padre da minha paróquia, perguntar pra ele por que a 
gente aprende muito na Igreja que tem que perdoar, perdoar, perdoar, 
então eu queira saber esse significado aí. Aí o padre Carlos disse pra 
mim que eu podia sim perdoar, que não era pra carregar essa mágoa 
no coração, mas não tinha problema se eu não conversasse mais com 
ela, não tinha essa raiva, mas também não precisa correr atrás 
conversar com ela. A gente não se olha mais, de jeito nenhum, duas 
famílias, nem nela, me nos filhos dela, nem meus filhos. Nem os 
filhos dela conversam comigo, nem os meus filhos conversa com ela.

Acima, Camila nos relata acerca de uma comunicação manifestada por um 

diálogo silencioso, no qual, falta-lhe compreensão do verdadeiro sentido da 

comunicação. Para Augras (1986) a linguagem tem como função não apenas a 

comunicação, mas a revelação do ente que existe em si e para os outros, como um ser 

singular e idêntico como um feixe de contrários, cuja síntese é constantemente 

destruída. Cada cultura exprime uma linguagem com seus conteúdos e estrutura, assim 
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como o ser humano manifesta a organização do seu mundo, que é constantemente 

reconstruído.

A fala exprime o encontro, pois é na medida em que o homem se expressa 

podemos revelar que sua intencionalidade é sempre comunicativa, pois a expressão

implica na compreensão da coexistência. A mediação entre eu e o outro estabelece a

compreensão deste mundo revelado; o discurso abre caminho para todas as

incompreensões (AUGRAS, 1986). 

Nesse caso, o discurso é nulo, mas a comunicação é existente, desvelada por 

uma linguagem obscura que, na visão de Augras (1986) pode ser compreendida em 

termos de inautenticidade, na qual se pode tudo descrever e nada alcançar. 

Ademais, Camila deixa-nos evidente a sua preocupação com os significados de 

seus atos mediante a perspectiva religiosa, procurando saber se suas atitudes são

coerentes com o que a Igreja Católica prega acerca da indissolubilidade do casamento. 

Afinal, a história compreende, segundo Augras (1986) a ilustração do tempo pelo grupo 

social, que é mediado por um tempo social, marcado pela tradição.

Conclusão

A fidelidade amorosa é vista atualmente como algo que ultrapassa as regras 

estabelecidas pela Igreja Católica e pela Lei Civil, isto é, se torna muito superior ao uso 

de alianças e as promessas formais realizadas pelos cônjuges, a fidelidade é indagada 

tanto para as relações de namoro como para uniões estabelecidas através de outros 

acordos que fogem dos tradicionais, por exemplo, as uniões informais. Quando existe 

um conflito entre os cônjuges, e se separar ou não do parceiro (a) que lhe foi infiel é 

uma escolha a ser realizada, a preocupação com os filhos tem forte ligação com a 

escolha.
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A infidelidade amorosa pode despertar os indivíduos para diferentes caminhos, 

ou seja, conduzir os parceiros conjugais a escolhas de separação, de reconstrução da 

relação ou ainda que permaneçam juntos, independente da qualidade da relação.

Entretanto, vivenciar tal experiência pode possibilitar ao indivíduo novas compreensões 

existenciais.

Nesse estudo de caso, podemos perceber que: continuar ou não com a relação, 

marcada pela infidelidade do parceiro, foi uma escolha tomada após a confirmação da 

traição. No entanto, o afastamento do parceiro que antecede a descoberta da infidelidade 

amorosa leva ao término da relação do casal, ou seja, refletia na possibilidade de não 

reconstrução do casamento.

Compreendemos também que, por mais que as relações estejam diferentes do 

que no passado, ideais românticos tais como a exclusividade sexual/ afetiva e a 

eternidade do amor fazem com que mulheres e homens se desencantem com o amado 

(a). Assim escolher qual caminho seguir, requer muita reflexão, afinal existem muitas 

possibilidades que serão deixadas para trás em busca de uma nova história.

No entanto, para a colaboradora se torna difícil ressignificar a relação e 

continuar seu caminho através de novas escolhas, pois a concretização do sonho 

realizado ao se casar, foi desconstruída através da descoberta da infidelidade de seu 

parceiro e proporcionou a Camila o contato com o sofrimento e a angústia referente ao 

fracasso de seu casamento após mais de duas décadas de muitas trocas recíprocas em 

sua relação a dois com o marido e do casal com os filhos. 

Compreendemos ainda que, a infidelidade é no universo da amizade e não 

apenas no da relação conjugal. A descrição de Camila revela que, no momento em que a 

amiga assume a identidade de amante, a ruptura da amizade se instala. Marca-se pelo 

selo da traição, traição esta que se estende também, segundo a perspectiva da 
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colaboradora, aos filhos. Na percepção de Camila, a identidade de marido e pai, são 

indissociáveis, o que parece tornar mais difícil à relação estabelecida entre pai e filhos, 

após a infidelidade cometida pelo marido. Nesse sentido, compreendemos que as 

relações entre pais e filhos carecem de diálogo. 

Percebemos também que Camila não perdoou a amiga que a traiu, mantendo-se 

presa a dinâmica do ressentimento que, segundo (Kehl, 2004), leva o indivíduo a acusar 

o outro pelo prejuízo que ele está vivenciando, por ter deixado de viver momentos que 

eram proporcionados a ele, então ele “culpa” o outro e não assume as responsabilidades 

pela perda e /ou fracasso; mas não se arrepende, acusa e espera que o outro reconheça o 

mal que o fez, uma vingança imaginária que se estende pela fantasia e não pela 

execução. Assim, a realidade da colaboradora começou a ser por ela, confrontada, a 

partir do momento que ela escolheu se separar. E no desenrolar de outras histórias que 

poderiam ser vivenciadas de maneira única por ela.

Podemos dizer que esse estudo, pode oferecer “generalizações naturalísticas”, 

a medida que, o leitor (a) possa reconhecer no outro, fragmentos de sua história. E,

acreditando que um fenômeno nunca pode ser alcançado em seu sentido pleno, dizemos 

que é sempre possível recomeçar, para que novas descobertas possam ser desveladas 

acerca da temática.

Unfaithfulness, Anguish and Freedom: an existential-fhenomenological view.

ABSTRACT: Currently, the option to keep or break a loving relationship is not an easy 
process. In order to understand the meanings attributed to the dissolution of marriage 
after a spouse’s infidelity, under the female perspective, we conducted a case study. We 
based ourselves on the comprehensive-interpretative paradigm and use the 
phenomenological method of Rezende and submit the description given according to the 
method of analysis proposed by Martins & Bicudo and Bruns. her statement reflects not 
overcome the breakdown of the ideality into romantic love and a grievance addressed to 
her, and the difficulty of the individual to engage with their own suffering, limitations 
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and conflicts, it becomes a problem for the existential health recovery, the ability to 
reframe their own condition in the world and seek new ways, making authentic choices.

KEYWORDS: Unfaithfulness; Marital breakdown; Existential phenomenology.
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O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E A EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA NO BRASIL

Cristina Ferro CORREA-TONIOLO1

Silvia Andréa TESSER-VISCAINO2

RESUMO: O autismo, conhecido como Transtorno Espectro Autista (TEA), foi descrito 
na década de 1940 e se caracteriza pelo desenvolvimento atípico na interação social e 
comunicação, com restrição a atividades e interesses, o que pode levar a um isolamento 
contínuo da criança e sua família. A inclusão escolar contribui para que essas crianças 
tenham oportunidades de convivência com outras da mesma faixa etária, contribuindo 
para a aprendizagem e o desenvolvimento da competência social. O número de casos 
tem aumentado significativamente no Brasil e foram criadas leis que garantem o direito 
a inclusão no ensino regular. O objetivo deste trabalho foi rever questões referentes à
inclusão escolar de alunos com TEA no ensino regular no Brasil. O presente trabalho é 
uma revisão de literatura que discute trabalhos já publicados sobre o TEA nos últimos 
anos. Muitos artigos tratam de assuntos relacionados ao despreparo do docente sem, 
contudo, soluções eficientes para o problema da inclusão. O que se vê na realidade é a 
integração do aluno no ambiente escolar e não a inclusão. Há necessidade de 
capacitação docente, melhoria na infraestrutura escolar e participação efetiva de equipes 
multidisciplinares e da família.

PALAVRAS-CHAVE: autismo; transtorno do espectro autista (TEA); inclusão escolar.
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Antes se acreditava que a causa do autismo fosse decorrente de um ambiente

social desfavorável, mas atualmente sugere-se que tenha causa biológica. Classificado 

dentro dos Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD), em 2015 passou a ser 

conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA), que engloba o Autismo, a 

Síndrome de Asperger e o Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra 

Especificação (TGDSOE). Os quadros que compõem o TEA caracterizam-se pela tríade 

interação social, comunicação verbal e não verbal e interesses. Embora existam 

inúmeras manifestações clínicas qualitativamente semelhantes, é importante salientar as 

peculiaridades presentes em cada um dos transtornos.

O diagnóstico de TEA já pode ser feito antes dos 18 meses de idade por 

multiprofissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatras e outros, baseado na 

identificação de sinais e sintomas estabelecidos pelo CID-10 (Classificação Internacio-

nal de Doenças da Organização Mundial de Saúde) e pelo DSM–IV (Manual de 

Diagnóstico e Estatística da Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria).

O número de casos diagnosticados de TEA no Brasil e no mundo mostra um 

crescimento significativo e ainda pode ser maior, pois há muitos não diagnosticados, o 

que aponta a necessidade de planejamento de políticas públicas na educação e na saúde.

São três os documentos que alicerçam esse planejamento: a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e a Nota Técnica 

n. 24, emitida pelo Ministério de Educação (SCHMIDT et al., 2016).

A educação inclusiva no Brasil, que propõe que as pessoas com deficiência 

sejam incluídas no ensino regular, surgiu a partir da Constituição de 1988 e sofreu 

influência da Declaração de Jomtien (1990) e da Declaração de Salamanca (1994).
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Apesar da legislação dar suporte para a inclusão escolar de pessoas com TEA, 

elas necessitam de condições individualizadas de ensino, com diferentes graus de 

adaptação e apoio. O número de alunos com necessidades educacionais especiais,

matriculados em escolas regulares do ensino fundamental até o superior, tem aumentado 

significativamente nos últimos anos, o que reforça a implantação de princípios 

inclusivos. Há um projeto de Escola Inclusiva na Cartilha da Inclusão Escolar que 

poderia ser aplicado e analisado para implementação.

Outro fator de extrema importância para que a inclusão se efetive é a 

capacitação de professores para atender à demanda de expansão da Educação Especial.

O presente trabalho visa fazer uma revisão de literatura sobre o TEA e a 

educação inclusiva no Brasil, pois com o aumento do acolhimento destas crianças, tem-

se verificado o despreparo e a insegurança dos professores nessa nova realidade.

Desenvolvimento

A História Científica do Autismo

O autismo foi descrito em 1943 nos Estados Unidos por Leo Kanner e em 1944 

na Aústria por Hans Asperger, médicos austríacos (MELLO et al., 2013). Segundo 

Schwartzman (2010), Kanner acreditava que o ambiente social desfavorável seria o 

principal fator causador, no entanto, no decorrer de sua pesquisa encontrou vários casos 

nos quais o transtorno era precoce demais para que houvesse essa interferência, 

levantando a hipótese de uma etiologia biológica. Hans Asperger descreveu o caso de 

crianças semelhantes às descritas por Kanner, mas que aparentemente seriam mais 

inteligentes e não apresentariam um atraso muito significativo no desenvolvimento da 
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linguagem, que passou a ser denominada mais tarde como Síndrome de Asperger em 

homenagem ao seu descobridor. 

O relato de uma mãe em 1961 em uma rádio em Londres, juntamente com o de 

outros pais, culminou com a fundação em 1962, da primeira Associação no Mundo de 

pais de crianças com Autismo, a “National Autistic Society” – NAS (MELLO et al., 

2013).

Na década de 1960 foram reunidos e chamados Transtornos Globais ou 

Invasivos do Desenvolvimento (TGD) o Autismo de Kanner, a Síndrome de Asperger, a 

Síndrome de Rett e o Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação 

(TGDSOE). O termo Transtorno do Espectro Autista (TEA) surge a partir de 2015, 

englobando o Autismo, a Síndrome de Asperger e o Transtorno Global do 

Desenvolvimento Sem Outra Especificação, sendo retirada a Síndrome de Rett desta 

classificação por ser considerada uma condição muito específica (SCHWAZTMAN, 

2010).

O TEA engloba diferentes síndromes marcadas por perturbações do 

desenvolvimento neurológico com três características fundamentais, que podem 

manifestar-se em conjunto ou isoladamente, que seria a dificuldade de comunicação por 

deficiência no domínio da linguagem, o uso da imaginação para lidar com jogos 

simbólicos e a dificuldade de socialização e padrão de comportamento restritivo e 

repetitivo (OMS, 2000; VARELLA, 2010; APA, 2013).

O número de casos diagnosticados do TEA, segundo pesquisas, mostra um 

crescimento significativo. Segundo Wingate et al. (2014), para cada 68 crianças 

nascidas na América do Norte, uma possui TEA. No Brasil, estudos realizados por 

Paula et al. (2011) indicam que cerca de 600 mil pessoas tenham TEA, que corresponde 

a 0,3% da população. Tais autores acreditam que o número de casos possa ser muito 
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maior quando comparados com dados internacionais e outros ainda não diagnosticados,

o que aponta a necessidade de planejamento de políticas públicas na educação e na 

saúde. Como relatado por Schmidt et al. (2016, p. 223 e 224),

Há três documentos alicerçam essa prática. Primeiramente, 

ressalta-se a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, que inclui esse alunado 

como público-alvo da educação especial (Brasil, 2008b); a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista que, dentre suas diretrizes, trata 

do incentivo à formação e capacitação de profissionais 

especializados no atendimento a essa população (Brasil, 2012); e 

a Nota Técnica n. 24, emitida pelo Ministério de Educação, que 

orienta os sistemas de ensino a efetivarem ações para a inclusão 

da pessoa com TEA (BRASIL, 2012).

Classificação e Diagnóstico do TEA

Segundo Belizário Filho e Cunha (2010, p. 13 citado por OLIVEIRA, 2016), o

TEA também pode ser classificado de três maneiras, de acordo com o quadro clínico 

em:

a) Autismo clássico (relacionado ao Autismo de Kanner) – o grau de 

comprometimento pode variar de muito, mas de maneira geral, os indivíduos são 

extremamente voltados para si mesmos, não estabelecem contato visual como 
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ferramenta de comunicação. Embora possam entender enunciados simples, têm 

dificuldade de compreensão e apreendem apenas o sentido literal das palavras. Não 

compreendem metáforas nem mensagens de “duplo sentido”. Nas formas mais graves, 

demonstram ausência completa de qualquer contato interpessoal. Na infância, são 

crianças isoladas, que nem sempre aprendem a falar, não olham nos olhos das pessoas, 

não retribuem sorrisos. Repetem movimentos estereotipados, sem muito significado ou 

ficam girando ao redor de si mesmas e apresentam deficiência mental importante; 

b) Autismo de alto desempenho (anteriormente denominado como Síndrome de 

Asperger) – os indivíduos apresentam as mesmas dificuldades dos autistas clássicos, 

mas de forma bastante reduzida. São mais comunicativos verbais e inteligentes,

podendo ser confundidos com “gênios”superdotados ou pessoas com altas habilidades, 

porque geralmente são imbatíveis nas áreas de conhecimento em que se especializam. 

Quanto menor a dificuldade de interação social maior a possiblidade de levarem uma 

vida próxima aos dos indivíduos sem essas condições. 

c) Distúrbio global do desenvolvimento sem outra especificação (DGD-SOE) –

os portadores são considerados dentro do espectro do autismo (dificuldade de 

comunicação e de interação social), mas os sintomas não são suficientes para incluí-los 

em nenhuma das categorias específicas do transtorno, o que torna o diagnóstico muito 

mais difícil, apesar de atualmente poder ser feito precocemente. 

