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Editorial

É inegável que, no contexto atual, a pesquisa, a extensão e a produção acadêmica têm 
ocupado lugar de destaque no ensino universitário. Contudo, para que o resultado dessa nova 
roupagem do ensino superior não fique enclausurado na academia e cumpra sua função social, 
torna-se necessária a criação de canais institucionalizados para a divulgação dessa produção, 
garantindo-se a democratização do conhecimento.

Os periódicos científicos são instrumentos fundamentais na difusão e evolução do co-
nhecimento. Cumprem o importante papel de divulgar resultados de pesquisas e registrar, para 
as gerações atuais e futuras, os avanços da ciência e da tecnologia. A sua contribuição para a 
sociedade é algo singular e sua significância aumenta à medida que se eleva o estoque de textos, 
artigos e relatos de experiências registrados em suas páginas, a cada edição.

A Revista Diálogos Acadêmicos chega à terceira edição. Nesta edição constam oito arti-
gos. A diversidade temática, traço característico da revista, transita por múltiplas áreas cotejan-
do análises das áreas de Direito, Administração, Serviço Social, Educação Física, Enfermagem 
e Segurança Pública. Assim, reconhecendo a relevância de consolidar esta revista como uma 
publicação de referência no tratamento das interfaces com a sociedade. 

A todos uma boa leitura!

Corpo editorial
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A rEGulAçãO DOS PlANOS DE SAúDE: PrIMEIrAS
APrOxIMAçõES

RegulAtion of HeAltH PlAns: fiRst APPRoximAtions

rESuMO

Este artigo tem como objetivo apresentar uma explicação facilita-
dora de alguns aspectos da lei nº 9.656/98 que regula os planos de saúde, 
em particular, os tópicos referentes à pessoa jurídica operadora do plano 
de saúde, contratos e carências. Tomando como base a letra “fria” da lei, 
busca-se esquematizá-la de modo que a mesma passe a ser melhor com-
preendida quando de sua leitura. Busca-se, também, referenciar normas 
secundárias, ou seja, atos normativos da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) para complementação de sua compreensão. Outrossim, 
a citação de julgados e aspectos legais complementares completam o ciclo 
de informações básicas do texto.

Palavras-chave: Lei nº 9.656/98. Planos de saúde – contrato de adesão. 
Agência Nacional de Saúde Suplementar.

ABstRACt

This article aims to provide an facilitator explanation of some aspects 
of law 9.656/98 which regulates health plans, in particular, the topics re-
lated to the legal entity operating the health plan contracts and deficiencies. 
Based on a “first reading” law, without any sorts of comments, it tries to 
make it a more understandable reading. It is also an aim to reference sec-
ondary standards, ie, normative acts of Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) to complement its understanding. Furthermore, the citation 
judged and legal completes the cycle of complementary basic information 
of the text..

Keywords: Law 9.656/98. Health plans - user agreement. Agência Nacional 
de Saúde Suplementar.
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1 INTrODuçãO

A saúde pode ser entendida como um 
estado de equilíbrio dinâmico entre o or-
ganismo e seu ambiente, o qual mantém as 
características estruturais e funcionais do 
organismo dentro dos limites normais para 
sua forma de vida e para sua fase do ciclo vi-
tal (HOUAISS, 2009) e um dos direitos funda-
mentais mais importantes que se tem1. Sem o 
efetivo uso de suas forças físicas e mentais, o 
homem não consegue promover o pleno de-
senvolvimento de suas potencialidades. Com 
esta necessidade proeminente deve-se não só 
afirmar o direito à saúde como também pro-
mover ações que garantam sua efetivação.

A constituição federal de 1988, em seus 
arts. 196 e 197, afirma que a saúde é direito de 
todos e dever do estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem a re-
dução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recu-
peração (BRASIL, 1988). Ainda, considera que 
são de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao poder público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direi-
to privado.

Arrolado, doutrinariamente, entre os di-
reitos fundamentais de segunda geração (art. 
6º CF/88 – dos direitos sociais) a saúde está na 
ordem do dia em nossa sociedade, impelindo 
o estado a apresentar políticas de prestação de 
serviços de saúde para toda a sociedade. Sen-
do, de acordo com o art. 23 da CF/88, é compe-
tência (administrativa) comum da união, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios 
cuidar da saúde e assistência pública; compe-
tindo, ainda,  à união, aos estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre pro-
teção e defesa da saúde (BRASIL, 1988). 

Os municípios, por exemplo, devem 
prestar serviços de atendimento à saúde da po-

1 Ressalte-se que não há, no sistema constitucional bra-
sileiro, a hierarquização de direitos fundamentais.

pulação, com a cooperação técnica e financei-
ra da união e do estado. A importância dada à 
tarefa de promover a saúde é tão intensa que 
há autorização, inclusive, de alteração da or-
dem constitucional por meio da intervenção 
federal e estadual quando:

Art. 34.  A União não intervirá nos Esta-
dos nem no Distrito Federal, exceto para: 
[...]
e) aplicação do mínimo exigido da recei-
ta resultante de impostos estaduais, com-
preendida a proveniente de transferên-
cias, na manutenção e desenvolvimento 
do ensino e nas ações e serviços públicos 
de saúde.
Art. 35. O Estado não intervirá em seus 
Municípios, nem a União nos Municípios 
localizados em Território Federal, exceto 
quando: [...]
III – não tiver sido aplicado o mínimo 
exigido da receita municipal na manu-
tenção e desenvolvimento do ensino e 
nas ações e serviços públicos de saúde; 
(BRASIL, 2000, não paginado)

Outrossim, seguindo a esteira de uma 
constituição que assume, em parte, um perfil 
liberal, a assistência à saúde é livre à iniciati-
va privada como reza seu art. 199 e será visto 
posteriormente.

Pode-se analisar a efetivação dos direi-
tos fundamentais à saúde realizados pelo es-
tado ou a efetivação horizontal das normas de 
direitos fundamentais desempenhadas no âm-
bito privado. É ponto de destaque o fato dos 
particulares serem forçados ao cumprimento 
dos direitos fundamentais em suas relações 
privadas.

No Brasil, em virtude da pífia ação esta-
tal em seus programas de saúde, boa parte da 
população migra para o contrato de prestação 
de serviços de saúde, prestada por operadoras 
de planos de assistência à saúde, regulamen-
tadas pela lei nº 9.656/98. Tais operadoras são 
pessoas jurídicas que podem ser constituídas 
sob a modalidade de sociedade civil ou comer-
cial, cooperativa, ou entidade de autogestão.

As operadoras de plano de saúde não es-
tão cumprindo o que determina a constituição 
no que tange à eficácia horizontal do direito à 
saúde. Quando do não cumprimento das de-
terminações legais a Agência Nacional de Saú-
de Complementar (ANS) entra em ação com 
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seus processos fiscalizadores paralelo a possi-
bilidade dos consumidores utilizarem-se das 
ações cabíveis no caso.  

Precisa-se, então, compreender alguns 
aspectos relevantes que a lei supra menciona-
da trata para uma melhor compreensão desta 
prestação de serviço e seu necessário controle.

2 DA PESSOA juríDICA

Como dito acima, a lei nº 9.656/98 (Lei 
dos Planos de Saúde – LPS) tem como fito dis-
por sobre os planos e seguros privados de as-
sistência à saúde. Para tanto deve-se verificar 
quem pode prestar tais serviços. As pessoas 
jurídicas2 que desempenham tal atividade pas-
sam a ser definidas pela LPS como operadoras 
de plano de assistência à saúde e podem ser 
constituídas sob a modalidade de sociedade 
civil ou comercial, cooperativa, ou entidade 
de autogestão3, que opere produto, serviço ou 
contrato de que trata o Plano Privado de As-
sistência à Saúde (PPAS).