O diagnóstico do TEA já pode ser feito antes dos 18 meses de idade, o que tem 

auxiliado na superação das deficiências, pois esses pacientes necessitam de cuidados 

intensivos durante toda a vida. O número de diagnóstico no Brasil tem aumentado muito 

nos últimos anos, tanto em idade escolar como na fase adulta, possibilitando respostas e 

tratamento adequado. Apesar de importante o diagnóstico há um impacto emocional, 

social e econômico sobre as famílias, sendo o tratamento de alto custo e à longo prazo,
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levando as famílias em algum momento precisaram de um apoio institucional, como 

Associação de Amigos do Autismo (AMA), Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), Clínicas particulares, escolas particulares, associações diversas e 

órgãos públicos. Uma pesquisa realizada por Mello et al. (2013) aponta que há cerca de 

1,2 milhões de pessoas com Autismo no Brasil. Os métodos de avaliação e de 

diagnóstico são utilizados para elaborar uma estratégia de trabalho para o assistido e 

pode ser através de entrevista com a família e também por equipe multidisciplinar como 

Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, Psicólogos, Pedagogos, Assistente Social, entre 

outros.

O diagnóstico clínico é feito por multiprofissionais como psicólogos, 

fonoaudiólogos, psiquiatras, entre outros, baseado na identificação de sinais e sintomas 

estabelecidos pelo CID-10 - Classificação Internacional de Doenças (OMS, 2000) e pelo 

DSM–IV - Manual de Diagnóstico e Estatística da Sociedade Norte-Americana de 

Psiquiatria (APA, 2003).

O blog EVC Inclusão descreve, segundo a Sociedade Americana de Autismo, 

as seguintes características apresentadas pelos indivíduos com TEA: dificuldade de 

relacionamento com outras pessoas; riso inapropriado ou imotivado; pouco ou nenhum 

contato visual com as outras pessoas; aparente insensibilidade à dor, isolamento, modos 

arredios; solidão; brincar de forma inadequada ou bizarra com os objetos; fixação 

inapropriada e esdrúxula em objetos; extrema hiperatividade ou inatividade; problemas 

de sono; falta de reação aos métodos de ensino, muitos precisam de material adaptado;

resistências às mudanças de rotina; falta de consciência das situações que envolvem 

perigo; poses e comportamentos bizarros; ecolalia (repetição de palavras ou frases 

ouvidas); recusar colo ou afagos, bebês preferem ficar no chão que no colo; age como 

surdo, não respondendo nem mesmo se chamado pelo próprio nome; dificuldade em 
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expressar necessidades pela fala ou por gestos; acessos de raiva, sem razão aparente;

habilidades motoras especiais, por exemplo, não chutar uma bola, mas empilhar blocos; 

hipo ou hipersensibilidade sensorial; não mantém nenhuma referência social (adulto, 

pai, mãe, etc.).

CID-10 F 84 - Classificação Internacional de Doenças

O TEA pertence ao Transtorno Global de Desenvolvimento. De acordo com a 

Classificação Internacional de Doenças, os CIDs -10 F 84.

O conceito de autismo infantil (AI), portanto, se modificou 

desde a sua descrição inicial, passando a ser agrupado em um 

contínuo de condições com as quais guarda várias similaridades, 

que passaram a ser denominadas de transtornos globais (ou 

invasivos) do desenvolvimento (TGD). Mais recentemente, 

denominaram-se os transtornos do espectro do autismo (TEA) 

para se referir a uma parte dos TGD: o autismo, a síndrome de 

Asperger e o transtorno global do desenvolvimento sem outra 

especificação (portanto, não incluindo a síndrome de Rett e o 

transtorno desintegrativo da infância). (BRASIL, 2014),

Estão relacionados às questões do Transtorno Global do Desenvolvimento, são 

eles:

CID 10 – F 84 – Transtorno Global do Desenvolvimento

CID 10 – F 84.0 – Autismo Infantil
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CID 10 – F 84.1 –Autismo Atípico

CID 10 – F 84.2 –Síndrome de Rett

CID 10 – F 84.3 – Outro Transtorno Desintegrativo da Infância

CID 10 – F 84.4 – Transtorno com Hipercinesia associada a Retardo Mental e a 

Movimento Estereotipado

CID 10 – F 84.5 – Síndrome de Asperger

CID 10 – F 84.8 – Outros Transtornos Globais do Desenvolvimento

CID 10 – F 84.9 – Transtorno Globais não Especificados do Desenvolvimento.

DSM-5 - Manual de Diagnóstico e Estatística da Sociedade Norte-Americana de 

Psiquiatria

A partir da DSM-5 da Associação Americana de Psiquiatria- Diagnostic and 

Manual of Mental Disorderes, Fourth Edition, 2012, o Transtorno Global do 

Desenvolvimento passa a chamar-se Transtorno do Espectro Autista/TEA, inserido na 

categoria diagnóstica dos Transtornos de Neurodesenvolvimento. Que inclui o 

Transtorno Autista, o Transtorno de Asperger, o Transtorno Desintegrativo da Infância 

e os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento sem outra especificação (MELLO, 

2007).

Acesso à Educação Inclusiva no Brasil

A educação inclusiva no Brasil que propõe que as pessoas com deficiência 

sejam incluídas no ensino regular, surgiu a partir da Constituição de 1988 e sob a 

influência da Declaração de Jomtien (1990) e da Declaração de Salamanca (1994). Em 
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nosso país, no mesmo período, começou a ser discutida a universalização da Educação e 

a ser implementada uma política de Educação Inclusiva nas escolas regulares, 

culminando com a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 2008; NUNES et 

al., 2013).

A inclusão escolar de pessoas com TEA é muito precária, apesar da legislação 

apoiar e exigir. Como as pessoas com TEA são muito diferentes entre si, cada uma 

necessita de condições individualizadas de ensino, com diferentes graus de adaptação e 

apoio. Muito importante para qualquer um dos métodos é que seja aplicado de maneira 

individualizada, adequando-se às habilidades, dificuldades e necessidades da pessoa 

com TEA e de sua família (CARTILHA DE INCLUSÃO ESCOLAR, 2014).

Neste sentido, avaliações individualizadas periódicas do assistido são 

fundamentais, tanto para organizar e planejar sua assistência, como o seu

funcionamento. As escolas tendem à homogeneizar o ensino e não respeitam os direitos, 

a valorização da diversidade e o atendimento de necessidades individuais, conhecidos 

como princípios inclusivos. A transformação da escola passa, obrigatoriamente, por

uma política de formação e educação continuada dos professores, verdadeiros pilares 

para a construção da inclusão escolar. Entre as ações de formação dos professores 

destacam-se a diferenciação do ensino, a parceria entre profissionais do Ensino regular e 

da Educação Especial, as mudanças atitudinais e o reconhecimento da diversidade. 

Alunos com necessidades educacionais especiais necessitam de metas escolares 

diferenciadas, que levam a percursos individualizados por meio de ensino cooperativo 

com a educação especial. É importante romper a barreira atitudinal que discrimina a 

pessoa com deficiência para minimizar seus efeitos danosos.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008) tem como objetivo:
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assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para 

garantir: acesso ao ensino regular, com participação, 

aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do 

ensino; transversalidade da modalidade de educação especial 

desde a educação infantil até a educação superior; oferta do 

atendimento educacional especializado; formação de professores 

para o atendimento educacional especializado e demais 

profissionais da educação para a inclusão; participação da 

família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos 

transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e 

articulação Inter setorial na implementação das políticas 

públicas.

O número de matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais em 

escolas regulares do ensino fundamental até o superior tem aumentado 

significativamente nos últimos anos, o que reforça a implantação de princípios 

inclusivos. A Cartilha de Inclusão Escolar de 2014 descreve um projeto de Escola 

Inclusiva com os itens descritos a seguir (Figura 1):

Comprometer: é o compromisso com a inclusão escolar que se inicia com o 

desenvolvimento da missão, com da aprovação pela Comunidade Escolar (CE) e com a 

formação de uma Equipe de Trabalho.
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Auditorar: identificar os alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(NEE), com diagnóstico ou não, a fim de traçar um plano de ação para cumprimento da 

missão.

Planejar: elaborar um plano de ação realista e objetivo para atender às

necessidades da escola e da comunidade em que estão inseridas. A comunidade deve 

participar ativamente para que haja um consenso final.

Organizar: é organizar uma equipe com regras e funções que incluam

representantes discentes, docentes, funcionários, pais de alunos e diretoria, abertos à

participação voluntária, para disseminar informações no combate ao bullying e à

intolerância.

Capacitar: é capacitar a CE e também integrar uma equipe multiprofissional 

para o sucesso do Projeto de Inclusão Escolar.

Implantar: é implantar as recomendações no dia-dia da escola que inclua a 

elaboração antes do ano letivo de um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) para 

cada aluno com NEE. É a parte mais esperada e desafiadora do processo.

Monitorar: é acompanhar a evolução do processo de inclusão escolar por meio

de reuniões com os diversos grupos da equipe.

Aprimorar: é o amadurecimento da equipe de inclusão que identificam falhas, 

realizando correções para a realidade daquela escola e comunidade.
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Figura 1. Cartilha da Inclusão Escolar – Inclusão Baseada em evidências Científicas 

(2014).

Acesso em: www.andislexia.org.br/cartilha.pdf
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Formação de Professores que Atendam às Necessidades de Alunos com TEA

Os movimentos sociais, na década de 1980, foram marcados pela 

democratização do ensino, acesso à escola gratuita e inserção das minorias 

marginalizadas e excluídas do sistema educacional. Nesse período foram criados 

serviços especializados em escolas públicas e também a implantação de Instituições e 

Escolas Especializadas em todos os Estados. O foco das políticas públicas deixa então 

de ser a formação acadêmica ou licenciatura e passa a enfatizar a capacitação de 

professores para atender à demanda de expansão da Educação Especial (BRUNO, 

2015).

Com a ampliação de programas assistenciais de atendimento educacional 

especializado em Escolas Especiais segregadas, o poder público se sentiu desobrigado e 

deixou de investir na criação de cursos em nível superior e prover ações de política 

pública para a formação de professores no sistema das redes públicas estaduais e 

municipais. Dessa forma, quanto à oferta de educação gratuita às pessoas com 

deficiências, as instituições especializadas de caráter filantrópico e segregadas passaram 

a cumprir naquele momento o papel do Estado. No fim da década de 1990, sem as 

políticas públicas de formação de professores para o atendimento educacional 

especializado, muitas universidades extinguiram cursos de habilitações específicas. Foi 

necessária a criação de cursos de extensão ou treinamento em serviços públicos e 

escolas especiais para deficientes mentais e áreas da deficiência visual, auditiva, física e 

outras. Todos esses acontecimentos ocasionaram uma lacuna no ensino superior e torna-

se evidente a necessidade de reformas educativas que formem professores para o 
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atendimento educacional especializado e inclusão de pessoas com deficiência no ensino 

regular (BRUNO, 2015).

Discussões sobre a inclusão escolar de alunos com TEA têm sido frequentes,

seja no âmbito das Políticas Públicas, dos debates acadêmicos, do cotidiano escolar e da 

sociedade em geral, o que ajuda a combater atitudes preconceituosas e excludentes. 

Mesmo assim, o aluno com TEA continua fazendo parte de um processo educacional 

falho, com profissionais despreparados que também são vítimas. O aluno é excluído 

dentro de um sistema que deveria ser inclusivo, pois há um distanciamento do que é 

proposto pelas disposições legais e a realidade vivenciada em sala de aula. A inclusão 

escolar deve ser um processo dinâmico e constante, não algo imutável e estático, pois 

depende não só da preparação dos docentes, mas também de todos os envolvidos no 

processo. Um dos maiores obstáculos à inclusão escolar é a falta de capacitação docente 

que contemple diferentes aspectos sobre o TEA (ANJO, 2012).

A implementação de Políticas Públicas deve ser efetiva para que o professor 

possa construir sua proposta pedagógica de forma a refletir sobre suas próprias ações 

que muitas vezes baseiam-se na insegurança e em impressões equivocadas sobre o aluno 

autista. A formação continuada do professor deve ser o fator de maior urgência para que 

a inclusão se efetive (BIANCHI, 2017).

Segundo Bruno (2015), nos cursos de formação de professores e demais 

licenciaturas, deve-se articular os conhecimentos, os fundamentos e as práticas de 

educação inclusiva na grade curricular e no projeto pedagógico dos cursos do ensino 

superior. De igual importância são as reflexões acerca de como a comunidade escolar e 

os pais lidam com a diversidade e com os desafios e barreiras enfrentadas no processo 

de ensino e de aprendizagem dos alunos.

O atendimento educacional especializado deve ser oferecido em horários 
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distintos das aulas da escola comum, com outros objetivos, metas e procedimentos 

educacionais. As ações do atendimento educacional são definidas conforme o tipo da 

deficiência Algumas escolas já oferecem o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) no contra turno, com professores capacitados para ensinar as crianças com NEE 

(MEC/SEESP, 2005, p. 9; ARIANE, 2017).

Conclusão

Apesar da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva ter como objetivos a inclusão de alunos com TEA desde o ensino regular até 

níveis mais elevados do ensino; o atendimento educacional especializado; a formação 

de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da 

educação para a inclusão; a participação da família e da comunidade; a acessibilidade 

arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação, 

observa-se que ainda há um longo caminho a ser percorrido. O que se vê é a integração 

do aluno no ambiente escolar e não a inclusão. 

O primeiro passo é o diagnóstico correto do TEA em crianças e jovens, 

gerando ações a serem realizadas pelos professores em sala de aula e outros integrantes 

da comunidade escolar, como funcionários, direção e alunos, o que tornará a inclusão no

ensino regular uma realidade. Cabe ressaltar que, caso a criança apresente transtornos 

comportamentais graves, a inclusão em sala de ensino regular pode tornar-se inviável, 

pois coloca a própria criança e/ou a comunidade escolar em situações de desconforto ou 

risco.
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A capacitação docente com formação continuada é importante não só para que 

o profissional possa atuar em classes inclusivas, mas também para a melhoria da 

qualidade de vida dessas crianças e jovens. O TEA, por ser uma condição pouco 

conhecida pelos professores, acaba gerando insegurança, o que foi observado em vários 

trabalhos analisados. Tais trabalhos tratavam de assuntos relacionados ao despreparo do 

docente sem, contudo, soluções eficientes para o problema da capacitação docente e da

inclusão.

As ações da comunidade escolar só serão efetivas com a participação de 

equipes multidisciplinares e da família, juntamente com a aplicação das políticas 

públicas inclusivas, garantindo assim uma “Educação para todos”.

 

The autistic spectrum disorder (TEA) and inclusive education in Brazil

ABSTRACT: Autism, Autistic Spectrum Disorder known as (TEA), was described in 
the 1940 and is characterized by atypical development in social interaction and 
communication, restricted interests and activities, which can lead to a continuous 
insulation and your child family. The school inclusion contributes to these children have 
opportunities for coexistence with others of the same age group, contributing to the 
learning and the development of social competence. The number of cases has increased 
significantly in Brazil and were created laws that guarantee the right to inclusion in 
regular education. The aim of this study was to review issues relating to school 
inclusion of students with TEA in the regular education in Brazil. This paper is a review 
of literature that discusses work already published about the TEA in recent years. Many 
articles dealing with matters related to the unpreparedness of teaching without, 
however, effective solutions to the problem of inclusion. What you see in reality is the 
integration of the student in the school environment and not inclusion. There is need for 
capacity building, improved school infrastructure and effective participation of 
multidisciplinary teams and the family.

KEYWORDS: autism; autistic spectrum disorder (TEA); school inclusion.
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SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA AMBIENTAL

NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

André SEROTINI1

RESUMO: O modelo de distribuição ou repartição de competências prevista na Constituição 
Brasileira de 1988 é, no mínimo, complexo. Em razão de fatores de colonização e de 
estruturação jurídico-política centralizadora, a União é o ente federativo que agrega a maioria 
das competências, tanto materiais, quanto legislativas, reservando aos Estadosmembros e 
Distrito Federal, parcela minúscula de participação nas principais decisões político-
institucionais. Para os Municípios, então, restaram poucas competências materiais comuns aos 
Estados membros, Distrito Federal e a União, ao mesmo tempo e, o tratamento das questões 
de interesse locais e complementação legislativa de leis produzidas pelos demais entes 
federativos. No que tange a matérias relacionadas ao meio ambiente, estas têm assento em 
todas as pautas de competência constitucionais, demonstrando a necessidade de um sistema 
que harmonize tais atribuições evitando-se insegurança jurídica e, concomitantemente,
promovendo cooperação entre os mesmos, objetivando a consolidação do Estadode Direito
Socioambiental.

PALAVRAS-CHAVES:Distribuição de Competências; Meio Ambiente; Direito Ambiental 
Constitucional

Introdução

A implementação do Estado de Direito Socioambiental, segundo Silva (2017, p. 78) 

exige o fortalecimento do princípio da obrigatoriedade de atuação estatal e do princípio 

democrático, com a participação da sociedade nas questões ambientais, compreendendo a 

ação conjunta do Estado e da coletividade na preservação dos recursos naturais.

                                                             
1 Professor Adjunto de Direito Ambiental e Pesquisador do Núcleo de Estudo em Gestão e Impactos Ambientais 
– NEGIA, da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, Unidade Frutal. CEP. 38.200-000. Frutal. 
Minas Gerais. Brasil. E-mail: andre.serotini@uemg.br
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Para atingir este objetivo de implementação e consolidação do Estado de Direito 

Socioambiental, pautado na participação coletiva, reputa-se como condição sine quo non ao 

entendimento do papel de cada um dos envolvidos neste processo, iniciando-se, com as 

competências de cada um dos entes federativos, quais sejam: União, Estados membros,

Distrito Federal e Municípios, principalmente sobre as matérias de natureza ambiental.

O modelo de distribuição previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988 é, na 

verdade, influenciada por uma herança do início da formação do Estado brasileiro, atribuindo-

se ao órgão central de governo a competência para tomada das principais decisões políticas, 

relegando às demais estruturas estatais funções ou competências residuais.

Embora,o Brasil seja uma República Federativa – o que remeter-se-ia a ideia de que a 

distribuição das competências fosse mais equilibrada entre os entes federativos -, constata-se

que as principais competências estão concentradas na União, tanto naquelas de natureza 

material (art. 21, CF/88), quanto legislativa (art. 22, CF/88), enquanto, os Estadosmembros e 

o Distrito Federal possuem pequena gama de competências material (art. 23, CF/88) e 

legislativa (art. 24, CF/88) e, aos Munícipios, competências materiais comuns (art. 23, CF/88) 

e competências legislativas de interesse local (art. 30, CF/88).

Sobre as competências de matéria ambiental, foco deste artigo, em razão do tratamento 

dado pelo legislador constituinte, ao reservar capítulo próprio para a tutela do meio ambiente, 

a ponto da Constituição de 1988 ser considerada modelo de Constituição Ambiental, todos os 

entes federativos foram “agraciados” com competências ambientais. Este quadro que poderia 

ser considerado como positivo sob o prisma da proteção do meio ambiente, trouxe problemas 

de conflito, já que em muitos momentos, levantam-se dúvidas sobre a responsabilidade de 

atuação de cada ente federativo.

Desta forma, objetivando trazer contribuição para o debate jurídico-ambiental, 

procura-se, primeiramente, apresentar breves considerações sobre o sistema de distribuição de 

Multiciência, São Carlos, 16: 167 - 182, 2017



169

 
 

competências previsto na Constituição brasileira de 1988. Na sequência, serão abordadas as 

principais competências ambientais distribuídas para os respectivos entes federativos e, por 

fim, como a Lei 6.938/81 – Política Nacional do Meio Ambiente, embora anterior à atual 

Constituição Federal, trata a questão da distribuição de competência em matéria ambiental no 

Brasil.

1. Sistema de Distribuição de Competências na Constituição Federal de 1988

Deve-se, preliminarmente, esclarecer que quando se trata de competências, tem-se em 

mente que estas são funções atribuídas aos entes federativos, através da decisão política 

constituinte, em razão dos objetivos propostos para o Estado brasileiro. Ao estabelecer que 

cada membro da federação tem autonomia, como previstono art. 182, da Constituição Federal, 

a possibilidade de atuação destes deve ser limitada, evidentemente, por não se tratar de entes 

independentes, dotados de soberania.

Ao realizar, portanto, a organização político-administrativa do Estado brasileiro, 

houve a necessidade de se criar um sistema de repartição ou distribuição de competência, 

almejando a atuação equilibrada e cooperada entre entes federativos.

De acordo com Verdú (1974), a repartição de competências é considerada a chave da 

estrutura do poder federal, o problema típico do Estado Federal, ou seja, está implícito no 

sistema federativo a necessidade de distribuição de competências para os entes dotados de 

autonomia.

O sistema brasileiro está baseado num arranjo de competências considerando entre 

estas as exclusivas, privativas, comuns e concorrentes. 

                                                             
2 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
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Silva (2001), esclarecendo a forma de solução de conflitos de competências e fazendo 

a comparação com sistemas adotados em outros países, informa que

as constituições solucionavam o problema mediante a aplicação de três técnicas, que 
conjugam poderes enumerados e poderes reservados ou remanescentes, que 
consistem: a) na enumeração dos poderes da União, reservando-se aos Estados os 
poderes remanescentes; é a técnica predominante (E.U.A., Suíça, Argentina, ex-
URSS e Iugoslávia, México e Austrália são federações que a adotam); b) na 
atribuição dos poderes enumerados aos Estados e dos remanescentes à União, ao 
inverso, pois, do sistema anterior, e que é empregado quase só pela Federação do 
Canadá; c) na enumeração das competências das entidades federativas (Índia e 
Venezuela podem ser indicadas como exemplos, compreendendo ambas poderes 
concorrentes e atribuição de poderes residuais à União). Esse sistema de enumeração 
exaustiva de poderes para as entidades vigora também no Brasil para a repartição de 
rendas tributárias, com competência residual para a União (arts. 145 a 162) (SILVA,
2001, p. 480)

Para os esclarecimentos necessários adota-se como competência enumerada, ou 

expressa, aquela estabelecida expressamente pela Constituição, de modo que a identificação 

dasfunções de uma determinada entidade federativa seja clara. De outro lado, as competências 

remanescentes ou reservadas, se referem àquelas que não foram dispostas expressamente na 

enumeração de competências de outro ente federativo. E, por fim, arrola-se as competências 

residuais, que são aquelas obtidas após todo o processo de enumeração e de reserva dos outros 

membros autônomos.

O sistema brasileiro leva em consideração a enumeração de competências da União 

(arts. 21 e 22), cujas competências remanescentes após este processo de enumeração cabem 

aos Estados (art. 25, §1º). Além, deste primeiro passo, a Constituição Federal de 1988, 

também considerou, em razão da autonomia dos Municípios, a indicação de competências 

(art. 30).

Considera-se, contudo, que estão previstas na Constituição brasileira, outros 

mecanismos que complementam o sistema de distribuição de competências, possibilitando 

delegação em matérias específicas reservadas à determinado ente federativo, como é o caso da 

União (art. 22, parágrafo único); competências comuns ou paralelas entre União, Estados, 
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Distrito Federal e Municípios (art. 23); competências concorrentes entre União e Estados, no 

que diz respeito ao estabelecimento de políticas, diretrizes e normas gerais; e, competências 

suplementares, no sentido de possibilitar aos Estados e aos Municípios, a suplementação das 

competências distribuídas anteriormente.

2. Competências Ambientais Constitucionais

No que se refere às questões ambientais, a Constituição Federal de 1988, tomando 

como premissa o disposto no art. 225, segundo Sarlet e Fensterseifer (2014), constata-se que 

além da norma geral que atribui deveres de proteção ambiental ao Estado, traz, também, um 

extenso rol exemplificativo estipulando atribuições e competências aos entes federativos, 

visando assegurar efetividade à proteção ecológica. 

Neste sentido, 

O exercício das competências constitucionais (legislativas e executivas) em matéria 
ambiental, respeitados os espaços político-jurídicos de cada ente federativo, deve 
rumar para a realização do objetivo constitucional expresso no art. 225 da CF/1988, 
inclusive sob a caracterização de um dever de cooperação entre os entes federativos 
no cumprimento dos seus deveres de proteção ambiental. Isso implica a adequação 
das competências constitucionais ambientais ao princípio da subsidiariedade,
enquanto princípio constitucional implícito no nosso sistema constitucional, o qual 
conduz à descentralização do sistema de competências e ao fortalecimento da 
autonomia dos entes federativos inferiores (ou periféricos) naquilo em que 
representar fortalecimento dos instrumentos de proteção ambiental e dos 
mecanismos de participação política, sob o marco jurídico-constitucional de um 
federalismo cooperativo ecológico, (SARLET e FENSTERSEIFER, 2014, p. 157)

Interessante ressaltar que, embora cada ente federativo tenha seu conjunto de 

atribuições, todos devem estar coordenados para atingir finalidade única, qual seja, a 

sustentação do Estado e, neste aspecto, fica claro que ao ser alçado à categoria de direito 

fundamental, o meio ambiente, passa a ser considerado em todo o processo de tomada de 

decisão política, caracterizando-se desta forma, na linguagem dos autores acima citados, um 

federalismo cooperativo ecológico.
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2.1. Competência Legislativa Ambiental

Entende-se como competência legislativa aquelas funções legiferantes, ou seja, 

obrigação do Estado, através do Poder Legislativo dos entes federativos, estabelecer conjunto 

normativo genérico e vinculante, objetivando a concretização dos objetivos constitucionais do 

Estado.

Neste aspecto, a Constituição Federal de 1988, organiza a competência de legislar em: 

competências privativas, atribuídas à União (art. 22) e competências concorrentes, atribuídas 

aos Estados, Distrito Federal e, novamente, à União (art. 24).

Traz-se à tona, ainda, a possibilidade de delegação de competências privativas da 

União aos Estados (art. 22, parágrafo único) e, suplementarmente, pelos Municípios (art. 30, 

I).

No que tange ao meio ambiente, considerando o disposto no art. 225, caput,todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, claro está o entendimento de que a 

preocupação com este bem tutelado deve permear todos os demais ramos do direito, devendo, 

portanto, na atuação legislativa do Estado, ser considerada a questão ambiental.

Nos dizeres de Sarlet e Fensterseifer (2014),

O Estado, nesse contexto, não está apenas “autorizado”, mas sim, “obrigado” 
constitucionalmente (aqui por força dos seus deveres de proteção e promoção) a 
regulamentar a matéria ambiental nas mais diversas áreas (penal, civil, 
administrativa, processual, tributária, urbanística etc.) com o propósito maior de 
promover a proteção ambiental e elidir condutas e atividades lesivas ou 
potencialmente lesivas ao ambiente perpetradas tanto por particulares (pessoas 
físicas e jurídicas) quanto pelos próprios entes e agentes estatais. (SARLET e 
FENSTERSEIFER, 2014, p. 163)
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Desta forma, parece lógico que sendo uma obrigação do Estado, a atribuição de 

competência legislativa deve ser à todos os entes federativos, neste sentido, o entendimento de 

Sarlet e Fensterseifer (2014), é de que, nestes casos, a regra é a competência concorrente, a 

qual analisaremos mais adiante.

2.1.1. Competência Legislativa Privativa

A competência legislativa privativa está prevista no art. 22 da CF/88 sendo atribuída à 

União, com possibilidade, por força de seu parágrafo único, de delegação aos Estados,

mediante autorização por Lei Complementar, para legislar sobre questõesespecíficas das 

matérias relacionadas no referido artigo.

Todavia, conforme mencionado anteriormente, a regra em razão da matéria ambiental 

é de atribuição de competência legislativa concorrente, na qual tanto União, como Estados e 

Distrito Federal, possam legislar, obedecidos os indicadores do art. 24 da CF/88.

Mas voltando a tratar da competência legislativa privativa da União sobre matéria 

ambiental, verifica-se no art. 22 alguns assuntos que tangenciam a temática, vezes mais 

diretamente, outras nem tanto.

O art. 22 da CF/88trata, diretamente, de matéria ambiental nos incisos IV (águas, 

energia, informática, telecomunicações e radiodifusão) e XII (jazidas, minas, outros recursos 

minerais e metalurgia) e, indiretamente, nos incisos IX (diretrizes da política nacional de 

transportes);X (regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e 

aeroespacial);XI (trânsito e transporte);XXVI (atividades nucleares de qualquer natureza) e 

XXVIII (defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização 

nacional).
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2.1.2. Competência Legislativa Concorrente

A competência legislativa concorrente está prevista no art. 24 da CF/88, estabelecendo 

que determinadas matérias devem ser tratadas pela União, Estados e Distrito Federal, 

obedecendo as seguintes orientações:

Art. 24 (...)
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário.

Assim, cabe, primeiramente, à União estabelecer normas gerais, possibilitando, ao 

mesmo tempo, aos Estados legislar supletivamente, ou seja, completando ou especificando a 

legislação federal buscando uma aplicação de maior eficácia em âmbito regional. Todavia, 

caso a União não tenha exercido sua obrigação genérica, os Estados podem legislar sobre o 

referido assunto de forma plena, visando atender a peculiaridades regionais e, vindo, 

futuramente, a União legislar sobre o mesmo assunto, manter-se-á em vigência a legislação 

estadual anteriormente editada, suspendendo a eficácia apenas daquelas partes divergentes.

Diferentemente das matérias mencionadas no art. 22 da CF/88 (competência privativa) 

que apenas tangencia a questão ambiental, o art. 24 da CF/88 (competência concorrente), trata 

de forma mais direta a preocupação com o meio ambiente, por isso, buscando a participação 

legislativa de mais entes federativos, de forma conjunta e coordenada, informando que a

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, entre outras, de 
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forma direta, sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 

dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (inciso VI); proteção 

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico(inciso VI) e, 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (inciso VIII). E, indiretamente, sobre 

direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico(inciso I); produção e 

consumo(inciso V) e, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 

desenvolvimento e inovação(inciso IX).                          

Importante ressaltar, que segundo Machado (2017, p. 147), a competência 

concorrente enseja a possibilidade de iniciativa na área da legislação ambiental para os 

Estados e para o Distrito Federal, se a União se mantiver inerte.

2.1.3. Competência Legislativa Municipal

A competência legislativa municipal está prevista no art. 30, incisos I e II, da CF/88, 

estabelecendo que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e 

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

Embora tal dispositivo não faça menção expressa sobre a possibilidade do município 

legislar sobre matéria ambiental, Sarlet e Fensterseifer (2014), afirma que o referido ente 

federativo, tacitamente foi incluído no âmbito da competência legislativa concorrente, 

necessitando, para tanto, a leitura conjunta dos incisos VI, VII e VIII, do art. 24 da CF/88 com 

os incisos I e II, do art. 30 da CF/88, entendendo que não há qualquer razão para que a

proteção do meio ambiente não fosse acobertada pelo conceito de interesse local.
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2.2. Competência Executiva Ambiental

Ao se tratar de competências executivas ou materiais refere-sea possibilidade de

atuação administrativa dos entes federativos, ou seja, executar, realizar, aplicar, fazer tornar 

realidade o que foi disposto em âmbito legislativo.

No que se refere às questões ambientais, Sarlet e Fensterseifer (2014, p.185) menciona 

que cabe aos entes federativos, por meio da sua atividade administrativa, transpor a 

legislação ambiental para o “mundo da vida” assegurando a sua aplicação e efetividade.

As competências materiais ou executivas estão dispostas no art. 21 e 23 da CF/88, 

quando tece, no primeiro caso, a competência da União e, no segundo, a competência comum 

entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. De forma antecipada, sobre as questões 

ambientais, por todos os argumentos dispostos até este momento, se referem a situações que 

mereçam a preocupação e participação de todos os entes federativos. Assim, embora o art. 21 

da CF/88 possa tratar indiretamente de questões ambientais, a atenção recai nos dispositivos 

elencados no art. 23 da CF/88, promovendo a responsabilização solidária de todos os entes 

envolvidos.

Também é necessário pontuar que existe uma relação entre as competências 

legislativas da União, no sentido de elaboração de normas gerais sobre os mais variados 

assuntos, mas, em especial, ao meio ambiente, com as competências materiais comuns no 

sentido de que todos os entes federativos, são responsáveis por colocar em prática, aplicar as 

normas, objetivando promover de forma mais eficaz a proteção ambiental.
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Dentre as competências materiais do art. 23 da CF/88, grifa-se os seguintes: proteger 

os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, 

as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos (inciso III);impedir a evasão, a 

destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico 

ou cultural(inciso IV);proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas(inciso VI); preservar as florestas, a fauna e a flora(inciso VII); combater as causas da 

pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores 

desfavorecidos(inciso X); registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios(inciso XI).