O PPAS, segundo a lei, é uma prestação 
continuada de serviços de assistência a saúde 
ou cobertura de custos assistenciais. A assis-
tência poderá ser médica, hospitalar e odon-
tológica, a ser paga integral ou parcialmente 
por conta da operadora contratada, mediante 
reembolso (art. 12, inciso VI da LPS) ou paga-
mento direto ao prestador, por conta e ordem 
do consumidor.  Quanto ao preço e ao prazo 
temos que aquele será pré ou pós-estabelecido 
e este de caráter indeterminado. Por fim, tem-
-se que a finalidade do plano é garantir, sem 
limite financeiro, a assistência à saúde, pela fa-
culdade de acesso e atendimento por profissio-
nais ou serviços de saúde, livremente escolhi-
dos, integrantes ou não de rede credenciada, 
contratada ou referenciada. (BRASIL, 1998)

Segundo a LPS, para obtenção da auto-

2 É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou se-
guro privado de assistência à saúde, ex vi legis, art. 1º, § 
5º. (BRASIL, 1998)
3 É a modalidade na qual uma organização administra, 
sem finalidade lucrativa, a assistência à saúde dos bene-
ficiários a ela vinculados (RN nº137/2006, alterado pela 
RN nº148/2007).

rização4 de funcionamento (autorização defi-
nitiva, art. 19), as operadoras de planos priva-
dos de assistência à saúde devem satisfazer os 
requisitos (independentemente de outros que 
venham a ser determinados pela ANS), previs-
tos no art. 8º da lei nº 9656/98, dentre eles: 

[...] II - descrição pormenorizada dos 
serviços de saúde próprios oferecidos e 
daqueles a serem prestados por terceiros;
III - descrição de suas instalações e equi-
pamentos destinados a prestação de ser-
viços;
IV - especificação dos recursos humanos 
qualificados e habilitados, com responsa-
bilidade técnica de acordo com as leis que 
regem a matéria e;
V - demonstração da capacidade de aten-
dimento em razão dos serviços a serem 
prestados. [...]. (BRASIL, 1998, não pagi-
nado)

Deve-se, ainda, informar que a fiscali-
zação da ANS não se restringe ao período de 
autorização mantendo-se de maneira contínua 
durante a exploração, por parte da operadora, 
dos serviços autorizados.

3 DOS CONTrATOS

Inicialmente, deve-se estabelecer uma 
primeira classificação dos contratos. Tem-se, 
pois, aqueles que são anteriores a LPS e os que 
são regulados por ela, ou seja, contratos novos 
e adaptados (regulamentados) e antigos (não 
regulamentados). Como os contratos não re-
gulamentados fogem ao objetivo deste estudo 
não serão abordados neste texto, ficando sua 
situação a ser regulada pelos termos determi-
nados na avença e o que a lei e os tribunais têm 
entendido.

 Pode-se, então, apresentar a seguinte 
classificação:

4 A autorização é um ato discricionário e precário pelo 
qual a administração consente que o particular exerça 
atividade ou utilize bem público no seu próprio inte-
resse.
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a. Contrato antigo: regido em regra pelas 
disposições do próprio contrato e não pela 
lei nº 9.656/98, uma vez que foi assinado 
até o dia 01/01/99, antes da vigência plena 
da lei nº 9.656/98;

b. Contrato novo: assinado durante a vigên-
cia da lei nº 9.656/1998, lei esta que é ple-
namente aplicada ao contrato;

c. Contrato adaptado: assinado antes da vi-
gência plena da lei nº 9.656/98, mas regido 
plenamente por referida lei por vontade do 
consumidor.

Em relação aos tipos de contratação, os 
planos de saúde podem ser divididos entre 
plano individual ou familiar e plano coletivo:

a. Plano de saúde individual ou familiar:  
aquele que a pessoa física pode contratar 
livremente junto à operadora, bem como 
incluir seus dependentes e cujo pagamen-
to é feito pela pessoa física diretamente à 
operadora;

b. Plano de saúde coletivo:  aquele cuja pes-
soa jurídica contrata a operadora de pla-
nos de saúde para prestar seus serviços a 
pessoas físicas vinculadas a essa pessoa ju-
rídica. 

O plano de saúde coletivo pode ser de 
dois tipos:

a. Plano coletivo empresarial: aquele cuja 
pessoa jurídica contrata o plano para aten-
der as pessoas que possuem com ela vin-
culo empregatício ou estatutário, podendo 
ser incluídos nesse rol tanto empregados 
ou servidores, demitidos  ou aposentados  
como sócios, administradores, estagiários 
e familiares dessas pessoas mencionadas 
até o terceiro grau de parentesco consan-
guíneo, até o segundo grau de parentesco 
por afinidade, cônjuge ou companheiro;

b. Plano coletivo por adesão: aquele cuja 
pessoa jurídica contrata o plano para aten-
der as pessoas que possuem com ela vín-
culo de caráter profissional, classista ou 
setorial, como por exemplo, sindicatos, en-
tidades de classes etc. Se previsto contra-

tualmente, os familiares dos beneficiários 
titulares até o terceiro grau de parentesco 
consanguíneo, até o segundo grau de pa-
rentesco por afinidade, cônjuge ou compa-
nheiro poderão aderir a esse tipo de con-
trato.

Vale ressaltar que tais contratos possuem 
peculiaridades que os distinguem dos demais. 
Em regra, um contrato pressupõe a manifes-
tação livre das partes sob pena de nulidade. 
Contudo, em muitas situações encontramos 
contratos compostos com cláusulas predefini-
das e estabelecidas sem levar em consideração 
as características pessoais do contratante.

Nesse sentido, temos os chamados con-
tratos de adesão, aos quais o contra-
tante adere, firmando-o, manifestando 
sua vontade em contratar e obter o be-
nefício nele estampado, e cumprindo 
a seu turno as obrigações que lhe são 
cabidas. (GUIMARÃES, 2012, p. 617). 

Tem-se, neste caso, a proteção do código 
de defesa do consumidor caso tais contratos 
apresentem cláusulas abusivas.

O art. 51 do Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC), harmonizado com os princí-
pios da função social do contrato e da boa-fé, 
objetiva consagrar diversos incisos (numerus 
apertus) que protegem o consumidor dos abu-
sos perpetrados em contratos de adesão (BRA-
SIL, 1990). Por exemplo, no inciso II, do cita-
do artigo, protege o consumidor contra, verbi 
gratia, o enriquecimento sem causa conforme 
relata Tartuce e Neves (2013, p. 286):

A propósito de uma interessante inci-
dência da previsão do art. 51 do CDC, 
concluiu o Tribunal Paulista pelo direi-
to de reembolso relativo a medicamento 
para tratamento hepático o que estaria 
dentro da cobertura do plano de saúde, 
reconhecendo-se a nulidade absoluta da 
cláusula em contrário (TJSP – Apelação 
0477776-65.2010.8.26.0000 – Acórdão 
4964682, São Paulo – Quinta Câmara de 
Direito Privado – Rel. Des. Silvério Ribei-
ro – j.09.02.2011 – DJESP 14.03.2011).

4 DA CArêNCIA

Trata-se de um período previamente 
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estabelecido no contrato que tem início jun-
to com a vigência deste. Durante esse período 
o contratante paga as mensalidades, mas não 
tem acesso integral aos serviços contratados 
da operadora do plano de saúde, uma vez que 
a mensalidade paga pelo contratante inicial-
mente, ainda não é suficiente para que a ope-
radora lhe ofereça os serviços de custos mais 
elevados. 

Conforme o art. 12, inciso V da lei nº 
9656/98, o prazo máximo de carência para 
partos a termo é de 300 dias e de cento e oi-
tenta dias para os demais casos. Para casos de 
urgência ou emergência, o prazo máximo é de 
24 horas

Nos planos individuais ou familiares, 
a operadora do plano de saúde poderá es-
tabelecer no contrato: os prazos de carência 
previstos no citado artigo, bem como prazos 
menores que os previstos no artigo retromen-
cionado ou ainda, não exigir o cumprimento 
desses prazos de carência. 

Nos planos coletivos empresariais com 
menos de 30 participantes, a operadora pode 
exigir o cumprimento de carência, desde que 
respeite os prazos máximos estabelecidos pela 
lei. Já nos planos coletivos empresariais com 30 
participantes ou mais, a operadora não pode 
exigir o cumprimento dos prazos de carência 
quando o beneficiário formalizar o pedido de 
ingresso no plano no prazo de 30 dias do início 
do contrato, ou quando o beneficiário forma-
lizar o pedido de ingresso no plano até 30 dias 
após sua vinculação à pessoa jurídica contra-
tante. 

Já no caso dos planos coletivos por ade-
são, repete-se a regra acima firmada com a di-
ferença que os ingressantes do plano deveram 
requerer em até 30 dias do próximo aniversá-
rio do contrato.

De acordo com o artigo 13, parágrafo 
único, inciso I, alínea “a”, da LPS, é proibida 
a recontagem de carências nos planos indivi-
duais ou familiares em qualquer situação que 
as carências já tenham sido cumpridas. Em re-
lação aos planos coletivos, referida lei proíbe 
a recontagem de carência na adaptação e na 
renovação, enquanto nos demais casos, preva-
lece o que está escrito no contrato. 

Acerca da isenção do período de carên-
cia, o artigo 12, inciso II, alínea “b”, da lei nº 
9656/98, garante ao filho recém-nascido do 
consumidor, seja natural ou adotivo, a isenção 
do cumprimento do período de carência, des-
de que a inscrição no plano ocorra no prazo 
máximo de 30 dias do nascimento ou adoção. 
Já em relação ao aproveitamento de carência, o 
artigo 12, inciso VII da lei nº 9.656/98, afirma 
que o filho adotivo menor de 12 anos de ida-
de, aproveita os períodos de carência já cum-
pridos pelo consumidor adotante desde que 
a inscrição ocorra no período máximo de 30 
dias da adoção.