Oportuno frisar que em razão da natureza das competências materiais comuns, visando

ao atendimento de normas, na maioria das vezes, de caráter geral (Federal), reputa-se 

necessário que haja uma organização entre os entes federativos para que a concretização da 

vontade estampada na norma possa acontecer de forma eficaz. Neste sentido, o parágrafo 

único do art. 23 da CF/88, estabelece a necessidade de fixação, através de leis 

complementares, para a cooperação entre todos os entes federativos, buscando o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, contexto este no qual se insere 

perfeitamente as questões ambientais.

Como resultado da necessidade de se regulamentar a cooperação entre a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, foi elaborada, especialmente para tratar de questões 

ambientais dispostas nos incisos III, VI e VII, do art. 23 da CF/88, a Lei Complementar nº. 

140, de 08 de dezembro de 2011 (objeto de estudo próprio). Desta forma, passa-se a ter uma 

delimitação das ações de cada um dos entes federativos, promovendo, consequentemente, 

uma descentralização, no caso específico, das políticas de meio ambiente. 
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Assim, ao verificar a formatação jurídica do sistema de distribuição de competências, 

como no caso das competências materiais ambientais, caracterizada está a observância ao 

princípio ambiental da cooperação.

3. Política Nacional de Meio Ambiente e Competências Ambientais

Ao tratar das competências ambientais, não se pode deixar de lado a Lei Federal nº. 

6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA).

Embora a referida lei tenha sido elaborada antes da própria Constituição de 1988 – sendo 

recepcionada pela mesma -, mantém vigente desde então uma importante base principiológica 

e a estruturação de um Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), inspirado no 

cooperativismo entre os entes federativos, objetivando a preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana (art. 1º, Lei nº. 6.938/81).

A Lei Federal nº. 6.938/81 estabelece normas gerais de amplitude nacional, 

assegurando que cada ente federativo possa legislar para adaptá-la às suas realidades, sejam 

estas regionais ou locais.

O art. 6º da referida Lei estabelece que os órgãos e entidades da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo 

Poder Público são responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, 

constituindo, portanto, um Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), especificando 

em seus parágrafos, no que se refere à competências legislativas, que os Estados terão 
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competência para elaboração de normas supletivas e complementares, bem como para 

estabelecer padrões ambientais; que os Municípios devem atender os padrões federais e 

estaduais e, elaborar, também, normas supletivas e complementares.

É possível retirar ainda da interpretação dos dispositivos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, que no âmbito Federal, caberá ao Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida (art. 6º, II da Lei nº. 

6938/81).

De outro lado, para a concretização ou realização da competência material, o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), em nível federal, se organiza em Conselho de 

Governo, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente da 

Presidência da República, tendo como órgãos executores, o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (Instituto Chico Mendes). Em nível estadual, a competência fica reservada 

aos órgãos seccionais, criados por cada Estado, acontecendo, da mesma forma, com a 

competência municipal, a partir da criação de órgão locais. (art. 6º da Lei nº. 6938/81).

Considerações Finais

Como a proposta deste artigoera de apresentar considerações sobre o sistema de 

competências ambientais previsto na Constituição Federal de 1988, evidente que faltam 

aprofundamentos teóricos e jurisprudenciais, elementos estes que serão analisados em 

momento subsequente. Todavia, demonstrou-se que a distribuição de competências 

ambientais está profundamente atrelada aos princípios e objetivos do Estado brasileiro, 

naquilo que se refere à necessidade de tutela do meio ambiente por todos os entes federativos, 

Multiciência, São Carlos, 16: 167 - 182, 2017



180

 
 

de maneira organizada e cooperativa, com o objetivo de se alcançar a efetiva proteção 

ambiental, pilar do Estadode Direito Socioambiental. 

O sistema de distribuição de competências brasileiro concentra a maior parte das 

matérias na União, já que tanto no rol de competências materiais quanto legislativas, a União 

sempre está presente. Entretanto, pelas características da tutela do meio ambiente, constata-se

que não se trata de concentração, mas de intenção de ampla proteção por todos, permitindo 

que os entes federativos possam legislar - ainda que sobre questões locais ou de forma 

suplementar, no caso dos Municípios -, bem como promover a devida gestão e execução.

Constata-se, também, que a Lei nº. 6.938/81, mesmo sendo anterior à promulgação da 

Constituição Federal e, com todas as alterações posteriores, procura, através da 

implementação de um Sistema Nacional do Meio Ambiente, organizar a atuação de cada ente 

federativo, pautando-se, primeiramente, pelos interesses local, regional ou nacional.

Por fim, reforça que ações coordenadas do Estado, bem como de toda a sociedade, são 

necessárias para a efetivação da tutela do meio ambiente, direito fundamental pautado no 

valor de solidariedade e tal como é carece de forte atuação de todos, sensibilizados de que o 

meio ambiente equilibrado é essencial a vida.

System of distribution of competences in environmental matters in the Federal Constitution of 
1988

ABSTRACT: The model of distribution or distribution of competences foreseen in the 
Brazilian Constitution of 1988 is at least complex. Due to factors of colonization and 
centralizing juridical-political structuring, the Union is the federative entity that aggregates 
most of the competences, both material and legislative, reserving to the Member States and 
Federal District, a tiny part of participation in the main political decisions -institutional. For 
the Municipalities, then, there were few material competences common to the Member States, 
the Federal District and the Union at the same time, and the treatment of local issues of 
interest and legislative complementation of laws produced by other federal entities. With 
regard to environmental matters, they are based on all constitutional guidelines of 
competence, demonstrating the need for a system that harmonizes these attributions avoiding 
legal uncertainty and, concomitantly, promoting cooperation among them, aiming at 
consolidation of the Social and Environmental Rule of Law.
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ROTULAGEM DE ALIMENTOS: AVALIAÇÃO DO HÁBITO DE LEITURA E 

NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS CONSUMIDORES NO

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA/SP

Letícia Rodrigues de MENEZES1

Angélica de Moraes Manço RUBIATTI2

RESUMO: A rotulagem nutricional fornece ao consumidor informações de suma 
importância para a escolha dos alimentos adequados, promovendo hábitos alimentares 
saudáveis e uma dieta mais equilibrada, visando à redução dos índices de doenças 
crônicas. No entanto, grande parte da população apresenta dificuldade em interpretar os 
rótulos. Neste contexto, o objetivo dessa pesquisa foi descrever o comportamento do 
consumidor, em relação à rotulagem de alimentos no município de Porto Ferreira/SP. A 
pesquisa tratou-se de um estudo transversal descritivo, realizada em dois supermercados 
convencionais onde foram abordados 40 indivíduos e aplicado um questionário, 
contendo sete questões sobre o comportamento dos consumidores, em relação à leitura 
das informações nutricionais contidas nos rótulos de alimentos. Os resultados indicaram 
que a maioria dos entrevistados tinha conhecimento sobre rotulagem dos alimentos e 
hábito de leitura dos rótulos. Foi possível concluir que ações educativas devem ser 
realizadas, com o intuito de informar à população sobre a leitura das informações
nutricionais contidas nos rótulos de alimentos, visando à valorização do consumo de 
produtos mais saudáveis.
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Comportamento do consumidor.
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Introdução

A rotulagem nutricional dos alimentos é de suma importância para promover 

uma alimentação saudável, que está diretamente relacionada com a prevenção e redução

de riscos de doenças crônicas (BENDINO; POPOLIM; OLIVEIRA, 2012).

As informações nutricionais contidas nos rótulos auxiliam os consumidores a 

optar por alimentos mais saudáveis, diminuindo os índices de problemas de saúde como 

obesidade, câncer, hipertensão arterial, hipercolesterolemia e doenças cardiovasculares, 

que estão diretamente associados aos maus hábitos alimentares (CASSEMIRO;

COLAUTO; LINDE, 2006).

A promoção de hábitos alimentares saudáveis faz parte da estratégia do 

Ministério da Saúde para proteger a saúde da população, facilitando a escolha dos 

alimentos através das informações contidas na rotulagem nutricional, visando reduzir os 

índices de obesidade e doenças crônicas (BRASIL, 2001).

O órgão responsável pela regulação da rotulagem de alimentos industrializados 

no Brasil é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Todos os produtos 

alimentícios devem conter informações como: nome do produto, ingredientes (em 

ordem quantitativa decrescente), peso líquido, identificação da origem (local onde foi 

produzido), identificação do lote, prazo de validade, e se necessário, o modo de uso

(BRASIL, 2008).

Para que o consumidor possa selecionar os alimentos adequados para uma dieta 

equilibrada, é relevante que ele tenha um bom nível de conhecimento sobre as 

informações que constam na rotulagem(CASSEMIRO; COLAUTO; LINDE, 2006).

.
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Além disso, deve constar a tabela nutricional indicando o valor calórico, a 

quantidade de carboidratos, proteínas, gordura total, gordura saturada, gordura trans,

fibra alimentar e sódio, assim como o percentual de Valores Diários (VD%), porção e 

medidas caseiras(BRASIL, 2008).

Essas informações são obrigatórias, pois são extremamente relevantes para que 

os consumidores possam escolher os alimentos que melhor atendam às suas 

necessidades (MACHADO et al., 2013).

A declaração de propriedades nutricionais ou Informação Nutricional 

Complementar (INC) é facultativa, podendo ser adicionada à declaração de nutrientes, 

sempre que um produto possua propriedades nutricionais particulares, tanto em relação 

ao seu valor energético, quantidade de proteínas, gorduras, carboidratos, fibra alimentar, 

quanto ao seu conteúdo de vitaminas e minerais (BRASIL, 2012).

No entanto, muitos consumidores têm dificuldade em entender as informações 

contidas nos rótulos, devido à complexidade dos termos utilizados, assim como em 

virtude do tamanho reduzido das letras (BENDINO; POPOLIM; OLIVEIRA, 2012).

De acordo com dados recentes divulgados pelo Ministério da Saúde, embora 

70% dos consumidores que utilizam o serviço Disk Saúde verifiquem a rotulagem dos 

alimentos, mais da metade deles não consegue interpretá-las(BRASIL, 2008).

Segundo o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da 

quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como os riscos que 

apresentem, são direitos básicos do consumidor(BRASIL, 1990).

As informações adquiridas pelos consumidores sobre a rotulagem nutricional 

provêm não só do conhecimento familiar, como também da mídia e do marketing dos 
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produtos, que apresentam tanto informações nutricionais como alegações de saúde dos 

alimentos, contribuindo para melhorar a saúde pública (HAWKES, 2006).

Com o aumento das doenças crônicas e do consumo de produtos industrializados 

contendo quantidades aumentadas de sódio, gordura trans e calorias, torna-se essencial 

que a leitura dos rótulos seja realizada adequadamente, para que as pessoas possam 

optar por alimentos mais saudáveis e nutritivos.

A necessidade de investigar o nível de conhecimento e as dificuldades que os 

consumidores encontram para interpretar e utilizar as informações contidas nos rótulos 

de alimentos irão contribuir para uma maior conscientização da população sobre a 

importância do hábito de leitura das informações nutricionais. 

O objetivo dessa pesquisa foi descrever o comportamento do consumidor, em 

relação à rotulagem de alimentos no município de Porto Ferreira/SP, traçando o perfil 

do consumidor, analisando o conhecimento e as dificuldades dos consumidores ao se 

depararem com as informações encontradas nos rótulos dos alimentos.

METODOLOGIA

População-alvo e local da pesquisa

Tratou-se de um estudo do tipo transversal descritivo, realizado em dois 

supermercados da cidade de Porto Ferreira/SP, onde foram abordados 20 indivíduos em

cada, escolhidos aleatoriamente, tendo inicialmente o termo de consentimento livre e 

esclarecido assinado. 

Os critérios de inclusão para participar da pesquisa foram: idade igual ou 

superior a 18 anos, ser alfabetizado e não ter deficiência auditiva ou visual para 

preencher o questionário. 
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A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro Universitário Central 

Paulista – UNICEP São Carlos, sob o parecer nº 37872214.3.0000.5380.

Métodos

Para a realização da coleta de dados foi solicitado aos entrevistados que 

respondessem um questionário auto aplicável, elaborado pelas pesquisadoras (em 

Apêndice) com sete questões que pudessem descrever o comportamento dos 

consumidores em relação à leitura das informações nutricionais contidas nos rótulos de 

alimentos.  

Os resultados obtidos foram tabulados e analisados de forma descritiva através 

de tabelas e figuras.

Resultados e Discussão

Os resultados desse trabalho se relacionaram aos 40 consumidores do município 

de Porto Ferreira/SP, que aceitaram participar da pesquisa e responder a um 

questionário sobre rotulagem de alimentos. A Tabela 1 apresenta o perfil do grupo 

entrevistado.
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Tabela 1. Perfil dos participantes avaliados. Porto Ferreira/SP, 2015.

Características N %
Sexo
Masculino 11 27,5
Feminino 29 72,5
Faixa Etária
18 a 30 anos 14 35
31 a 40 anos 6 15
41 a 50 anos 7 17,5
51 a 60 anos 9 22,5
61 a 70 anos 4 10
Escolaridade
Ensino Fundamental Incompleto 4 40
Ensino Fundamental Completo 1 2,5
Ensino Médio Incompleto 0 0
Ensino Médio Completo 21 52,5
Ensino Superior Incompleto 3 7,5
Ensino Superior Completo 10 25
Pós Graduação 1 2,5
Renda Familiar

* 0 0
1 - 2 SM* 15 37,5
2 - 5 SM* 17 42,5
5 - 10 SM* 5 12,5
>10 SM* 3 7,5

Total 40 100
*SM: salário(s) mínimo(s)

Segundo a Tabela 1, a maioria dos participantes era do sexo feminino (72,5%),

na faixa etária entre 51 e 60 anos de idade (22,5%), com Ensino Médio Completo 

(52,5%) e renda familiar entre 2e 5 salários mínimos (42,5%).

Conforme Celeste (2001), os grupos de baixa renda e baixa escolaridade 

escolhem os produtos para comprar especialmente pelo preço, não utilizando as 

informações nutricionais como critério, tanto por falta de condições financeiras, quanto 

por desconhecimentoda importância da rotulagem nutricional.

De acordo com Cassemiro, Colauto e Linde (2006), o grau de escolaridade e a 

renda familiar estão diretamente ligados ao hábito de leitura da rotulagem nutricional, 
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verificando-se que quanto menor o grau de instrução menor é o poder aquisitivo, 

implicando em menor utilização da rotulagem nutricional.

Gráfico 1. Conhecimento da rotulagem nutricional. Porto Ferreira/SP, 2015.

No Gráfico 1, constata-se que um percentual considerável da população (72,5%) 

informou que sabe o que é a rotulagem nutricional.

Na pesquisa realizada por Silva e Barbosa (2003), com 384 pessoas, em 18 

estabelecimentos na cidade de Recife/PE, foi possível verificar que grande parte da 

população (62,2%) desconhecia o que é rotulagem nutricional, contudo o maior 

percentual de pessoas que tem conhecimento sobre a rotulagem encontrava-se entre 

aqueles com maior nível de escolaridade e de renda. 
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Gráfico 2. Hábito de leitura dos rótulos de alimentos. Porto Ferreira/SP, 2015.

De acordo com o Gráfico 2, verificou-se que 87,5% dos consumidores 

costumam ler as informações nas embalagens dos produtos, sendo que desses, só 25% 

realizam sempre essa prática.

Esses resultados confirmam os achados em pesquisa realizada por Silva (2003),

em que 95,1% dos consumidoreslêem os rótulos dos produtos.

Em pesquisa realizada por Monteiro, Coutinho e Recine (2005), com 250 

consumidores, em 5 supermercados de Brasília/DF, aproximadamente 50% dos 

entrevistados, ao serem questionados sobre as razões de não consultar os rótulos dos 

alimentos, justificaramalegando já conhecer as informações nutricionais dos alimentos

habitualmente consumidos. O restante dos avaliadosafirmou não ter motivação

suficiente para ler os rótulos. 
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Tabela 2. Informações observadas nos rótulos. Porto Ferreira/SP, 2015.

Informações observadas nos 

rótulos
N %

Prazo de validade 35 26,31

Informação nutricional 19 14,28

Lista de ingredientes 19 14,28

Peso 17 12,78

Modo de preparo 17 12,78

Nome do fabricante 16 12,03

VD% 10 0,75

Total 133 100

* A pergunta poderia ter mais de uma resposta.

Segundo a Tabela 2, 26,31% dos entrevistados afirmaram que o prazo de 

validade foi o item mais observado nos rótulos. A segunda informação mais frequente 

foi a informação nutricional e a lista de ingredientes (14,28%), mostrando que os 

indivíduos estão cada vez mais preocupados com a qualidade dos alimentos.