A resolução normativa nº 186 (ANS, 
2009) garantiu ao beneficiário do plano indi-
vidual ou familiar regulamentado que queira 
trocar de plano, na mesma operadora ou em 
outra, a dispensa do cumprimento de novos 
períodos de carência, desde que cumpra al-
guns requisitos simultaneamente:

a. As mensalidades devem estar devidamente 
pagas;

b. o plano de destino deve ser compatível 
com o plano de origem;

c. para a primeira portabilidade, o benefici-
ário deve estar há, no mínimo, dois anos 
na operadora de origem ou há, no mínimo, 
três anos se tiver cumprido cobertura par-
cial temporária. Em portabilidades pos-
teriores, o beneficiário deve permanecer 
pelo menos dois anos no plano de origem;

d. a portabilidade de carências só poderá ser 
solicitada, no período entre o primeiro dia 
do mês de aniversario do contrato e o ulti-
mo dia útil do mês seguinte;

e. a portabilidade de carência não poderá ser 
exercida para planos de destino que este-
jam com a comercialização suspensa ou 
cancelada;

f. as operadoras com processo de alienação 
compulsória de sua carteira ou em proces-
so de oferta pública de cadastro de benefi-
ciários ou ainda em liquidação extrajudi-
cial, não poderão ofertar portabilidade de 
carência.
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5 CONCluSãO

Diante do exposto, verifica-se que a lei 
apresenta-se rígida quanto à possibilidade de 
autorizar a criação de uma operadora de pla-
no de saúde na regulação das carências e dos 
contratos.

Contudo, as ações que de alguma forma 
prejudiquem os direitos fundamentais à vida e 
a saúde são corrigidas por meio das ações ca-
bíveis no judiciário. Ainda, verificou-se a im-
portância da regulamentação complementar 
realizada pela ANS.
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ASSÉDIO MOrAl NAS EMPrESAS: uMA VISãO FEMININA

moRAl HARAssment on Business: A Vision Women

rESuMO

A emancipação feminina e a sua introdução no mercado de trabalho 
combinada com a cultura de interiorização das mulheres e o despreparo 
das organizações para lidarem com as situações de conflitos contribuí-
ram para que as mulheres se tornassem as principais vítimas do assédio 
moral. Dentre tantos questionamentos acerca deste tema, um revela-se 
de extrema importância para a compreensão e combate do assédio moral 
contra mulheres dentro das empresas: como as consequências do assédio 
moral afetam o desempenho profissional e social das mulheres? O pre-
sente artigo tem como objetivo identificar as consequências do assédio 
moral na vida das mulheres atingidas. Quanto ao tipo a pesquisa clas-
sifica-se como exploratória através de uma pesquisa de campo realizada 
com 200 universitárias do curso de Administração da Faculdade Metro-
politana da Grande Fortaleza (FAMETRO). A maioria das pesquisadas 
afirmaram já terem sido vítimas de assédio moral e que isto afetou tanto 
a sua saúde como o seu desempenho profissional. Logo, se conclui que o 
assédio moral é danoso para vitima e para as organizações, necessitando 
ser combatido através da informação e da conscientização de cada indi-
víduo.

Palavras-chave: Assédio moral. Mulheres. Trabalho.

ABstRACt

The emancipation of women and their entry into the labor market 
combined with the culture of internalization of women, and the lack of or-
ganizations to deal with situations of conflict, contributed to women be-
come the main victims of moral harassment. Among many questions from 
this theme, one proves extremely important for understanding and com-
bating bullying against women within companies: As the consequences of 
moral harassment affect job performance and social status of women? This 
article aims to identify the consequences of moral harassment in the lives 
of women affected. As to type the search ranks as through an exploratory 
field research conducted with 200 university course of Administration of the 
Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (FAMETRO). The majority 
of women say they have been victims of moral harassment and that this 
affect both their health and their professional performance. Therefore we 
conclude that moral harassment is harmful to victims and for organiza-
tions that needed to be fought through information and awareness of each 
individual.

Keywords: Moral Harassment. Women. Work.
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1 INTrODuçãO

De acordo com estimativas demográfi-
cas realizadas em 2011 pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) existem aproximada-
mente 7 bilhões de pessoas no mundo buscan-
do espaço em uma sociedade tão mutável e re-
pleta de desigualdades sociais. A necessidade 
de segurança, estabilidade e de realização pro-
fissional é um importante objetivo a ser alcan-
çado e vem se tornando mais complexo com 
o ritmo de crescimento e competitividade do 
mercado. Dia-a-dia os trabalhadores tentam 
adaptar-se as novas exigências do mercado, 
galgando um sucesso que vem acompanhado 
por tantos problemas éticos oriundos das mu-
danças nas organizações (BUARQUE, 2011).

A globalização encurtou distâncias, as 
informações são difundidas de forma rápida e 
acessível através das inúmeras formas de co-
municação, o mundo passou a se preocupar 
com o meio ambiente antes negligenciado, e 
assuntos como sustentabilidade, qualidade de 
vida e inclusão social passaram a ser o cen-
tro das discussões empresariais, ferramentas 
como a internet e os equipamentos eletrôni-
cos deram a todos o poder fiscalizador sobre 
as ações dos outros, as economias estão mais 
interligadas com a formação de blocos eco-
nômicos que visam proteger uma economia 
fragilizada. O mercado vem se adaptando a 
esse novo cenário: a exigências por produção 
de qualidade e baixos custos impactam direta-
mente as relações trabalhistas dentro das em-
presas (AVERSA, 2011).

A relação de troca mercadológica onde 
os empregados oferecem a força de trabalho, 
ideias e habilidades às empresas detentoras do 
poder produtivo se modificou no decorrer dos 
anos. Profissionais que antes eram especialistas 
em uma única função, passivos, agora passam 
a ser substituídos por profissionais dinâmicos 
e ambiciosos, flexíveis na realização de várias 
tarefas e capazes de oferecer novas ideias. As 
empresas que antes viviam num cenário eco-
nômico estável agora buscam acompanhar as 
inovações tecnológicas e se manterem ativas 
no mercado. Empregos vitalícios antes co-

muns praticamente inexistem nas instituições 
privadas. O conceito de executivos de terno e 
gravata com horário fixos nos escritórios das 
grandes empresas também foi substituído por 
profissionais liberais de vestimentas informais, 
sem horário de trabalho predeterminado e 
sem escritórios fixos (FRANCINI, 2000).

Outra grande mudança é o aumento sig-
nificativo das mulheres no mercado de traba-
lho. Segundo dados do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) publicados em 2012, nos úl-
timos sete anos o número de profissionais do 
sexo feminino cresceu 41%. Esse crescimento 
não se restringe apenas as profissões comu-
mente realizadas por mulheres, como cabelei-
ra, recepcionista, domestica entre outras, mas 
também as profissões antes dominadas pelos 
homens e que exigem mais preparo e habili-
dades técnicas como medicina, jornalismo e 
engenharia. A Faculdade de Medicina da USP 
(FMUSP) oferta por ano cerca de 180 vagas 
para o curso de medicina e destas em média 60 
são ocupadas por mulheres, antes na década 
de 70 esse número não passava de vinte (CAR-
VALHO, 2012).

Diante da atual conjuntura do mercado 
de trabalho e do despreparo das pessoas para 
lidarem com essas mudanças surge o assédio 
moral. A diversidade dentro das empresas 
aumentou a contratação de profissionais dos 
mais diferentes perfis, gerações, classes sociais, 
sexualidade, religiões, ideologias, entre outras. 
Essa pluralidade combinada à falta de infor-
mação culminou em situações constrangedo-
ras e humilhantes no ambiente de trabalho, 
exclusão, preconceito, agressões verbais e psi-
cológicas. Tais situações vão parar na justiça e, 
como consequência, tem aumentado cada vez 
mais os casos de assédio moral que se tornam 
públicos. Estima-se que no Brasil pelo menos 
40% dos trabalhadores sofreram violência mo-
ral. (CAIXETA, 2005)

De acordo com o estudo realizado pela 
médica Margarida Barreto (2003), pesquisa-
dora da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP) 65 % das mulheres entre-
vistadas já sofreram algum tipo de humilhação 
no trabalho, e entre os homens apenas 29% re-
lataram casos de assédio moral. Segundo Hiri-
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goyen (2002) essa não é apenas uma realidade 
brasileira. Na França, os estudos realizados 
pela Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) estimam que 70% das vitimas de assédio 
moral são mulheres.

Como revelam as estatísticas, o assedio 
moral tem encontrado nas mulheres seu prin-
cipal alvo pela sua vulnerabilidade e também 
por revezarem seu tempo entre múltiplas fun-
ções de mãe, donas de casa, esposas, estudantes 
e profissionais (SILVA; BITTAR, 2012). Dentre 
tantos questionamentos oriundos deste tema 
um revela-se de extrema importância para a 
compreensão e combate do assédio moral con-
tra mulheres dentro das empresas. Como as 
consequências do assédio moral afetam o de-
sempenho profissional e social das mulheres?

O objetivo do presente artigo é identi-
ficar as consequências do assédio moral na 
vida das mulheres atingidas, expondo como 
as mulheres se tornaram as principais vitimas 
dessa violência e as sérias consequências ma-
nifestadas não apenas no âmbito profissional, 
mas também no convívio social destas mulhe-
res. É importante levar este tema ao centro das 
discussões sociais para que se possa entender 
sua gravidade e assim encontrar artifícios para 
combatê-lo. 

Para o alcance do objetivo principal lis-
ta-se como objetivos específicos:

i. conceituar o assédio moral de forma clara;
ii. descrever os vários tipos e formas de ocor-

rência;
iii. listar as consequências deixadas pelo assé-

dio moral na vida dessas mulheres. 

O empregado assediado é prejudicado 
em saúde psíquica e física, causando uma rup-
tura do equilíbrio nas relações da vítima com 
os colegas, chefia, seio familiar e da socieda-
de, prejudicando a qualidade de vida dentro e 
fora da empresa (SANTOS; SANTOS, 2011). 
A partir do que foi relatado, as mulheres as-
sediadas moralmente se isolam, desenvolvem 
quadros depressivos, distúrbios do sono, alco-
olismo, crises de choro, ansiedade e baixa au-
toestima. A grande maioria tem medo de rela-
tar a situação para o companheiro, por medo 

de sua reação ou vergonha, ocasionando cri-
ses na sua relação conjugal. Destaca-se como 
pressupostos que: 

1. muitas das mulheres assediadas moral-
mente manifestam distúrbios ou doenças 
que as impossibilitam de realizar atividade 
laboral; 

2. a empresa passa a ter um clima organiza-
cional hostil e de insegurança, os índices 
de absenteísmo crescem e a produtividade 
diminuí. 

Diante da problemática apresentada é 
evidente a importância de estudos relaciona-
dos a este tema. Este trabalho propicia escla-
recimento. É de extrema relevância o conhe-
cimento desse assunto por empregadores, 
empregados, gestores e a sociedade em geral, 
visto que o desconhecimento ou ignorância 
leva a maioria das pessoas ao erro ou a impru-
dência causando danos irreparáveis.

2 rEFErENCIAl TEÓrICO

2.1 relações de trabalho

De acordo com Mascarenhas (2006) to-
das as pessoas nascem com um bem muito va-
lioso que se chama TEMPO. Trabalhar é trocar 
seu TEMPO por algo que lhe interesse. O tra-
balho surge como uma forma de expressão do 
homem, onde os indivíduos empregam seus 
esforços, habilidades e tempo com o objetivo 
de alcançar metas. A troca do esforço laboral 
por remuneração financeira, status e reconhe-
cimento possibilita ao homem a realização de 
seus objetivos pessoais, trazendo satisfação e 
bem estar. A atividade profissional sociabiliza 
as pessoas, impulsionando o homem a viver 
em sociedade e a respeitar as diferenças.

O trabalho dentro da história da huma-
nidade é um elemento que se confunde com a 
própria vida, já que é o instrumento utilizado 
pelo homem a fim de satisfazer suas necessi-
dades mais primárias de saciedade corporal e, 
portanto, de sobrevivência (SOARES, 2006). 
Desde os primórdios o homem aprendeu que 
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algumas necessidades básicas como comida, 
segurança, vestimentas e abrigo só seriam sa-
tisfeitas através do seu esforço. O trabalho nas-
ce junto com o homem.

A relação de trabalho corresponde ao 
vínculo jurídico estipulado, expressa ou 
tacitamente, entre um trabalhador e uma 
pessoa física ou jurídica, que o remunera 
pelos serviços prestados. Ela vincula duas 
pessoas, sendo que o sujeito da obrigação 
há de ser uma pessoa física, em relação à 
qual o contratante tem o direito subjetivo 
de exigir o trabalho ajustado. O trabalha-
dor autônomo, ao contrário do emprega-
do, assume o risco da atividade profissio-
nal que exerce. (SÜSSEKIND, 2009, p. 1)

Desde as comunidades primárias ao ca-
pitalismo, a relação de trabalho caracteriza-se 
pela existência do empregado e do emprega-
dor. Esse acordo firmado entre ambas as partes 
e baseado na subordinação e na hierarquização 
que rege a sociedade. O trabalho sempre ocu-
pou um papel central na vida das pessoas. Sua 
importância ultrapassa em muito a dimensão 
econômica e participa da própria constituição 
do ser humano (OLIVA, 2009). A maioria da 
população mundial dedica grande parte da 
vida ao trabalho e, mais do que sobrevivência, 
é uma questão de dignidade.

O autor destaca que, o trabalho exerce 
uma função primordial na sociedade moder-
na. Os altos investimentos em ensino e no 
desenvolvimento científico constituem uma 
estratégia do estado para qualificar cada vez 
mais o mercado de trabalho. O governo tam-
bém cria legislações específicas para organizar 
essa relação e diminuir as divergências.

Enquanto o indivíduo percebe o traba-
lho como um objetivo de vida, uma função 
vital e singular a ser exercido, o mercado de 
trabalho enxerga o trabalho de uma forma 
plural, um simples fator de produção gerador 
de custos. Desta forma, o homem é encarado 
como uma máquina participante do processo 
produtivo e sujeita ao descarte de acordo com 
a vontade do seu proprietário (OLIVA, 2009).

Tal paradoxo culmina em relações de 
trabalho tortuosas, à margem da moral e da 
ética, e as diferenças entre contratantes e con-
tratados ultrapassam muitas vezes o âmbito do 

trabalho e chegam ao desrespeito e a violên-
cia psicológica e física. O assédio moral nas 
empresas vem explicitar bem essa situação. 
Conhecê-lo e estuda-lo torna-se uma impor-
tante ferramenta para o combate das relações 
de abuso no trabalho.

2.2 Assédio moral nas empresas

Para Marie-France Hirigoyen, psicana-
lista francesa, pioneira e grande disseminado-
ra do assunto assédio moral no mundo

[...] toda a conduta abusiva que se mani-
festa notadamente por comportamentos, 
palavras, atos, gestos, que podem causar 
danos à personalidade, à dignidade ou 
à integridade física ou psíquica de uma 
pessoa, colocando em risco o emprego 
desta ou degradando o clima de trabalho. 
(HIRIGOYEN, 2002 p. 65)

Geralmente começa de forma insignifi-
cante, com pequenas críticas ao desempenho 
profissional do empregado Essas críticas po-
dem até se estender as características pessoais, 
físicas, religião ou ideologia. Muitos chefes 
reduzem as funções do funcionário ou o so-
brecarregam de atividades. O funcionário é 
excluído de reuniões, eventos e conversas co-
tidianas.

A maioria das vítimas acuadas se recusa 
a denunciar os casos, deixando com que essa 
violência seja cotidiana e encarada pelos de-
mais como algo normal. O agredido sente-se 
inferiorizado, humilhado e isso provoca baixo 
rendimento, baixa autoestima e isolamento so-
cial. A repercussão na vida pessoal é inevitável, 
muitas vitimas apresentam quadros depressi-
vos. O assédio moral deixa marcas dolorosas e 
difíceis de ser superadas (FREITAS, 2001).

De acordo com Barreto (2003), assédio 
moral é a exposição dos trabalhadores e tra-
balhadoras a situações humilhantes e cons-
trangedoras, repetitivas e prolongadas durante 
a jornada de trabalho e no exercício de suas 
funções, sendo mais comuns em relações hie-
rárquicas autoritárias e assimétricas, em que 
predominam condutas negativas, relações de-
sumanas e antiéticas de longa duração, de um 
ou mais chefes dirigida a um ou mais subor-
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dinados, desestabilizando a relação da vítima 
com o ambiente de trabalho e a organização, 
forçando-a a desistir do emprego.

O assédio moral caracteriza-se, especial-
mente, pela frequência com que ocorre e não 
deve ser confundindo com um conflito espo-
rádico no ambiente de trabalho. Nesses casos o 
agressor tem o objetivo de humilhar, prejudi-
car e ferir o agredido, não existindo arrependi-
mento da sua parte e nem pedido de desculpas 
(ALKIMIM, 2008).