Conforme a pesquisa realizada por Ferraz(2001), com 400 pessoas, em 3 

supermercados da cidade de Belo Horizonte/MG, os consumidores também verificavam 

a data de fabricação/prazo de validade e davamimportância à marca do produto.

Através de observações, entrevistas e questionários realizados em 

estabelecimentos varejistas de seis países europeus, observou-se que apenas 16,8% dos 

consumidores utilizavam as informações contidas nos rótulos de alimentos, sendo a 

porcentagem de valor diário (%VD) e a lista de ingredientes os itens mais consultados. 
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As calorias, a gordura e o açúcar foram as informações mais frequentemente procuradas

(2010).

Os resultados da pesquisa realizada por Monteiro, Coutinho e Recine (2005),

mostraram que 74,8% dos entrevistados consultavam os rótulos durante a compra. Entre 

estes, apenas 25,7% liam os rótulos de todos os produtos alimentícios, sendo que a 

consulta às calorias foi considerada maior motivação para verificar as informações 

nutricionais.

Tabela 3. Significados de palavras conhecidas na rotulagem. Porto Ferreira/SP, 2015.

Significados de palavras conhecidas 

na rotulagem
N* %

Valor calórico 31 20,13

Colesterol 31 20,13

Gorduras saturadas 29 18,83

Sódio 27 17,53

Fibra alimentar 25 16,23

VD% 11 7,14

Total 154 100

* A pergunta poderia ter mais de uma resposta.

Os termos: valor calórico (20,13%), colesterol (20,13%) e gorduras saturadas

(18,83%) foram os mais conhecidos da rotulagem de alimentos, segundo os

entrevistados (Tabela 3). Já o termo VD% foi pouco conhecido pelos consumidores. 

Trata-se de um parâmetro utilizado para representar a proporção de energia e nutrientes 

que há em determinado alimento, com base em uma dieta de 2.000kcal, permitindo, 
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desse modo, ocontrole de seu consumo, para que não ultrapasse 100% do valor diário de 

referência, estabelecido para o mesmo (BRASIL, 2008).

Em um estudo norte-americano, realizado com 5603 pessoas participantes do 

National Health andNutritionExaminationSurvey, constatou-se que os entrevistados 

com doenças crônicas tinham maior conhecimento sobre as informações nutricionais, 

verificando e utilizando a rotulagem dos alimentos com mais frequência do que os 

indivíduos sadios. No entanto, esse comportamento não significa que as pessoas com 

doenças crônicas tenham hábitos alimentares saudáveis (GRUNERT et al., 2010).

Tabela 4. Informações dos rótulos que interferem na escolha dos alimentos. Porto Ferreira/SP, 2015.

Informações dos rótulos que 

interferem na escolha dos alimentos
N* %

Prazo de validade 32 35,55

Nome do fabricante 15 16,6

Peso 12 13,33

Informação nutricional 12 13,33

Lista de ingredientes 10 11,11

Modo de preparo 5 5,55

VD% 4 4,44

Total 90 100

* A pergunta poderia ter mais de uma resposta.

De acordo com a Tabela 4, a preocupação com o prazo de validade (35,55%), foi 

a mais relatada pelo grupo entrevistado no momento da escolha pelos alimentos. 
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Foi possível observar ainda que o nome do fabricante e a lista de ingredientes 

foram considerados como fatores que influenciam na escolha dos produtos alimentícios. 

O mesmo achado foi encontrado no estudo de Silva e Barbosa(2003), com o

objetivo de evitar desperdícios e problemas de saúde.

A maior parte dos consumidoresentrevistados em Porto Ferreira acreditava que 

as informações contidas nos rótulos interferem na escolha dos alimentos por garantir 

qualidade (34,66%), saúde (28%), segurança (22,66%) e boa refeição (14,66%).

Segundo pesquisa realizada por Silva e Barbosa(2003), os consumidores 

priorizavam também a saúde, como principal razão, e depois a qualidade, a segurança e,

por último, uma boa refeição. 

Os consumidores da presente pesquisa sugeriram que para que as informações 

dos rótulos sejam melhor compreendidas, elas devem estar mais visíveis (61,81%) e

devem apresentar uma linguagem mais acessível (38,18%), facilitando a obtenção de 

dados importantes à saúde ao consumidor. 

Segundo pesquisa realizada porBendino, Popolim e Oliveira (2012), em dois 

supermercados convencionais, com 100 pessoas, sendo 50 em Taboão da Serra e 50 na 

região central de São Paulo, 70% deles declararam compreender parcialmente as 

informações contidas nos rótulos dos alimentos e mais de 50% não julgaram importante 

observar as informações nutricionais.

De acordo com a pesquisa realizada por Silva e Barbosa(2003), mais de 81% dos 

entrevistados consideram importante a maior visibilidade das informações e sugerem 

uma linguagem mais acessível para melhorar a compreensão da rotulagem, visto que 

nem sempre o consumidor tem conhecimento sobre as informações técnicas. Deve haver 

um trabalho educativo para orientar o consumidor ajudando-o na compreensão das 

informações nutricionais, utilizando-se dos meios de comunicação, além de materiais 
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informativos como folder, panfletos e cartilhas explicando a importância da rotulagem 

nutricional.

Devido à conscientização dos consumidores brasileiros quanto aos seus direitos, 

vem aumentando a exigência de uma rotulagem que contenha informações mais claras e 

precisas que facilitem a escolha dos produtos a serem consumidos, favorecendo uma 

alimentação saudável(SILVA; BARBOSA, 2003).

A clareza e a precisão com que as informações são apresentadas na rotulagem, 

geralmente dão maior credibilidade ao produto, levando o consumidor a optar pelo 

mesmo no momento da compra(BRASIL, 2008).

Conclusão

De acordo com os resultados obtidos, a maioria dos entrevistados informou ter

conhecimento sobre rotulagem dos alimentos e hábito de leitura dos rótulos.

As informações mais observadas nos rótulos dos produtos e que interferem na 

compra foram o prazo de validade, informação nutricional e lista de ingredientes. Os 

termos mais conhecidos pelos entrevistados foram valor calórico, colesterol e gordura 

saturada.

A qualidade e segurança foram os principais motivos pelas quais as informações 

dos rótulos interferem na escolha dos alimentos e o que ajudam os participantes a 

compreenderem melhor os rótulos seria os mesmos apresentarem uma linguagem mais 

acessível. 

A rotulagem nutricional fornece ao consumidor informações essenciais para 

auxiliar na escolha dos alimentos. Entretanto, deve haver um trabalho educativo 

realizado por profissionais da área da saúde e da educação, em salas de aula, centros 
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comunitários e de convivência, incentivando a leitura, promovendo maior compreensão 

das informações nutricionais e gerando oportunidades de discussão sobre a importância 

do hábito de consulta aos rótulos de produtos alimentícios (BRASIL, 2014).

Foodlabeling: evaluationofreadinghabitsandlevelofknowledgeamongconsumers in 

thecityof Porto Ferreira-SP

ABSTRACT: Nutrition labelingprovidesconsumerswithinformationofutmost 
importanceto choose theproper foods, promoting healthy eating habits anda more 
balanceddiet, aiming atreducingchronic diseaserates. However, a large portion of 
thepopulation hasdifficulty interpretinglabels. In thiscontext, the objectiveof this 
researchwas to describeconsumer behaviorwith respect tofood labelingin the city 
ofPorto Ferreira-SP. The surveywas a descriptivecross-sectional studycarried out in 
twoconventionalsupermarketswhere40 subjects were approachedandasked to answer a 
questionnairecontainingseven questionsonconsumer behaviorwith regardto reading 
thenutritionalinformation on the labelsoffoods. The results indicated thatmost 
respondentsknew aboutlabeling offoods andreading labelshabit.It was concluded 
thateducational actionsshould be carried outin order toraise awareness among the 
population aboutreading thenutritionalinformation on the labelsoffoods,aiming at 
promotingthe consumption ofhealthier products.

KEYWORDS: Food labeling; Nutritional information;Consumerbehavior.
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APÊNDICE - Formulário de pesquisa

Formulário Nº ______
Nome do estabelecimento: ______________________________________________

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino
Qual a sua idade? _____ 
Nível de escolaridade: ___________________

Renda familiar:
a. (  ) 1 SM*        b. (  ) 1 – 2 SM        c. (  ) 2 – 5 SM
d. (  ) 5 – 10 SM     e. (  ) > 10 SM
* SM = Salário Mínimo

1) Você sabe o que é rotulagem nutricional?
(  ) Sim        (  ) Não

2) Você lê as informações dos rótulos?
a. (  ) sempre
b. (  ) as vezes
c. (  ) nunca (encerra a entrevista)

3) Quando você lê, que informações observa nos rótulos?
a. (  ) Prazo de validade               e. (  ) VD%
b. (  ) Peso                                    f. (  ) Lista de ingredientes
c. (  ) Informação nutricional g. (  ) Modo de preparo
d. (  ) Nome do fabricante              

4) Assinale quais significado de palavras empregadas na rotulagem você conhece:
a. (  ) Valor Calórico           d. (  ) Colesterol
b. (  ) VD%                         e. (  ) Gorduras Saturadas
c. (  ) Fibra Alimentar          f. (  ) Sódio

5) Quais das informações contidas nos rótulos interferem na sua escolha dos
alimentos?
a. (  ) Prazo de validade               e. (  ) VD%
b. (  ) Peso                                    f. (  ) Lista de ingredientes
c. (  ) Informação nutricional        g. (  ) Modo de preparo
d. (  ) Nome do fabricante            

6) Por quê?
a. (  ) Garantem qualidade         c. (  ) Garantem uma boa refeição
b. (  ) Garantem segurança        d. (  ) Garantem a saúde

7) O que você sugere para que as informações dos rótulos sejam melhor
compreendidas? 
a. (  ) Linguagem mais acessível
b. (  ) Maior visibilidade das informações
Outras:______________________________________________________________
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ANÁLISE DOS MANUSEIOS EM ROLO DO CONCEITO BOBATH E SUA 
APLICAÇÃO NO TRATAMENTO DE ALTERAÇÕES 

MUSCULOESQUELÉTICAS NA PARALISIA CEREBRAL

Nathália Laura ARAUJO ¹

Sandra Maria Beltrami DOLTRÁRIO ²

Mariana Arias Ávila VERA ³

RESUMO: a paralisia cerebral é uma série heterogênea de síndromes clínicas 
caracterizadas por distúrbios motores e alterações posturais permanentes de etiologia 
não progressiva ocorrendo no encéfalo imaturo, podendo estar ou não associada a 
alterações cognitivas, que tornam os movimentos voluntários descoordenado, 
estereotipado e limitado. A espasticidade junto com a fraqueza muscular, déficit do 
controle motor e de equilíbrio são os fatores predisponente para alterações 
musculoesqueléticas. A ação muscular desordenada proveniente da lesão cerebral 
torna os movimentos alterados. O conceito neuroevolutivo Bobath é uma abordagem 
terapêutica que abrange a solução de problemas de postura e movimento, fazendo 
parte de um tratamento de reabilitação de indivíduos com patologias do sistema 
nervoso central. Os manuseios são elaborados para facilitar os movimentos e a 
realização de tarefas, favorecendo ativações musculares e alongamentos dentro de 
uma visão ampla. O trabalho trata-se de um estudo de interpretação dos manuseios do 
conceito Bobath realizados em rolo, sob a percepção e conhecimento das 
pesquisadoras e a aplicação dos mesmos na elaboração da cartilha informativa. Os 
manuseios adaptados a partir do material do curso Bobath básico, são aqui
denominados de sequências e descritos após a interpretação, analisadas quanto seu 
uso na paralisia cerebral. Com os manuseios, ao realizar-se o alongamento de um 
músculo, ele não é simplesmente alongado passivamente e sim colocado em uma 
função, otimizando assim o alongamento, de forma ativo-assistida, o paciente tem a 
percepção do movimento. Com a elaboração da cartilha colaborou-se para esse 
entendimento.

PALAVRAS-CHAVE: conceito Bobath; paralisia cerebral; manuseios.
1

Introdução

Lesão encefalopatia crônica da infância – Paralisia Cerebral (PC)
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É uma série heterogênea de síndromes clínicas caracterizadas por distúrbios 

motores e alterações posturais permanentes de etiologia não progressiva ocorrendo 

no encéfalo imaturo, podendo estar ou não associada a alterações cognitivas, que 

tornam os movimentos voluntários descoordenado, estereotipado e limitado. É 

classificada de acordo com o tipo de localização da alteração motora presente e com 

o grau de acometimento e nível de independência para realização de atividades 

diárias (LIMA; FONSECA, 2004).

A classificação da PC pode ser dada de acordo com o tipo, localização da 

alteração motora, grau de acometimento e nível de independência para realização de 

atividades de vidas diárias (AVD) e se divide em 4 diferentes tipos, a saber:

Espástica: o tônus muscular com qual o músculo resiste à tensão depende da 

elasticidade e de um componente neural. O arco reflexo no nível medular age criando 

resistência ao estiramento muscular, onde o aumento no tônus é denominado 

hipertonia, e a diminuição, hipotonia. A forma mais comum da hipertonia é a 

espasticidade, que é caracterizada pelo aumento dos reflexos tendíneos e uma 

resistência ao estiramento rápido muscular. Conforme a velocidade de estiramento 

aumenta, a resistência também aumenta progressivamente (LIMA; FONSECA, 

2004).

Atáxica: é uma forma rara na paralisia cerebral, a lesão ocorre no cerebelo, 

tendo manifestação em forma de hipotonia, perturbação no equilíbrio, disartria e 

tremor intencional (AMARAL et al., 2003)

Forma mista: o acometimento ocorre no sistema piramidal e extrapiramidal, é 

a associação das formas citadas anteriormente (AMARAL et al., 2003).

Segundo Leite e Prado (2004), Lima e Fonseca (2004) e Amaral et al. (2003), 

a PC apresenta várias formas clínicas:
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Hemiplegia: é a manifestação mais frequente, caracterizada por maior 

acometimento em membro superior, apresenta espasticidade, hiperreflexia e sinal de 

Babinsk. O paciente assume postura em semiflexão de membro superior e extensão e 

abdução em membro inferior.

Quadriplegia: ocorre por lesões difusas, bilateralmente no sistema piramidal. 

O individuo apresenta tetraparesia espástica com grandes retrações em semiflexão, 

síndrome pseudobulbar (Disfagia e disartria), pode estar associada à epilepsia, 

microcefalia e deficiência mental.

Diplegia: é a forma mais encontrada em prematuros, ocorre um 

comprometimento dos membros inferiores com uma acentuada hipertonia dos 

adutores, denominado síndrome de Little, (postura com os membros inferiores

cruzadas e marcha em tesoura).

Discinética: caracterizada por movimentos e posturas anormais, decorrente da 

coordenação motora ineficiente e alterações na regulação do tônus muscular. O 

paciente apresenta dificuldade na programação e execução adequadas dos 

movimentos voluntários, na coordenação de movimentos automáticos e na 

manutenção da postura, e essa dificuldade advém da ativação involuntária e 

simultânea da musculatura agonista e antagonista. Existem subgrupos:

Coreoatetóide: é um subtipo da forma de PC discinética, onde podem ter 

movimentos de diversos tipos, sendo eles:

Atetóide: ocorre por lesão no sistema extrapiramidal, a criança vai apresentar 

um desequilíbrio dos músculos agonistas e antagonistas, e a contração de um grupo 

muscular leva a inibição completa dos antagonistas. São característicos movimentos

lentos e involuntários das extremidades com um tônus muscular flutuante.

Multiciência, São Carlos, 16: 199 - 222, 2017



202

Coréia: são movimentos rápidos, de maior amplitude, envolvendo a parte 

proximal dos membros.

Balismo: caracterizado por movimentos abruptos, violentos, acometendo a 

parte proximal dos membros.

Distônicos: é menos frequente, a criança assume posturas bizarras devido à

contração sustentada envolvendo o tronco ou um membro, tem a presença de 

movimentos involuntários hipercinéticos com menor intensidade. Sua apresentação 

clinica é mais tardia, por volta do quinto mês de idade e quando o lactente é afetado, 

são distônicos com controle de tronco deficiente.

PC - Alterações Musculoesqueléticas.