Os companheiros de trabalho ao presen-
ciarem esse tipo de situação costumam torna-
rem-se coniventes, não querem se envolver ou 
opinar e fingem que não estão a par do ocor-
rido. Por outro lado, outros tendem a partici-
par das agressões como forma de satisfazer o 
opressor, galgar posições maiores ou até mes-
mo como proteção, para não serem vitimados 
também (FREITAS, 2001).

Para Guedes (2003, p. 69) os coniventes 
podem ser denominados como expectadores.

Todas aquelas pessoas, colegas, superio-
res, encarregados da gestão de pessoal 
que, querendo ou não, de algum modo 
participam dessa violência e a vivenciam 
ainda que por reflexo. Dentre os especta-
dores distinguem-se os conformistas pas-
sivos e os conformistas ativos. Os confor-
mistas são espectadores não envolvidos 
diretamente na ação perversa, mas têm 
sua responsabilidade porque nada fazem 
para frear a violência psicológica desen-
cadeada pelo sujeito perverso, ou, muitas 
vezes, atuam ativamente, favorecendo 
claramente a ação do agressor.

Alkimim (2008 p. 36) relata assédio mo-
ral como 

Uma forma de violência psíquica prati-
cada no local de trabalho, e que consiste 
na prática de gestos, atos, palavras e com-
portamentos humilhantes, onde acabam 
constrangendo de forma sistemática e 
prolongada, cuja prática pode ser pelo 
sujeito ativo no caso o empregador ou su-
perior hierárquico (assédio vertical), um 
colega de serviço (assédio horizontal), 
ou por um subordinado (assédio ascen-
dente), com intenção de discriminar e 
perseguir, buscando eliminar a vítima do 
ambiente de trabalho. 

Com base no conceito dado pela autora 
pode-se entender que o assédio moral tem vá-

rias nuances: o agressor pode muitas vezes não 
ser o chefe, mas os próprios colegas de traba-
lho ou até mesmo o chefe pode ser assediado 
por um subordinado. Segundo Guedes (2003) 
o assédio moral caracteriza-se por atitudes 
desrespeitosas, humilhantes e amorais dos 
chefes, com o nível hierárquico superior aos 
seus subordinados ou mesmo dos demais tra-
balhadores a um membro especifico da equipe 
acarretando danos às condições físicas e psí-
quicas da vítima.

2.2.1 Tipos de assédio moral

O assédio moral pode ser dividido em 
três tipos: assédio vertical (descendente e as-
cendente), assédio horizontal e misto. O assé-
dio moral vertical descendente acontece quan-
do o empregador, ou qualquer um que receba 
uma função hierárquica de poder (supervisor, 
chefe, líder, gerente, diretor, gestor) utiliza-se 
de seu poder de forma arbitrária, submetendo 
seus subordinados a situações opressoras e ve-
xatórias. Esse tipo de assédio mostra-se o mais 
perverso, pois a assediada se sente mais isola-
da, impotente diante da situação, com grandes 
dificuldades de encontrar a solução do proble-
ma (HIRIGOYEN, 2002).

Para Alkimin (2008) o assédio moral 
vertical descendente tem muitas vezes uma 
função estratégica dentro da empresa, quando 
esta precisa reduzir o número de funcioná-
rios, forçando-os a pedir demissão depois de 
passarem por situações humilhantes, ter suas 
funções restringidas e seu desempenho profis-
sional questionando cotidianamente.

Essa é a forma de assédio moral mais co-
mum e silenciosa, muitas vezes não percebe-se 
o abuso de ordens dadas aos gritos, xingamen-
tos, brincadeiras indiscretas, comentários ve-
xatórios e exclusão das atividades da empre-
sa. Os empregados acuados não tem a quem 
recorrer e, por medo de perder o emprego, 
aceitam essa situação, se submetendo ao des-
respeito do chefe e a omissão dos colegas de 
trabalho, destruindo sua autoestima.

Já o assédio moral vertical ascendente 
percorre o caminho inverso, ocorre do grupo 
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de trabalho contra o chefe. Nesse caso, o supe-
rior exerce uma conduta abusiva, excedendo 
os seus poderes com o objetivo de aumentar a 
competição entre seus subordinados e, conse-
quentemente, a competitividade. Insatisfeitos 
com a situação, os empregados passam a co-
letivamente desacatar as ordens do chefe, atri-
buem a ele comentários maldosos, o exclui dos 
assuntos e questionam sua competência. Essa 
situação pode chegar ao boicote total, onde os 
funcionários passam a desobedecer totalmente 
suas ordens, apoiados na força da coletividade 
ou até mesmo a uma situação de enfrentamen-
to entre eles (ALKIMIM, 2008).

Porém, há vezes em que o assédio moral 
vertical ascendente não é fruto da arbitrarie-
dade do chefe, mas sim do descontentamento 
do grupo com a chefia escolhida. Isso ocorre 
principalmente quando o empregado acaba 
de ser promovido, não conta com o apoio dos 
demais e também não consegue manter o do-
mínio sobre a equipe por inexperiência ou in-
capacidade gerencial (ALKIMIM, 2008).

Segundo Guedes (2003, p. 36), o assé-
dio moral horizontal acontece entre colegas de 
trabalho do mesmo nível hierárquico.

A ação discriminatória é desencadeada 
pelos próprios colegas de idêntico grau 
na escala hierárquica. Os fatores respon-
sáveis por esse tipo de perversão moral 
são a competição, a preferência pessoal 
do chefe porventura gozada pela vítima, 
a inveja, o racismo, a xenofobia e moti-
vos políticos, a vítima pode ser golpeada 
por um só colega ou por vários colegas 
de trabalho.

O assédio moral horizontal pode ocor-
rer do grupo de trabalho para um individuo 
ou de um individuo para outro. Gestos, piadas 
ou comentários obscenos, maldosos, grossei-
ros por parte dos colegas de trabalho podem 
ser considerados assédio, desde que ocorram 
com frequência. Esse tipo de agressão torna a 
convivência caótica, culmina em desavenças 
que muitas vezes se estendem além do am-
biente de trabalho. 

Esse tipo de assédio surge do desprepa-
ro das pessoas em lidarem com as diferenças 
e com a competição no ambiente laboral. As 
diferenças salariais e as promoções são fontes 

de inveja e elementos desencadeadores do as-
sédio moral horizontal. Muitas mulheres são 
vitimadas por mero preconceito contra sua 
raça, religião, família, tipo físico. É importante 
que o gestor responsável saiba analisar a situ-
ação e eliminar esse comportamento de forma 
que a vitima se sinta amparada e não apenas 
encarar como uma simples brincadeira de tra-
balho (ALKIMIM, 2008).

Tão raro quanto penoso, o assédio moral 
misto se caracteriza quando a vítima é oprimi-
da tanto pelos colegas quanto pelo seu supe-
rior. Acontece principalmente em ambientes 
de grande competitividade interna, gerencia-
mento ineficaz, alto nível de stress e cobranças. 
(GUEDES, 2003).

Quando a vítima é assediada pelos cole-
gas e o chefe se omite, ou de certa forma esti-
mula, participando algumas vezes das brinca-
deiras vexatórias ou das conversas, isso pode 
ser considerado assédio moral misto, já que a 
função do superior e evitar que essa situação 
ocorra (FERREIRA, 2004).

O assédio moral dentro das organiza-
ções é uma realidade da qual não se pode omi-
tir, diariamente pessoas vêm sendo oprimidas 
e humilhadas em um ambiente que deveria ser 
de crescimento e convívio construtivo. Os per-
fis dessas vítimas são os mais variados e dentre 
tantas situações de desrespeito no trabalho a 
que mais se destaca é a violência sofrida pela 
mulher. Como a parte mais frágil nessa relação 
profissional doentia, elas se tornam as princi-
pais vítimas do assédio moral dentro das orga-
nizações.

2.3 As mulheres são as principais vítimas

Segundo matéria divulgada no Jornal do 
Metalúrgico baseada em uma pesquisa feita 
pelo MTE em 2012, o crescimento da mão de 
obra feminina foi de 5,93%. As mulheres tam-
bém representam 42% dos empregados com 
carteira assinada e 58% dos profissionais com 
ensino superior. Com cada vez mais espaço 
e a diversificação das relações de trabalho, as 
mulheres como profissionais, esposas e mães 
estão mais vulneráveis ao assédio moral.
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Segundo Santos e Santos (2011) muitas 
trabalhadoras e trabalhadores que já vivencia-
ram, em seu ambiente de trabalho, situações 
onde colegas recebiam ordens dadas aos gri-
tos, ameaças com tons de deboche e ridicula-
rização em público se sentiram mal mas nada 
puderam fazer, muitas das vezes, por não saber 
se tratar de crime de assédio moral.