A espasticidade junto com a fraqueza muscular, déficit do controle motor e de 

equilíbrio são os fatores predisponente para alterações musculoesqueléticas, como 

por exemplo, a escoliose e os encurtamentos musculares. As alterações motoras da 

PC são frequentemente acompanhadas por alterações sensitivas, de percepção, 

cognição, comunicação e do comportamento, por epilepsia e por problemas 

musculoesqueléticos secundários (ABREU et al., 2014).

A ação muscular desordenada é proveniente da lesão cerebral torna os 

movimentos alterados, devido a fatores como aumento da co-contração, uma ativação 

simultânea de músculos agonistas e antagonistas que cruzam a mesma articulação e 

agem no mesmo plano de movimento, modificação do padrão de ativação muscular, 

fraqueza muscular ou produção insuficiente de potência, modificações morfológicas 

do músculo e do tecido conjuntivo e alterações do alinhamento biomecânico. Nessa 
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situação passa a existir grande contração muscular, consumo de oxigênio e gasto 

energético para a execução de pequenos movimentos (GOLINELEO, 2004).

Os autores Leite e Prado (2004) citam que ao decorrer dos anos, a inatividade 

do sistema osteomuscular intensificam as deficiências funcionais, ou seja, a ação 

desordenada da musculatura da criança leva a dificuldades e modificações na 

realização de movimentos, posteriormente às alterações ortopédicas e 

consequentemente, às deformidades. Segundo Lima e Fonseca (2004), as 

deformidades são classificadas em fixas e dinâmicas, sendo que as dinâmicas são 

visíveis durante a realização do movimento e são modificadas conforme o 

posicionamento e estão sujeitas a piorarem com o aumento do tônus muscular e com 

o crescimento da criança, podem se tornar fixas.

Berker e Yalçin (2008) descrevem os principais problemas ortopédicos das 

crianças com diferentes tipos de PC: na Hemiplegia: extremidade superior: ombros 

abduzidos com rotação interna, cotovelos em flexão e pronação, punhos de dedos 

fletidos e polegar na palma da mão. Na extremidade inferior são quadril em flexão, 

rotação interna, joelho em flexão ou extensão, tornozelo em flexão plantar e pé varo, 

pode ser visto também o valgo. O lado plégico pode atrófico e mais curto. Na 

diplegia: problemas na manutenção do equilíbrio; desequilíbrio muscular; a 

espasticidade que leva a contraturas e deformidades de quadris, joelhos e tornozelos 

contribuem para a postura específica e padrões de marcha em tesoura, que ocorre 

como resultado da anteversão femoral persistente e da espasticidade do adutor de 

quadril e do músculo isquiotibial mediano e a marcha em crouched típico para CP 

diplégico, condição patológica do plano frontal, marcha agachada definida como 

flexão excessiva do joelho e dorsiflexão do tornozelo ao longo da postura. As causas 

comuns são os isquiotibiais curtos ou espásticos, a flexão dos quadris.  A marcha do 

Multiciência, São Carlos, 16: 199 - 222, 2017



204

joelho rígida é caracterizada por uma limitação ou falta de flexão do joelho no 

balanço como resultado da espasticidade do reto femoral ou da função do reto 

femoral sem oposição após o alongamento do isquiotibiais. Genu recurvatum, 

inversamente, é hiperextensão do joelho, que geralmente está associada a equinos 

leves causados por espasticidade de tríceps sural, espasticidade excessiva no 

quadríceps, músculos isquiotibiais fracos ou contratura de flexão dos quadris. 

Problemas ortopédicos na Quadriplegia: as deformidades da coluna vertebral e dos 

quadris, como a instabilidade, a obliquidade pélvica e a escoliose, são comuns e 

interferem no equilíbrio sentado. A hipercifose é comum na criança pequena com 

músculos extensores da coluna vertebral fracos. Os quadris geralmente são normais 

nos primeiros anos de vida. A instabilidade progressiva ocorre mais tarde por causa 

de uma combinação de desequilíbrio muscular, reflexos primitivos persistentes, 

postura defeituosa e ausência de estimulação com suporte de peso no osso para 

instabilidade progressiva. A luxação do quadril afeta a higiene, a sentar e a marcha. 

Isso causa dor no início da idade adulta. A escoliose secundária e a deformidade de 

adução contralateral causando "quadris varridos pelo vento" pioraram ainda mais a 

situação.

Conceito Bobath

O conceito neuroevolutivo Bobath é uma abordagem terapêutica que abrange 

a solução de problemas de postura e movimento, fazendo parte de um tratamento de 

reabilitação de indivíduos com patologias do sistema nervoso central (SNC). O 

conhecimento da técnica é baseado em três marcos sendo eles, Filosofia que são 

crenças baseadas em valores que unem um grupo onde acreditam que esta 
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intervenção pode modificar o problema, sendo assim melhorando a função; Teoria 

onde um conjunto de ideias derivadas das ciências básicas como anatomia, fisiologia, 

cinesiologia, biomecânica e psicologia são usadas para explicar fenômenos; e 

Princípios que são provenientes da combinação entre a filosofia e a teoria, são regras 

que guiam a aplicação das mesmas na avaliação, planejamento e tratamento dos 

pacientes, ou seja, o princípio é importante para nos direcionar ao que fazer com o 

cada paciente.  A base do conceito foi definida de acordo com a prática, ou seja, eram 

feitas alterações de acordo com a resposta do paciente, sendo acrescentado ou 

retirando determinadas ações e houve também influências de outras técnicas já 

existentes (GOLINELEO, 2004).

Sendo assim, foram iniciados os tratamentos em 1943, com padrões de 

inibição reflexa que tinham resultados na redução da hipertonia, e para isso, o 

terapeuta tinha que ter um controle sobre o corpo inteiro da criança podendo precisar 

de mais um pessoa para desenvolver a técnica corretamente, e o tratamento se 

baseava nos movimentos de uma criança “normal” em seus diferentes marcos e nas 

atividades do cotidiano, e ao perceber a autonomia dela, as mãos do terapeuta eram 

tiradas gradativamente para dar para criança seu próprio controle, havendo assim 

uma troca entre terapeuta e criança, e uma importante característica do tratamento, é 

a utilização de pontos chave de controle, que são ponto que reduzem a espasticidade 

facilitando reações posturais e a realização de movimentos normais (GOLINELEO, 

2004).

O conceito Bobath foi redefinido, como uma técnica mutável e não estática, é 

uma forma de observar, analisar e interpretar o desempenho de uma tarefa, incluindo 

a capacidade do paciente, o que ele consegue fazer com ou sem ajuda a fim de 
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proporcionar uma independência quando possível é baseado em evidências sólidas e 

biomecânicas (GOLINELEO, 2004).

Com os manuseios elaborados pela técnica com rolos e bolas, utilizando 

pontos chaves de controle, inibindo posturas inadequadas e facilitando posturas e 

movimentos funcionais, é possível atingir vários objetivos funcionais e 

biomecânicos, muito importantes para criança com paralisia cerebral. Os manuseios 

são elaborados para amenizar as deficiências que dificultam a realização da tarefa, 

facilitando os movimentos, favorecendo ativações musculares e alongamentos dentro 

de uma visão ampla, segmentar e também funcional (ALCANTARA; COSTA; 

LACERDA, 2011).

Material e Métodos

O trabalho trata-se de um estudo de interpretação dos manuseios do conceito 

Bobath realizados em rolo, sob a percepção e conhecimento das pesquisadoras. 

Análise da aplicação dos mesmos e elaboração da cartilha informativa.

Para construção deste material foi realizado levantamento bibliográfico sobre 

o Conceito Bobath e revisadas as propostas de manuseios. A partir dessa revisão 

foram eleitos para elaboração desse material os manuseios com rolos por serem estes

os menos explicados na literatura pesquisada e, no entanto, são muito utilizados.

Foi realizada a adaptação das imagens obtidas de fotos disponibilizadas pelo 

primeiro curso Básico neuroevolutivo Bobath realizado em São Carlos.

No estudo dos manuseios foram realizadas interpretações e discussões das 

posturas e ações dos músculos envolvidos pela percepção da pesquisadora,
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orientadora e co-orientadora ao realizar os mesmos. As três pesquisadoras realizaram 

a prática conjunta dos manuseios, realizando e/ou recebendo-os.

A análise teve apoio da literatura sobre inserção e ação muscular. Contou com 

bagagem construída por meio do curso Conceito Neuroevolutivo Bobath Básico 

realizado pela orientadora e experiência da coorientadora em disciplina de 

biomecânica.

Os dados obtidos foram e expostos juntamente com as figuras ilustrativas 

intituladas de sequências. Apresentados decompondo-se cada movimento, 

esclarecendo as ações desses sobre os seguimentos corporais e sua importância nas 

alterações causadas pela PC.

Discussão

Nesse estudo foram descritos os manuseios do Conceito Bobath realizados 

com a transferência de peso, as facilitações e ativações musculares, os alongamentos 

dos grupos musculares e o posicionamento das mãos do terapeuta em pontos chaves

de controle que estimulam o movimento desejado. Analisou-se também que os 

movimentos são realizados em diferentes planos, favorecendo dissociações de 

cinturas e membros.

Pagnussat et al. (2013) elaboraram uma explicação das ativações musculares à 

luz de uma investigação por eletromiografia durante os manuseios do Conceito 

Bobath. No estudo dos autores a atividade muscular na região estudada foi superior 

quando a transferência de peso se deu no sentido oblíquo com transferência de peso 

corporal. Possivelmente, a transferência de peso, quando realizada em sentido 

oblíquo ao plano de apoio, resulte em maior capacidade de facilitação da atividade 

muscular. As respostas à realimentação sensorial fornecido pelas mãos do terapeuta 
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representam o início da resposta evocada no sistema nervoso central (SNC), não 

somente reativa, mas de forma proativa ao estímulo tátil e de pressão.

O manuseio em ponto-chave de controle, visando à transferência de peso no 

quadril, resultou em aumento do sinal eletromiográfico (EMG) em todos os 

segmentos. O conceito Bobath preconiza a utilização do controle manual do terapeuta 

por meio de manuseio em pontos-chave como forma de induzir, limitar, modular ou 

restabelecer padrões de movimento típicos dentro do contexto de uma tarefa 

específica (PAGNUSSAT et al., 2013).

No estudo de Pagnussat et al. (2013) verificou-se que a transferência de peso 

para o quadril foi capaz de induzir facilitação do controle cervical. A transferência e 

a manutenção do peso em regiões corporais opostas àquelas em que se deseja 

incremento da atividade muscular parece ser a base do processo de facilitação das 

reações de retificação, possibilitando maior controle e atividade muscular, 

desenvolvimento de habilidades motoras, retificação e postura. 

Uma das hipóteses que poderia fundamentar o incremento da atividade 

muscular mediante facilitação por transferência de peso é a de que, mediante o 

manuseio, seria possível colocar os músculos em vantagem mecânica de 

comprimento-tensão, possibilitando que os sarcômeros permanecessem em um 

comprimento mais facilitatório ao estabelecimento das pontes entre actina e miosina, 

contração muscular e consequente geração de tensão (PAGNUSSAT et al., 2013).

Na análise dos manuseios do Conceito Bobath realizada no presente estudo 

foi possível descrever os músculos e os seguimentos corporais estimulados em cada 

momento de um manuseio e segundo o trabalho de Pagnussat et al. (2013) as 

ativações podem ser constatadas por eletromiografia.
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Peres; Ruedell; Diamante (2009) corroboram com essas ideias quando 

afirmam que o Conceito Bobath parte do princípio de manuseios nos quais utilizamos 

padrões que irão influenciar o tônus muscular, pois, através dos pontos chaves de 

controle, estaremos produzindo mudanças no tônus muscular e isto irá influenciar 

diretamente no controle postural. Nesse estudo, observamos com detalhe a 

importância das mãos nos locais corretos para realizar os manuseios, porque além de 

ser primordial para realização da técnica, inibe atitudes reflexas que estão presentes 

todo tempo em crianças com paralisia cerebral. 

De acordo com a organização mundial da saúde (OMS), a PC interfere no 

funcionamento do sistema musculoesquelético, apresentando distúrbios de tônus 

muscular, postura e motricidade. Dentro os meios de tratamentos da PC o Conceito 

Bobath é um dos mais abordados. Permitindo que a criança exerça suas atividades de 

maneira mais funcional, trabalhe em conjunto a postura, treino de alcance, assim 

recrutando membros isoladamente e o conjunto corporal (FIRMINO et al., 2015).

Nessa pesquisa ao elaborar-se a explicação dos manuseios e sua utilização na 

PC, verificou-se que as informações obtidas corroboram com a literatura sobre os

benefícios do Conceito Bobath e foi possível colaborar com a compreensão dos 

mesmos.

MATERIAL ELABORADO

Descrição dos Manuseios / Efeitos Esperados

Descrição da sequência1

Terapeuta e paciente sentados no rolo de “cavalo”, o paciente se encontra na 

frente do terapeuta. As mãos do paciente ficam espalmadas em suas coxas. Iniciando 
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a rotação do tronco do paciente para a esquerda, a mão esquerda do terapeuta está 

posicionada sobre o lado esquerdo do abdômen do paciente e a direita, na escápula 

direita. O terapeuta exerce uma pressão na escápula do paciente e uma leve tração da 

região abdominal, virando o tronco para o lado esquerdo, enquanto o rolo é 

deslocado pelo terapeuta no sentido contrário da rotação imposta ao paciente, Figura 

1.

Figura 1- Sequência 1 

Conforme estes deslocamentos ocorrem verifica-se a ativação do músculo 

Iliopsoas do lado da rotação do tronco do paciente (nessa ilustração à esquerda do 

paciente); alongamento do músculo Adutor do quadril do lado oposto à rotação; há 

ativação dos músculos Oblíquos Abdominais, Paravertebrais e Quadrado Lombar do 

lado da rotação do tronco, favorecendo o treino equilíbrio de tronco.

O apoio dos pés permite treinar propriocepção e descarga de peso; é postura 

inibitória de espasticidade de músculos Tríceps Sural e da atitude do reflexo positiva 

de suporte.

O sentar de cavalo favorece o alongamento dos músculos adutores dos 

quadris. Essa postura favorece a flexão de quadris e joelhos; é uma postura inibitória 

de espasticidade dos músculos extensores dos joelhos e quadris, da espasticidade dos 
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músculos adutores dos quadris e com a cervical mantida em flexão tem-se postura 

inibitória da atitude do reflexo tônico labiríntico (RTL), reflexo tônico cervical 

simétrico (RTCS) e extensão cruzada. Com o movimento de rotação em sentidos 

inversos do corpo e do rolo tem-se o estímulo de dissociação de cinturas pélvica e 

escapular.

Descrição da sequência 2 – A, B, C

Paciente e terapeuta na mesma posição inicial da sequência 1. Os movimentos 

iniciais são os mesmos da sequência 1. 

O rolo e tronco são cada vez mais deslocados para lados opostos de tal forma 

que o paciente gire sobre o rolo, permaneça com o membro inferior do lado da 

rotação de tronco em flexão de 90° de quadril, joelho e tornozelo, Figura 2.

A

B C
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             Figura 2 – Sequência 2: A, B, C

Observa-se do lado oposto à rotação de tronco a extensão de quadril e joelho, 

promovendo uma postura de alongamento dos músculos Iliopsoas e Quadríceps. 

Podem ser descritos ganhos de propriocepção ao apoiar de descarregar peso 

no pé do lado da rotação do tronco que fica apoiado no chão, alongamento o músculo 

Sóleo.

Posturas inibitórias de espasticidade de músculo Tríceps Sural e da atitude do 

reflexo positiva de suporte.

O sentar de cavalo que favorece o alongamento dos músculos adutores dos 

quadris. A flexão de quadris e joelhos também é descrita como uma postura inibitória 

de espasticidade dos músculos extensores dos joelhos e quadris. Com a cervical 

mantida em flexão tem-se postura inibitória da atitude do reflexo tônico labiríntico 

(RTL), reflexo tônico cervical simétrico (RTCS) e extensão cruzada. 

Com o movimento de rotação em sentidos inversos entre o corpo e o rolo 

tem-se o estímulo de dissociação de cinturas pélvica e escapular

Descrição da sequência 3 - A, B, C

A paciente está sentado no rolo com as pernas para frente e o terapeuta está 

posicionado no chão de frente para o paciente; as mãos do terapeuta se encontram no 

abdome do paciente e na região lombar, Figura 3.
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A

B

C

              Figura 3 – Sequência 3: A, B, C

Durante o manuseio, o rolo é movimentado para trás e o paciente precisa 

manter-se sentado sem cair para trás, ativando assim a cadeia flexora anterior do 

tronco. Quando o rolo se desloca para frente, ao tentar manter-se equilibrado, haverá 

estímulo da cadeia posterior/extensora.

Multiciência, São Carlos, 16: 199 - 222, 2017



214

Descrição da sequência 4 - A, B

Com o paciente sentado com as costas apoiadas no rolo, um braço sobre o 

rolo e o terapeuta ao seu lado, o rolo é levado para trás, seu outro membro vai se

posicionando sobre rolo enquanto o tronco realiza rotação, Figura 4.

A

B

        Figura 4 – Sequência 4: A, B

Nessa sequência tem-se alongamento dos músculos Peitoral Maior, Grande 

Dorsal e ativação do músculo Oblíquo Abdominal do lado da rotação.
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Descrição da sequência - 5

Com o rolo posicionado lateralmente, o terapeuta sentado no chão atrás do 

paciente, com sua mão direita na coxa direita do paciente, logo atrás do joelho, 

fazendo uma pressão para frente, ao mesmo tempo em que o rolo é empurrado para 

frente, Figura 5.

Figura 5 – Sequência 5: A

O paciente faz ativação do músculo Glúteo Máximo conforme vai saindo do 

chão.

Descrição da sequência - 6

Pelo movimento do rolo para frente a postura em prono sobre o rolo vai sendo 

assumida, em seguida a tração do rolo para trás apoia os joelhos no solo, Figura 6.
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Figura 6 – Sequência 6

Observa-se inibição da reação extensora por espasticidade dos músculos 

Quadriceps. No tronco tem-se ativação extensora. Se os membros superiores recebem 

carga quando a postura em gato é assumida, há ativação da musculatura da cintura 

escapular.

Descrição da sequência - 7

A partir da postura anterior o rolo é tracionado ao mesmo tempo em que um

membro inferior é trazido em extensão, e o outro fletido, Figura 7.

Figura 7 – Sequência 7
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Observa-se o alongando o Músculo Iliopsoas no membro trazido em 

extensão. No membro que vai sendo fletido há alongamento do Músculo Reto 

Femoral.

Os pés ficam em flexão plantar, alongando esta musculatura dorsiflexora.

Descrição da sequência - 8

Volta-se o rolo, o paciente fica de joelhos novamente. 

Traciona-se o rolo novamente e dessa vez o paciente é trazido com os dois 

membros em flexão, Figura 8.

Figura 8 – Sequência 8

Observa-se alongamento do Músculo Reto Femoral nos dois membros e nos 

pés alongamento de músculos dorsiflexores.

Descrição da sequência - 9

Volta-se o rolo, o paciente fica de joelhos novamente. 

Traciona-se o rolo novamente e dessa vez o paciente é trazido para sentar-se 

lateralmente, Figura 9.
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           Figura 9 – Sequência 9

Observa-se Alongamento dos músculos Paravertebrais do lado que é realizado 

o apoio para sentar. Alongamento do músculo Grande Dorsal desse mesmo lado, 

distribuição de peso.

5.2 Manuseios para as principais alterações na PC

As principais alterações neuromotoras e musculoesqueléticas na PC podem 

ser descritas nos seguimentos:

Quadris: deformidades em flexão, tendo como fator contratura ou 

espasticidade do músculo Iliopsoas e Reto Anterior da coxa. Deformidade em adução 

devido à espasticidade dos músculos Adutores que também determinam luxações, 

rotação interna dos quadris por espasticidade ou encurtamento da porção medial dos 

músculos Isquiotibiais.

As intervenções para as alterações descritas podem ser realizadas pelas 

sequências 1, 2, 5, 7, 8, com restrições impostas por limite de amplitude articular e 

dor.

Joelho: A deformidade em flexão pela contratura ou espasticidade dos 

músculos Isquiotibiais. Extensão dos joelhos por espasticidade do Reto Femoral.
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As intervenções para as alterações descritas podem ser realizadas pelas 

sequências 1, 2, 5, 7, 8, com restrições impostas por limite de amplitude articular e 

dor.

Tornozelo e pé: a deformidade mais comum observada nesse segmento é em 

equino pela espasticidade ou contratura do músculo Tríceps Sural associado ou não à 

fraqueza da musculatura flexora dorsal do pé, pode ser primária onde acontece uma 

hiperatividade dos músculos Gastrocnêmio e Sóleo em relação aos músculos flexores 

dorsais do tornozelo, principalmente o Tibial Anterior e a forma secundária é vista 

como uma atitude em equino compensatória a uma deformidade em flexão do joelho 

ou do quadril. Outra deformidade comumente encontrada é o varismo do pé, mais 

visto em crianças hemiparéticas e é causada por espasticidade ou contratura dos 

músculos Tibial Posterior e Anterior, já a deformidade em valgo é mais comum em 

quadriparéticos e diparéticos, por contratura dos músculos Fibulares ou por 

compensação do equinismo. 

As intervenções para as alterações descritas podem ser realizadas pelas 

sequências 1, 2, 5, 7, 8 Com restrições impostas por limite de amplitude articular e 

dor.

Nos membros superiores as deformidades por espasticidade, principalmente 

nos músculos flexores e pronadores ou paralisia flácida do grupo antagonista, punhos 

e dedos fletidos, deformidade no polegar em adução ou abdução e flexão.

As intervenções para as alterações descritas podem ser realizadas por todas as 

sequências pois estimulam o posicionamento em extensão dos cotovelos as restrições

são impostas por limite de amplitude articular e dor.

Na coluna vertebral a alteração mais comum é a escoliose, que pode aparecer 

decorrente da obliquidade da pelve, e pode ser explicada também pela diminuição de 
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ativação dos extensores e flexores do tronco. E a hipercifose pela diminuição de 

ativação dos extensores

As intervenções para as alterações descritas podem ser realizadas com todas 

as sequências, visto à mobilização de tronco presente nas mesmas.

Considera-se como cuidado frente às sequências apresentadas há 

possibilidade de osteoporose, muitas vezes devido à má nutrição e pouca mobilidade 

das crianças com PC.

Considerações Finais

Analisar os manuseios Bobath à luz das compreensões das ativações 

musculares, alongamentos e facilitações, além de favorecer a utilização do mesmo, 

permitiu a elaboração de um material que facilitará a utilização dos manuseios pelos 

alunos. As informações deste material iniciam um ciclo de estudo sobre o assunto e 

somam-se as pesquisas encontradas na literatura.

Analysis of handling in the roll of the bobath concept and its application in the 
treatment of musculoskeletic alterations in cerebral paralysis

ABSTRACT: Cerebral palsy is a heterogeneous series of clinical syndromes 
characterized by motor disorders and permanent postural changes of non-progressive 
etiology occurring in the immature brain, and may or may not be associated with 
cognitive alterations, which make voluntary movements uncoordinated, stereotyped 
and limited. Spasticity along with muscle weakness, motor control deficit and 
balance are the predisposing factors for musculoskeletal disorders. The disordered 
muscular action from the brain injury makes the movements altered. The 
neuroevolutionary concept Bobath is a therapeutic approach that covers the solution 
of problems of posture and movement, being part of a rehabilitation treatment of 
individuals with pathologies of the central nervous system. The manipulations are 
designed to facilitate movement and tasks, favoring muscular activations and 
stretching within a broad vision. The work is a study of the interpretation of Bobath 
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concept manipulations carried out in roll, under the perception and knowledge of the 
researchers and their application in the elaboration of the informative booklet. The 
manipulations adapted from the material of the basic Bobath course are referred to 
herein as sequences and described after interpretation, analyzed for their use in 
cerebral palsy. With the manipulation, when performing a muscle stretching, it is not 
simply passively elongated but rather placed in a function, thus optimizing the 
stretching, in an active-assisted way, the patient has the perception of movement. 
With the preparation of the book, we collaborated with this understanding.

KEY WORDS: Bobath concept; cerebral palsy; handling.
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AVALIAÇÃO DO RISCO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES EM 

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO DO 

INTERIOR PAULISTA 
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RESUMO: Ao longo do tempo o conceito de corpo saudável e padrão de beleza vêm 
sofrendo transformações. A insatisfação com o corpo está fazendo com que cresça os 
transtornos alimentares de maneira alarmante. Transtorno alimentar é um distúrbio no 
qual a excessiva preocupação com a imagem corporal leva indivíduos a adotar práticas 
inadequadas para conseguir perda de peso. Muitos indivíduos praticam exercício físico 
para aliviar a culpa, pois se alimentam desordenadamente causando um sentimento 
negativo, sendo assim adotam essa prática como um comportamento compensatório.Os 
transtornos alimentares podem ser bulimia nervosa, anorexia nervosa e o transtorno de 
compulsão alimentar periódica. O objetivo do presente trabalho foiavaliar o risco de 
transtornos alimentares em estudantes de graduação dos cursos de Nutrição, Educação 
Física e Administração de um centro universitário do interior paulista. Foram aplicados 
dois questionários autoaplicáveis já validados para avaliação do risco de transtornos 
alimentares em 57 estudantes do Curso de Nutrição, Educação Física e Administração e 
também foi avaliado o estado nutricional dos participantes por meio dos dados 
antropométricos peso e altura fornecidos pelos próprios participantes para cálculo do 
Índice de Massa Corporal (IMC).Os resultados mostraram que a maioria das estudantes 
universitárias estava dentro do peso saudável. Segundo o EAT-26, 28,07% 
apresentaram risco para o desenvolvimento de anorexia nervosa e 3,50% risco para 
bulimia nervosa, de acordo com os resultados do BITE. O maior risco de anorexia e
bulimia nervosa foi observado entre as alunas do curso de Educação Física. Concluiu-se 
que as alterações no comportamento alimentar e risco de desenvolvimento de 
transtornos alimentares observadas entre as estudantes universitárias podem ter 
consequências físicas e psíquicas e merecem a atenção dos profissionais de saúde e 
educadores para o planejamento de estratégias de educação nutricional voltadas à sua 
prevenção. 

Palavras-chave:transtornos alimentares; bulimia nervosa; anorexia nervosa.
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Introdução

O conceito de um corpo saudável ou bonito vem sendo alterado, pois o que antes 

era considerado um corpo saudável(corpo roliço, devido à presença de gorduras nos 

quadris, coxas, mamas e barrigas) já não é mais. Antigamente, na época em que havia 

maisperíodos de carência alimentar, o modelo de corpo roliço representava uma pessoa 

forte, com bastante energia para enfrentar essas fases conturbadas.Esseideal tem se 

modificado e o que passa a ser o modelo de corpo saudável é um corpo magro, com os 

músculos aparentes e com aspecto atlético, o que causa grande aumento na indústria de 

produtos para essa finalidade (BOSI et al., 2006).

Nota-se um aumento da população (com maior predominância em estudantes ou 

profissionais da saúde) na busca de um corpo magro, atlético como sinônimo de beleza. 

Com isso, há uma maior preocupação com a alimentação e a prática de exercícios 

físicos, o que em excesso e de forma obcecada, pode gerar transtornos alimentares.

Agrande preocupaçãocom o peso e a forma corporal, causadas por distúrbios 

psiquiátricos, de etiologia multifatorial são conhecidos como transtornos 

alimentares(ALVARENGA; SCAGLIUSI; PHILIPPI, 2011).Dentre os fatores 

desencadeantes dos transtornos alimentares estão a baixa autoestima, insatisfação 

corporal,sexo feminino e influência da mídia (FORTES et al., 2016).

A busca por um corpo magro, considerado como saudável, faz com que as 

pessoas criem hábitos, que de maneira excessiva, se tornam fatores de risco para os 
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transtornos alimentares. Essa obsessão pode se manifestar em uma alta prática de 

atividade física, uma alta restrição da alimentação, ou uso de meios para expelir o que 

ingeriu, através de vômitos, diuréticos e laxantes para não engordar e conseguir o corpo

desejado (WITT; SCHNEIDER, 2011).

Os transtornos são causados por atitudes alimentares excessivas,em que o

indivíduo tem medo de engordar, ou seja, faz de tudo para manter-se magro, o que pode 

prejudicar seriamente a saúde do individuo e com isso têm uma grande importância 

médico-social. Esses distúrbios alimentares podem ser divididos em: bulimia nervosa e 

anorexia nervosa(MAGALHÃES; SILVA MENDONÇA, 2005).

A bulimianervosa e anorexia nervosa são duas categorias provenientes dos 

transtornos alimentares, e apesar de serem distintas, apresentam uma característica 

comum que é a excessiva preocupação com a gordura corporal e a sua imagem 

distorcida. Anorexia significa falta de apetite, falta do desejo de se alimentar, 

caracterizando-se por uma alta perda de peso. Bulimia significa "fome de boi" e é 

caracterizada por uma grande ingestão de alimentos em um pequeno tempo e após a 

ingestão, a prática de métodos para expelir o alimento ingerido(MARINI, 2016).

Segundo Abreu e Cangelli Filho(2004), a anorexia nervosa caracteriza-se por 

perda intensa de peso através de dietas rígidas auto-impostas em busca desenfreada da 

magreza, distorção da imagem corporal e amenorreia. A bulimia nervosa, por sua vez, 

caracteriza-se por grande ingestão de alimentos de uma maneira muito rápida e com a 

sensação de perda de controle, os chamados episódios bulímicos.

Dessa forma, a insatisfação corporal, o medo de engordar e o desejo constante de 

perder peso são fatores de risco para o desenvolvimento dos transtornos alimentares. 

Esses desejos são influenciados pela mídia, amigos, pais e familiares que destacam a 

magreza como padrão de beleza. Aspectos psicológicos têm sido associados aos 
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comportamentos de riscos para transtornos alimentares, já que a autoestima está 

relacionada com a insatisfação corporal (FORTES et al., 2015).

As pessoas que sofrem de transtornos alimentares normalmente possuem 

pensamentos obsessivos com alimentos e calorias, tem raiva por sentir fome, 

dificuldade na escolha dos alimentos e muitas vezes buscam em alimentos refúgios dos 

problemas. O comer emocional tem sido relacionado como possível fator desencadeante 

de compulsão alimentar na bulimia nervosa. Na anorexia nervosa também ocorre essa 

relação, mas mesmo ingerindo pequenas porções de alimentos, essas pessoas se culpam 

pela falta de alimentação e é maior para esses profissionais e estudantes (SOUZA et al., 

2014).

O diagnóstico de um transtorno alimentar deve ser realizado por uma equipe 

multidisciplinar, composta por psiquiatras, nutricionistas, psicólogos, assistentes 

sociais, profissionais da educação física, responsáveis pelo tratamento como um todo. O 

objetivo é recuperar a saúdedos pacientes e ensinar hábitos saudáveis(MARINI, 2016). 

O nutricionista é fundamental no tratamento dos transtornos alimentares. Ele é 

responsável por planejar as refeições, estabelecer uma dieta que cumpra as necessidades

do paciente, monitorar o ganho de peso, promover hábitos saudáveis, fazer com que os 

comportamentos alimentares inadequados diminuam, e principalmente, promover a 

saúde do paciente (LATTERZAet al., 2004).

Os estudantes dos cursos de nutrição e educação física, muitas vezes, ingressam 

nesses cursos, com a finalidade de aperfeiçoarem seus conhecimentos para cultuarem o 

próprio corpo, até de maneira excessiva, ou durante o decorrer do curso, podem 

desenvolver transtornos alimentares para se encaixarem nos “padrões” de “beleza” ou 

“saúde” impostos pela moda atual. O desenvolvimento de estudos queavaliam o risco de 

transtornos alimentares em estudantes universitários é relevante no intuito dealerta-
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lossobresuas consequências para a saúde. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa será 

avaliar o risco de transtornos alimentares em estudantes de graduação dos cursos de 

Nutrição, Educação Física e Administração de um centro universitário do interior 

paulista. 

Metodologia

População e Local da pesquisa

A população foi composta por57estudantes do período noturno do sexo feminino

de três Cursos de Graduação deNutrição, Educação Física e Administração de um 

centro universitário no interior paulista.

No momento da coleta de dados, as pesquisadoras solicitaram licença ao docente 

que estava dando aula para as turmas do terceiro ano de graduação de cada curso para

explicar às alunas o objetivo da pesquisa, a aplicação dos questionários e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. As alunas que aceitaram participar da 

pesquisapermaneceram na sala de aula no intervalo das aulas para assinatura do termo e 

preenchimento dos questionários.  