Em estudo realizado por Barreto (2003) 
verificou-se que 65% das mulheres entrevista-
das declararam sofrer algum tipo de humilha-
ção contra 29% dos homens entrevistados.

A discriminação já se inicia no momen-
to da seleção, quando as mulheres são subme-
tidas a critérios de avaliação fora do contexto 
profissional, como peso, altura, cor, religião 
ou até mesmo se são casadas ou solteiras, se 
possuem filhos ou não. Já empregadas, o assé-
dio não diminui, podendo começar com brin-
cadeiras aparentemente inofensivas, gritos, 
ordens fora das atribuições do cargo que ela 
exerce, críticas severas a aparência, carga de 
trabalho exagerada e etc.

As mulheres casadas, grávidas ou que 
possuam filhos são as mais atingidas por esse 
fenômeno. Em muitos casos são afastadas de 
suas funções e obrigadas a realizarem funções 
relacionadas a cargos menores e muitos em-
pregadores chegam a exigir que suas funcioná-
rias não engravidem. Algumas mulheres tam-
bém são impedidas de acompanhar os filhos 
ao médico entre tantas situações que remetem 
ao desrespeito e a desigualdade dentro das or-
ganizações (SANTOS; SANTOS, 2011).

É difícil definir uma única causa para o 
fato das mulheres serem o principal alvo des-
sas agressões. Até mesmo a simples presença 
das mulheres as tornam vulneráveis, visto que 
a virilidade masculina se edifica por contras-
te sobre a inferioridade da mulher. A própria 
educação das mulheres remete a uma reação 
pacata, dócil e submissa, já os homens se sen-
tem livres para agirem de forma dominadora e 
agressiva o que viabiliza ainda mais essas ocor-
rências (SILVA; BITTAR, 2012).

As mulheres em geral se dividem entre 
as funções de mãe, esposa e profissional, e es-
sas funções tem influência direta uma sobre 
a outra, o que não é compreendido por todas 

as empresas. As mulheres convivem constan-
temente com questionamentos sobre as suas 
qualificações, sentem-se obrigadas a provar 
para os demais sua capacidade, isso torna o 
ambiente de trabalho penoso e turbulento, 
uma fonte de stress e distúrbios emocionais. O 
assédio moral destrói a dignidade das mulhe-
res, sua autoestima, esmaga em segundo anos 
de luta por uma sociedade justa e igualitária 
(SILVA; BITTAR, 2012). 

2.3.1 As consequências do assédio moral na 
vida das mulheres

As consequências dessa violência na vida 
da mulher são devastadoras. 60% das vítimas 
apresentam quadro de depressão, o primeiro 
sintoma a acometer as mulheres são as crises 
de choro, acompanhada por tremores, aumen-
to da pressão arterial, dores de cabeça, insônia 
e palpitações. Esses dados coletados por Barre-
to (2003) só demonstram a rápida degradação 
da saúde física e mental nas vítimas.

Entrevistas realizadas com 870 homens 
e mulheres vítimas de opressão no ambiente 
profissional revelam como cada sexo reage a 
essa situação (em porcentagem).

Quadro 1 – Sintomas do assédio moral na saúde.

SINTOMAS MulHErES HOMENS
Crises de choro 100 -
Dores generalizadas 80 80
Palpitações, tremores 80 40
Sentimento de inutilidade 72 40
Insônia / sonolência excessiva 69,6 63,6
Depressão 60 70
Diminuição da libido 60 15
Sede de vingança 50 100
Aumento da pressão arterial 40 51,6
Dor de cabeça 40 33,2
Distúrbios digestivos 40 15
Tonturas 22,3 3,2
Ideia de suicídio 16,2 100
Falta de apetite 13,6 2,1
Falta de ar 10 30
Passa a beber 5 63
Tentativa de suicídio - 18,3

Fonte: Barreto (2003).
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Nas mulheres prevalece as emoções de 
tristeza, mágoas, angústia, ressentimentos, 
lapsos de memória, ansiedade, isolamento, al-
terações do sono, pesadelos, distúrbios, alcoó-
licos e pensamentos repetitivos. Já os homens 
evitam falar no assunto, ficam em silêncio com 
sua dor, sentem-se fracassados, traídos e im-
potentes diante da situação, alimentam senti-
mentos de vingança e comumente apresentam 
quadros de alcoolismo e hipertensão. Obser-
va-se que até na forma de reagir às mulheres 
são mais vulneráveis e passivas (SILVA; BIT-
TAR, 2012).

Geralmente as mulheres procuram por 
ajuda médica ou psicológica com mais fre-
quência, conversam sobre a situação no seu 
próprio grupo de trabalho, verbalizando suas 
queixas e pedindo ajuda. Para o homem, essa 
situação é mais delicada, pois fere sua identi-
dade masculina, para muitos o silêncio é a me-
lhor opção (HELOANI, 2005; CORREA, 2004 
apud SILVA; BITTAR, 2012).

3 METODOlOGIA

Quanto ao tipo a pesquisa classifica-se 
como exploratória. Esta tem por objetivo es-
clarecer, aprofundar, desenvolver e modificar 
ideias e conceitos para o surgimento de novas 
abordagens reformuladas a respeito de um de-
terminado assunto. Este tipo de estudo visa 
proporcionar um maior conhecimento para 
o pesquisador acerca do assunto, a fim de que 
esse possa formular problemas mais precisos 
ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas 
por estudos posteriores (GIL, 1999). O assédio 
moral é um assunto ainda desconhecido para 
muitas pessoas e este estudo vem salientar a 
relevância do conhecimento do tema por toda 
sociedade.

Optou-se por se realizar uma pesquisa 
de campo, que segundo Vergara (2000) é a in-
vestigação de um tema realizada no local que 
ocorreu o evento ou que tenha elementos para 
explicá-lo. Pode-se realizar entrevista, aplicar 
questionário e realizar observações do am-
biente laboral e as consequências que o assédio 
moral gera na sua vida.

O universo de pesquisa do presente es-
tudo serão 596 universitárias do curso de Ad-
ministração da Faculdade Metropolitana da 
Grande Fortaleza (FAMETRO), com idade 
superior a 18 anos, que exerçam ou já tenham 
exercido alguma atividade laboral no municí-
pio de Fortaleza\CE. A amostra foi constituída 
de 200 universitárias do referido curso.

Trabalhou-se com a amostragem por 
conveniência ou acessibilidade, já que esta téc-
nica de pesquisa é utilizada em estudos explo-
ratórios onde são selecionados os elementos 
a que se tem acesso. O pesquisador seleciona 
os elementos a que tem acesso, admitindo que 
estes possam de alguma forma, representar a 
população. A unidade amostral ou os elemen-
tos da amostra por conveniência são voluntá-
rios, ou foram selecionados por causa de seu 
fácil acesso. (KINNEAR; TAYLOR, 1991 apud 
TORRES, 2000)

A presente pesquisa classifica-se quan-
to ao método como quantitativo, apropriado 
para medir tanto opiniões, atitudes e preferên-
cias como comportamentos. Esta abordagem 
nos permite quantificar o número de pessoas 
de uma determinada população que possuem 
a mesma opinião ou característica. Ela é ide-
al para gerar medidas confiáveis. (MORESI, 
2003)

Para Gressler (2003) a abordagem quan-
titativa caracteriza-se pela formulação de hi-
póteses, definições operacionais de variáveis, 
quantificação nas modalidades de coleta de 
dados e de informações, e utilização de tra-
tamentos estatísticos. O modelo quantitativo 
estabelece hipóteses que exigem uma relação 
entre causa e efeito e apoia suas conclusões em 
dados estatísticos, comprovações e testes. Os 
critérios de cientificidade são a verificação, a 
demonstração, os testes e a lógica matemática.

A coleta de dados foi realizada através 
de questionário constituído de 16 perguntas 
fechadas, com a opção de escolha entre as res-
postas fixas. As perguntas são ordenadas de 
forma estruturada com o objetivo de identifi-
car o número de mulheres vitimas de assédio 
moral no seu trabalho e as consequências dis-
so na vida das mesmas.
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4 rESulTADOS E DISCuSSãO

Participaram da pesquisa 200 estudantes 
do curso de Administração da FAMETRO. Se-
gundo os dados oferecidos pela secretaria da 
instituição, o total de mulheres matriculadas 
no curso é de 596, logo a amostra utilizada 
nesse trabalho corresponde a 33,55% do total 
de alunos. Os questionários com 16 questões e 
respostas de múltipla escolha foram direciona-
dos somente às mulheres, já que o artigo bus-
ca obter uma visão feminina do assédio moral 
dentro das empresas. Ainda sobre as caracte-
rísticas da amostra, todas as pesquisadas são 
maiores de 18 anos e exercem ou exerceram 
alguma atividade laboral.