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em

Pesquisasobprotocolon. 1.988.030.

Métodos

A coleta de dados foi realizadapor meio da aplicação de dois questionários 

autoaplicáveis já validados para triagem do risco do desenvolvimento dos transtornos 

alimentares anorexia nervosa e bulimia nervosa. 
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Os questionários autoaplicáveis usados para triagem de anorexia e bulimia

nervosa foram, respectivamente, Teste de Atitudes Alimentares (EAT-26) (NUNES  et 

al., 1994) e o Teste de Investigação Bulímica de Edimburgo (BITE) (CÓRDAS; 

HOCHGRAF, 1993).

Para avaliação dos questionários, os resultados foram contabilizados e os 

critérios adotados para determinação do risco de transtornos alimentares estão descritos 

abaixo. 

No questionário EAT-26, todas as questões, com exceção da questão número 4, 

foram pontuadas da esquerda para a direita, com os seguintes valores: 3, 2, 1, 0, 0 e 0, 

respectivamente, sempre, muito frequentemente, frequentemente, às vezes, raramente e 

nunca. 

A questão número 4 pontuou-se ao contrário: 0, 0, 0, 1, 2 e 3, respectivamente 

sempre, muito frequentemente, frequentemente, às vezes, raramente e nunca. O escore 

total foi dado pela somatória dos pontos em cada questão e o escore maior que 21

pontosindicou presença de atitudes alimentares patológicas e risco para o 

desenvolvimento de anorexia nervosa. 

Os resultados do questionário BITE são divididos em dois: escala de gravidade e 

escala de sintomas. Para avaliar a escala de gravidade, são avaliados os itens 6, 7, 27 e a 

pontuação maior que 5 indicou clinicamente significativo e maior ou igual a 10: intensa

gravidade. Na escala de sintomas, o total de pontos indicou:

- Maior ou igual a 20 pontos: escore elevado, presença de comportamento alimentar 

compulsivo, grande possibilidade de bulimia nervosa;

- Entre 10 e 19 pontos: escore médio, presença de padrão alimentar não usual, mas não 

estão presentes todos os critérios para bulimia nervosa;
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- Entre 0 e 9 pontos: escore baixo, presença de padrão alimentar usual.

Foram coletados os dados antropométricos de peso e altura referidos pelas

próprias participantes para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e classificação 

do estado nutricional pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 1997): baixo peso –

IMC abaixo de 18,5Kg/m2; eutrofia – IMC entre 18,5 e 24,9 Kg/m2; sobrepeso – IMC 

entre 25 e 29,9Kg/m2; obesidade grau I – IMC entre 30 e 34,9Kg/m2; obesidade grau II 

– IMC entre 35 e 39,9Kg/m2 e; obesidade grau III – IMC acima de 40Kg/m2.

Os resultados foram apresentados em figuras e tabelas e comparados outras 

pesquisas encontradas em artigos acadêmicos localizados nas bases de dados Scielo e 

PubMed.

Resultados e Discussão

As pessoas que sofrem de transtornos alimentares normalmente possuem 

pensamentos obsessivos com alimentos e calorias, não gostam de sentir fome, têm 

dificuldade na escolha dos alimentos e, muitas vezes, buscam em alimentos refúgios dos 

problemas. O comer emocional tem sido relacionado como possível fator desencadeante 

de compulsão alimentar na bulimia nervosa. Na anorexia nervosa também ocorre essa 

relação, mas mesmo ingerindo pequenas porções de alimentos, essas pessoas se culpam 

pela falta de alimentação e é maior para esses profissionais e estudantes (SOUZA;

RODRIGUES, 2014).

O total de participantes da pesquisa foi de 57estudantes universitárias, sendo 26

do curso de Nutrição,19 do curso de Administração e 12 do curso de Educação Física. 

A faixa etária das avaliadas está descrita na Figura 1 abaixo. 
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NUT: Nutrição; ED FISICA: Educação Física; ADM: Administração.

Figura 1. Faixa etária das participantes da pesquisa.

A faixa etária mais prevalente na pesquisa foi entre 20 e 30 anos (Figura 1), 

sendo que a idade mínima encontrada foi 19 anos e a idade máxima foi 48 anos.

A classificação do estado nutricional das universitárias do curso de Nutrição, 

Administração e Educação Física está representadapela Figura 2.   

NUT: Nutrição; ED FISICA: Educação Física; ADM: Administração.

Figura 2. Estado nutricional das participantes da pesquisa.

Pela Figura 2 verificou-se que a maioria das participantes foram classificadas como 

eutróficas, independente do curso de graduação. Considerando o total de participantes,

66,66% apresentarameutrofia, ou seja, peso saudável para altura. Pôde-se observar 
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também que 21,05%das participantes apresentaram sobrepeso e 10,53% apresentaram 

obesidade grau I, respectivamente,sendo o sobrepeso mais prevalente no curso de 

Administração e a obesidade grau I no curso de Nutrição.

Segundo Cenci (2007), oÍndice de Massa Corporal (IMC) é recomendado 

internacionalmente para o diagnóstico de distúrbios nutricionais e oestado nutricional é 

o resultado do equilíbrio entre o consumo de nutrientes e gasto energético do organismo 

para suprir as necessidades nutricionais, podendo apresentar-seadequado,quando

classificado como eutrófico;como carência nutricional,quando classificado como baixo 

peso ou desnutrição e; excesso nutricional, quandoclassificado como sobrepeso e 

obesidade. 

Miranda et al. (2012) realizaram na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

um estudo com 535 estudantes, sendo 290 do sexo feminino para avaliar a insatisfação 

corporal de universitários de diferentes áreas de conhecimento. A maioria das

participantes universitárias da área da saúde e de humanas tambémse 

apresentarameutróficas (72%). Os pesquisadores concluíram que as alunas, mesmo 

apresentando eutrofia, desejavam ter uma silhueta menor e estavam insatisfeitas com 

sua imagem corporal. 

Observou-se através de um estudo conduzido em uma instituição de educação superior 

da região oeste do Paraná com acadêmicos de Educação Física, com o objetivo de 

avaliar transtornos alimentares e distorção de imagem corporal,que os universitários que 

apresentaram distorção da imagem corporal, tiveramcinco a seis vezes maior 

prevalência de transtorno alimentar do que aqueles sem distorção da imagem corporal.

Participaram desse estudo 229 universitários, sendo 54% mulheres e 77% dos 

participantes foram classificados comoeutróficos. Apesar da menor prevalência de 
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excesso de peso ter sido observada entre as mulheres, os indicadores de transtorno 

alimentar apresentaram-se superior no sexo feminino (LEGNANI et al., 2012).

O número de universitárias do curso de Nutrição insatisfeitas com o peso e as 

dimensões corporais é alto e por isso apresentam risco de desenvolverem transtornos 

alimentares como mostra um estudo conduzido na Universidade Federal de Juiz de Fora 

que contou com a participação de 175 acadêmicas. As futuras nutricionistas com 

excesso de peso apresentam maior risco de estarem insatisfeitas com sua imagem 

corporal e desenvolverem transtornos alimentares. Além do IMC, outros parâmetros 

antropométricos podem ser importantes para identificação de transtornos alimentares 

(SILVA et al., 2012).

Segundo o estudo deSouza et al.(2013) realizado com 30 participantes em uma 

academia particular exclusivamente para mulheres no interior de São Paulo constatou

grau de insatisfação com a imagem corporal em mulheres que frequentam academia de 

atividade física é grande, sendo considerado um grupo de risco para o desenvolvimento 

de transtornos alimentares. 

A Figura 3 apresenta o risco do desenvolvimento de anorexia nervosa pelas 

participantes. 
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NUT: Nutrição; ED FISICA: Educação Física; ADM: Administração.

Figura 3. Risco do desenvolvimento de anorexia nervosapelo Questionário EAT-26.

Os resultados da Figura 3 mostraram que do total das participantes avaliadas, 28,07%

apresentaram risco de anorexia nervosa (presença de sintomas). Os cursos de graduação, 

quando analisados separadamente, indicaram que entre as alunas da Educação Física, a 

presença de sintomas característicos do risco de anorexia nervosa foi mais prevalente

(50%), seguido das alunas do curso de Administração (31,58%). Na Nutrição foi 

observada a menor prevalência do risco de desenvolvimento desse transtorno alimentar.  

O EAT-26 não faz diagnóstico de transtornos alimentares, mas aponta 

comportamento de risco de anorexia nervosa. Alvarenga, Scagliusi ePhilippi (2011) 

estudaram comportamento de risco de transtornos alimentares em universitárias 

brasileiras dos cursos de Enfermagem, Psicologia, Farmácia, Fisioterapia, Biomedicina 

e Fonoaudiologia e também utilizaram o EAT-26 como método de avaliação em uma

amostra de 2.483 participantes. Os resultados dessa pesquisa mostraram que 26,1% das 

estudantes avaliadas apresentaram risco para transtornos alimentares e os pesquisadores 

concluíram que as universitárias brasileiras apresentaram alta frequência de 

comportamentos de risco para transtornos alimentares.

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

 70,00

 80,00

 90,00

 100,00

PRESENÇA DE SINTOMAS AUSÊNCIA DE SINTOMAS

NUT

ED FÍSICA

ADM

TOTAL

Multiciência, São Carlos, 16: 223 - 239, 2017



234

Outro estudo com 216 universitárias da área da saúde dos cursos de Nutrição e 

Enfermagem de uma instituição de ensino superior privada da cidade de Maringá (PR) 

utilizou o EAT-26 para avaliação do risco de transtornos alimentares e verificaram que 

23,61% apresentavam comportamento alimentar inadequado, indicando a presença de 

fatores de risco para o desenvolvimento de anorexia nervosa. O número de alunas com 

comportamento de risco de transtornos alimentares foi maior entre as alunas da nutrição

(32,94%), comparado com asde enfermagem (17,55%)(FERNANDES et al., 2007).

Fiates e Salles (2001), ao avaliarem 221 estudantes universitárias, por meio da aplicação 

do questionário EAT-26, para identificar comportamentos de risco de transtornos 

alimentares e observaram que 22,17% apresentaram risco. Entre as alunas do curso de 

Nutrição, a prevalência foi maior(25,43%), comparado com outros cursos não 

relacionados à área da saúde (18,69%).

O presente trabalho apresentou resultados semelhantes aos estudos mencionados, 

em que a prevalência do risco de desenvolvimento de anorexia nervosa foi maior entre 

estudantes universitárias da área da saúde. 
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Tabela 1. Risco do desenvolvimento de bulimia nervosasegundo Questionário BITE.

TABELA ESCORE BITE

NUT
(%)

ED 
FÍSICA

(%)

ADM
(%)

TOTAL
(%)

ESCALA DE GRAVIDADE
(ENTRE 5 A 9 PONTOS)

SIGNIFICATIVA 
GRAVIDADE

23,07 8,33 15,78 17,54

ESCALA DE GRAVIDADE 

INTENSA GRAVIDADE - 8,33 10,52 5,26

ESCALA DE SINTOMAS 
(ENTRE 10 E 19)

COMPORTAMENTO 
ALIMENTAR NÃO USUAL

38,46 33,33 47,36 40,35

20 PONTOS)
COMPORTAMENTO 

ALIMENTAR 
COMPULSIVO

- 8,33 5,26 3,50

NUT: Nutrição; ED FISICA: Educação Física; ADM: Administração.

A Tabela 1 mostra o que risco de bulimia nervosa entre as universitárias avaliadas foi de 

3,50%, sendo mais frequente entre as estudantes de Educação Física e ausente entre as 

alunas de Nutrição. A intensa gravidade na adoção de sintomas compensatórios para 

perda de peso e frequência de episódios de compulsão alimentar foi observada em 

5,26% das avaliadas, principalmente entre as alunas de Administração. 

No estudo de Bosi et al. (2006) participaram 193 estudantes de nutrição de uma 

universidade pública no Rio de Janeiro (RJ) e ao ser aplicado o BITE, verificaram que 

5,7% das estudadas apresentaram comportamento alimentar compulsivo e 3,2% de 

intensa gravidade.

O estudo com 216 universitárias da área da saúde dos cursos de Nutrição e 

Enfermagem de uma instituição de ensino superior privada da cidade de Maringá (PR) 

utilizou o BITE para avaliação do risco de bulimia nervosa e verificaram que 7,87% 

apresentavam comportamento alimentar compulsivo, indicando a presença de fatores de 
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risco para o desenvolvimento de bulimia nervosa. Quanto à severidade dos sintomas, foi 

observado em 13,4% das participantes. O número de alunas com maior risco de bulimia 

nervosa e maior severidade na escala de sintomasfoientre as aquelas que cursavam 

aNutrição, comparado com asde enfermagem (FERNANDES et al., 2007).

Camargo (2008) avaliou 468 alunas de Nutrição, Enfermagem e Medicina da 

Faculdade de Medicina de Botucatu (SP), quanto às alterações no comportamento 

alimentar, por meio do questionário BITE. A prevalência de comportamento alimentar 

compulsivo, sugestivo de risco de bulimia nervosa, foi de 8,1%, sendo mais observado 

entre as alunas da Enfermagem.   

Profissionais da saúde como nutricionistas e estudantes de nutrição são cobrados 

pela sociedade a terem uma alimentação adequada e criticados, muitas vezes, por não 

fazerem em todas as refeições escolhas de alimentos saudáveis. Pelo fato de sofrerem 

mais intensamente pressões associadas aos padrões estéticos vigentescomo a exibição 

de um corpo magro pela mídia, nota-se um elevado risco nesse grupo de desenvolverem 

transtornos alimentares (SOUZA; RODRIGUES, 2014).

Conclusão

De acordo com os resultadosnesse estudo, concluiu-se que o comportamento de 

risco para transtornos alimentares foi de 28,07%para anorexia nervosa e 3,50% para 

bulimia nervosa, sendo mais frequente em acadêmicas do curso de Educação Física, o 

que podem ter consequências físicas e psíquicas às estudantes e merecem a atenção da 

instituição de ensino avaliada.

Esses resultados encontrados são muitos preocupantes, pois aproximadamente1/3das 

universitárias avaliadasapresentaram risco de desenvolvimento de anorexia nervosa e
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foram observados comportamentos de risco como o uso de laxantes, comprimidos e 

diuréticos para auxiliar na perda de peso.

Torna-se evidente que as universitárias do curso de Educação Física, por ter apresentado 

maior prevalência de transtornos alimentares, devem ser consideradas por profissionais 

de saúde e educadores para planejamento de estratégias e programas de prevenção de 

transtornos alimentares para minimizar o sofrimento e prejuízos à saúdecausados pela 

doença. 

RISK ASSESSMENT OF FOOD DISORDERS IN STUDENTS OF 
GRADUATION OF A UNIVERSITY CENTER IN THE INTERIOR OF SÃO 
PAULO STATE

ABSTRACT: Over time 
theconceptofhealthybodyandbeautypatternhaveundergonetransformations. 
Dissatisfaction with the body is causing alarming eating disorders to grow. Eating
Disorderis a disorder in which excessive preoccupation with body image leads 
individuals to a do ptimproper practices to achieve weigh tloss. Many individuals
practice physical exercise to all eviate guilt because they feed disorderly, causing a 
negative feeling, and they adopt this practice as compensatory behavior. Eating
disorders can be bulimia nervosa, anorexia nervosa and binge eating disorder
periodically. The objective of the present study was to evaluate the risk of eating
disorders in undergraduate students of Nutrition, Physical Education and Administration
courses at a university center in the interior of São Paulo State. Two self-administered
validated questionnaires were used to assess the risk of eating disorders in 57 students
from the Nutrition, Physical Education and Administration Course, and the nutritional 
status of the participants was evaluate dusing the anthropometric weight and height data 
provided by the participants themselves to calculate the Body Mass Index (BMI). The 
results showed that most college students were within healthy weight. According to the 
EAT-26, 28.07% presented a risk for the development of anorexia nervosa and 3.50% 
risk for bulimia nervosa, according to BITE results. The highest risk of anorexia and 
bulimia nervosa was observed among the students of the Physical Education course. It 
was concluded that changes in eating behavior and risk of eating disorders observed
among university students can have physical and psychological consequences and
deserve the attention of health professionals and educators in the planning of nutritional
education strategies aimed at their prevention.

KEYWORDS: eating disorders; bulimia nervosa; anorexia nervosa.
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