Inicialmente as participantes da pesqui-
sa foram indagadas acerca da existência de ca-
sos de assédio moral no decorrer da sua vida 
profissional. 120 afirmaram terem sofreram 
assédio moral, num total de 60%, enquanto 80 
responderam que não sofreram assédio moral, 
totalizando 40%. Ou seja, o assédio moral está 
muito presente nos ambientes laborais, essa 
violência atinge mais da metade das mulheres 
pesquisadas. Segundo Santos e Santos (2011) 
o alvo principal dos assediadores morais são 
as mulheres. Muitas são as trabalhadoras que 
passaram por situações humilhantes no seu 
ambiente de trabalho e não tomaram nenhu-
ma atitude por não compreender que essas ati-
tudes são crimes.

Considerando que cada indivíduo vive 
em sociedade, interagindo entre si, as univer-
sitárias foram questionadas sobre o conheci-
mento delas de casos de assédio moral com 
outras mulheres, 80% afirmaram conhecer ou-
tras vitimas no seu convívio social e 20% nega-
ram conhecer alguma mulher vitima de assé-
dio moral. Essa grande diferença de percentual 
acontece porque as mulheres geralmente ten-
dem a conversar mais sobre o assunto com ou 
outras pessoas, verbalizam suas queixas, desa-
bafam com familiares, amigos e até no próprio 
grupo de trabalho, muitas vezes o dialogo é a 
única forma de aliviar os prejuízos causados 
por essa violência, como relatam Silva e Bittar 
(2012).

A terceira pergunta trata da identidade 
do agressor e as resposta refletem os seguintes 
dados: 72% afirmaram ser o superior hierár-
quico o agressor; 25,5% atribuíram a autoria 
do assédio aos colegas de trabalho; e apenas 
2,5% das mulheres responsabilizaram os su-
bordinados pela violência. Apesar das várias 
faces que o agressor pode ter, a figura do chefe 
ainda é a mais comum e isso pode ser atribu-
ído à relação de poder que se estabelece entre 
chefes e empregados.

A próxima pergunta busca identificar as 
principais situações de assédio moral a que as 
mulheres estão expostas. Dentre as 12 opções 
as cinco com maior representatividade foram: 
a sobrecarga de trabalho com 12,18% do to-
tal; Logo em seguida vem à responsabilização 
por erros improváveis e a falta de cooperação 
no trabalho, ambas com 11,35%; em terceiro 
10,80% da amostra afirmou que sua presença, 
ideias e opiniões são ignoradas; a carga de tra-
balho excessiva também se mostrou uma situ-
ação comum com 9,97%; em quinto lugar com 
9,41% ficou a realização de atividades fora ou 
abaixo do cargo ocupado. As porcentagens 
das demais situações podem ser verificadas no 
quadro 1 (proxima página).

Quando se aborda o tema assédio moral 
é importante salientar a frequência dos atos, já 
que a frequência das situações humilhantes e 
constrangedores é a sua principal caracterís-
tica. Ao serem questionadas a respeito disso: 
108 mulheres, totalizando 54% responderam 
que os comportamentos agressivos ocorriam 
várias vezes por semana; 42 mulheres, ou seja, 
21% declararam que eram vitimizadas todos 
os dias; 36 mulheres asseguraram que o assé-
dio acontecia uma vez por mês, 18% do total; 
por fim 14 mulheres, 7% da amostra respon-
deram que as situações de assédio moral ocor-
riam uma vez por semana.

As próximas duas perguntas foram di-
recionadas apenas às 51 mulheres pesqui-
sadas que afirmaram que os colegas eram os 
responsáveis pelo assédio moral. Na pergun-
ta seis foi questionado se o chefe das vitimas 
tinha ciência da situação, 24 das mulheres 
(47,05%) responderam que sim, e 27 (52,95%)
responderam que não. A medida que muitos 
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casos de assédio chegam ao conhecimento dos 
gestores responsáveis muitos também perma-
necem desconhecidos, encobertos pelo medo 
ou vergonha de se expor ou até mesmo pela 
incredulidade das vítimas na capacidade dos 
gestores resolverem a situação, fato que se con-
firma nos resultados obtidos no próximo ques-
tionamento.

A 7º pergunta trata da atitude que os ges-
tores tiveram ao tomarem conhecimento do 
assédio moral. 37,5% responderam que o chefe 
tentou resolver, mas não obteve sucesso.  25% 
das mulheres responderam que o chefe conse-
guiu resolver a situação. 20,5% afirmaram que 
o chefe não entendeu a gravidade da situação. 
16,66% responderam que o chefe ignorou os 
fatos e não interferiu na situação. Apenas 25% 
dos casos foram efetivamente solucionados os 
outros 75% contaram como tentativas frustra-
das de resolução, incompreensão e negligência 
por parte dos gestores, daí muitas vezes a relu-

tância das vítimas em buscar ajuda do seu su-
perior hierárquico. A grande maioria dos ges-
tores ainda não enxerga o assédio moral como 
um problema organizacional, mas como uma 
atitude sem muita importância. Existe um des-
preparo gerencial para tratar a situação.

A 8º pergunta buscar saber se na per-
cepção das estudantes em questão o assédio 
moral prejudica a saúde das mulheres. 95% 
responderam que sim e 5% que não. Esse dado 
mostra que a sociedade já tem a consciência 
de que o assédio moral e outras violências que 
acontecem no ambiente profissional não ficam 
restritos as salas de trabalho, mas manifestam 
consequências sérias na saúde física e mental 
das vitimas.

As pesquisadas foram questionadas so-
bre os sintomas revelados em decorrência do 
assédio moral: 19,44% tiveram crises de cho-
ro; 13,66% das mulheres afirmaram terem se 
sentido inútil; 11,66% tiveram dores de cabe-
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Quadro 1 - Situações de assédio moral.

Fonte: Dados da pesquisa.
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ça; 10,51% desenvolveram depressão; 6,30% 
afirmaram sentir dores generalizadas; 5,78% 
tiveram falta de apetite; 5,51% foram acome-
tidas por distúrbios do sono; 5% apresentaram 
palpitações e tremores; 4,46% manifestaram 
distúrbios digestivos; 4,46% sentiram tonturas; 
4,20% desenvolveram sede de vingança; 3,15% 
apresentaram aumento da pressão arterial; 
2,46% sentiram falta de ar; 2,36% assumiram 
ter tido diminuição da libido; e 1,05% pensa-
ram em suicídio.

Segundo Barreto (2003) os sintomas 
mais comuns entre as mulheres são quadros 
de depressão, crises de choros, tremores, au-
mento da pressão arterial, dores de cabeça, 
distúrbios do sono e palpitações. Entre as 15 
opções de sintomas, foram aquelas citadas pela 
autora as que mais se destacaram, ficando em 
evidência que tais sintomas são reações carac-
terísticas das mulheres assediadas e, portanto 
merecem especial atenção para diagnostico e 
tratamento da situação.

As estudantes foram questionadas a res-
peito do impacto do assédio moral nos seus re-
lacionamentos afetivos (casamento, amizades 
e etc.). 57% responderam que seus relaciona-
mentos foram parcialmente prejudicados, 24% 
afirmaram que não tiveram seus relaciona-
mentos afetivos afetados e 19% disseram que 
sua vida pessoal foi totalmente afetada. O as-
sédio moral mostra-se uma agressão tão per-
versa, capaz de prejudicar tanto a saúde física 
como mental das vítimas, afetando seu conví-
vio social e sua dignidade, e que não pode ser 
encarado como uma situação banal, mas deve 
ser combatido a fim de proporcionar cresci-
mento às empresas que contarão com bons 
profissionais e a sociedade cidadãs sãs.

Ao serem indagadas sobre a melhor ati-
tude a ser tomada nessa situação, as respostas 
foram as seguintes: 55% optaram por denun-
ciar o caso; 21% acham que a melhor atitude é 
pedir demissão; 13% acreditam que o melhor 
é procurar ajuda psicológica; e 11% entendem 
que o melhor é conviver com a situação.

As mulheres foram questionadas se as 
vítimas de assédio passam a ter alguma difi-
culdade para encarar o ambiente profissional, 
91% das respostas foram positivas, isto é, as 

maiorias das mulheres acreditam que as viti-
mas de assédio moral enfrentam o ambiente 
laboral com dificuldade, já 9% afirmam que 
essa dificuldade não existe.

Em complemento a pergunta anterior 
o próximo questionamento trata do impacto 
que o assédio moral tem na produtividade la-
boral das mulheres. 51% responderam que o 
assédio moral impacta totalmente a produtivi-
dade, 44% responderam que o impacto é par-
cial e 5% responderam que não existe nenhum 
impacto. 

Somando a dificuldade de encarar o am-
biente profissional com o impacto do assédio 
moral na produtividade, conclui-se que o as-
sédio moral afeta diretamente o desempenho 
profissional das mulheres, afirmando a primei-
ra hipótese proposta nesse trabalho. Logo, o 
assédio moral causa um impacto negativo tão 
grande que afeta desde a saúde física, psicoló-
gica e até mesmo os aspectos econômicos por 
ele provocados, por isso precisa ser combatido. 
Isto deve começar a ser feito dentro do pró-
prio local de trabalho, para tanto a criação de 
medidas preventivas no ambiente de trabalho 
é o primeiro passo em direção à formulação de 
novas concepções acerca do comportamento 
humano perante as práticas de assédio moral. 
(RUI NETO, 2008)

A percepção da vulnerabilidade ao as-
sédio moral por ser mulher também foi ques-
tionada. 86% afirmaram se sentirem mais vul-
neráveis ao assédio moral pela sua condição 
feminina e 14% não percebem essa vulnerabi-
lidade em função do sexo. Essa vulnerabilida-
de é destacada por Hirigoyen (2002) quando 
afirma que 70% do assediados são mulheres. 
Ainda segundo a autora, o fato da mulher es-
tar inserida em meio a um grupo de homens, a 
desigualdade de gênero culturalmente cultiva-
da e a inserção da mulher no mercado de tra-
balho culminam em situações mais suscetíveis 
ao assédio moral.

As mulheres foram questionadas sobre 
a frequência com que casos de assédio moral 
acontecem na empresa em que trabalham ou 
trabalharam. 61% afirmaram não ser comum 
caso de assédio moral e 39% afirmaram ser co-
mum a ocorrência de assédio na empresa.
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O ultimo questionamento buscou saber 
a percepção das mulheres sobre a influência 
negativa do assédio moral na imagem da em-
presa. 86% responderam que a empresa tem 
sim sua imagem afetada negativamente pelo 
assédio moral e 14% responderam que a em-
presa não tem sua imagem afetada. Esse dado 
vem confirmar o segundo pressuposto apre-
sentado neste artigo de que a empresa tem sua 
imagem danificada pelo conhecimento públi-
co de casos de assédio moral.

O assédio moral tem preço financei-
ro para empresas que têm que arcar com os 
custos da baixa produtividade, absenteísmo, 
custos contratuais e de indenizações, além da 
repercussão na imagem da organização, o que 
pode ocasionar uma menor demanda dos pro-
dutos ou serviços (RUI NETO, 2008).

5 CONSIDErAçõES FINAIS

Após a analise dos dados coletados con-
cluiu-se que as mulheres vitimadas pelo assé-
dio moral, têm sua vida afetada de forma dire-
ta, pois os danos psicológicos oriundos desta 
violência moral refletem tanto em sua vida 
profissional quanto familiar, trazendo assim 
maiores problemas de saúde e de convivência 
social. Os prejuízos também são sentidos pela 
organização, pois as vítimas ficam desmotiva-
das, apresentam baixa de produtividade e pas-
sam a encarar o ambiente de trabalho de forma 
hostil e dolorosa.

As organizações devem estar sempre 
atentas para as mudanças na sua estrutura, 
advindas da emancipação feminina e da sua 
introdução no mercado de trabalho, uma vez 
que é evidente a maior vulnerabilidade das 
mulheres em relação ao assédio moral. O pró-
prio desempenho de múltiplas funções pro-
fissionais e pessoais, a desigualdade cultural 
entre os gêneros e o despreparo das empresas 
para lidaram com as pluralidades constituem 
muitas vezes a raiz desse problema.

Os pressupostos contidos neste traba-
lho foram confirmados. O primeiro relata que 
muitas das agredidas manifestam distúrbios 
ou doenças que as impossibilitam de realizar 

atividade laboral. As vítimas são acometidas 
de doenças físicas e psíquicas como: depres-
são; distúrbios digestivos; baixa autoestima; 
dores generalizadas. Essas patologias interfe-
rem diretamente na execução das obrigações 
profissionais das mesmas. O segundo pressu-
posto relata que a empresa passa a ter um cli-
ma organizacional hostil e de insegurança, os 
índices de absenteísmo crescem e a produtivi-
dade diminui. As mulheres desenvolvem pâni-
co diante da presença do agressor e ao próprio 
ambiente de trabalho, a grande maioria das 
vítimas passam a ter dificuldade de encarar o 
ambiente de trabalho, fato que impacta direta-
mente a produtividade das mesmas, pois com 
a saúde física e psicológica abalada essas mu-
lheres tendem a se afastar mais do ambiente de 
trabalho.

 A questão do assédio moral é tão com-
plexa que remete à realização de novos estudos 
que visem analisar, dentre outros temas, as ori-
gens dessa vulnerabilidade feminina, a relação 
de terror que se estabelece entre o assediador 
e a vítima, a percepção do assediador e dos 
indivíduos que presenciam essa violência, o 
comportamento dos gestores, as medidas que 
devem ser tomadas nas organizações para coi-
bir situações de assédio moral.

Ainda há muito que se evoluir nas or-
ganizações para que se tenha um ambiente 
de trabalho sadio e livre do assédio moral. É 
preciso combater ostensivamente essa prática 
através da criação de medidas preventivas nas 
organizações, com o objetivo de desenvolver 
a conscientização individual e estimular me-
lhores relações humanas no ambiente laboral, 
evitando a propagação do assédio moral, bem 
como os problemas oriundos do mesmo. 
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A INTErDISCIPlINArIDADE NA FOrMAçãO PrOFISSIO-
NAl DO ASSISTENTE SOCIAl: DESAFIOS E PErSPECTIVAS

tHe inteRdisCiPlinARy in soCiAl WoRKeR PRofessionAl
foRmAtion: CHAllenges And PeRsPeCtiVes

rESuMO

O presente artigo visa trazer um relato de experiência de um traba-
lho interdisciplinar realizado no curso de Serviço Social da Faculdade 
Metropolitana da Grande Fortaleza (FAMETRO). Tal trabalho consis-
tiu na realização de visitas institucionais a entidades públicas, privadas 
e da sociedade civil organizada que realizam trabalho social e possam 
ser campo profissional de atuação do assistente social. Além de relatar a 
metodologia do trabalho, o artigo visa discutir as possibilidades e alcan-
ces da interdisciplinaridade na contemporaneidade e na área do Serviço 
Social especificamente, como uma maneira de formar profissionais ainda 
melhores.

Palavras-chave: Serviço Social. Interdisciplinaridade. Assistente social - 
atuação profissional.

ABstRACt

This article aims to bring an experience report of an interdisciplinary 
work conducted in the Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (FA-
METRO). This work consisted of visits to public institutions, private and 
civil society organizations that perform social work and may be a profes-
sional field of work of the social worker. In addition to reporting the meth-
odology of work, the paper discusses the possibilities and scope of interdis-
ciplinarity in contemporary and in the field of Social Work specifically as a 
way to train better professionals.

Keywords: Social work. Interdisciplinary. Social worker - professional prac-
tice.
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1 INTrODuçãO

Em fevereiro de 2011, a cidade de Forta-
leza/CE, foi contemplada com um novo curso 
de bacharelado em Serviço Social, ofertado na 
Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza 
(FAMETRO). Fruto de um projeto pedagógico 
ousado, este curso tem como objetivo propor-
cionar uma formação diferenciada ao profis-
sional da área, formação esta mais antenada 
às discussões do cenário nacional do Serviço 
Social, de seus dilemas e debates.

Desde aquele início, a proposta do curso 
consiste, entre outras, investir na interdiscipli-
naridade. Tal palavra vem se tornando comum 
nas discussões pedagógicas e no fraseado uni-
versitário, mas poucas vezes vem sida efetiva-
mente construída. Obviamente, a interdiscipli-
naridade é um grande desafio não somente ao 
Serviço Social, mas a todas as áreas da ciência 
contemporânea.

O mundo atual exige interdisciplinari-
dade para dar conta de processos tão comple-
xos como a globalização, o multiculturalismo 
e a nova faceta do capitalismo mundial; mas, 
por outro lado, os currículos universitários 
ainda não aprenderam como desenvolver efe-
tivamente tal característica. Como articular 
diferentes tipos de saberes e disciplinas? Como 
dialogar propostas diferenciadas não apenas 
teoricamente, mas metodologicamente, tam-
bém?

Na busca de respostas, o curso de Ser-
viço Social da FAMETRO investiu no diálogo 
entre as diversas áreas desde o início. Seu cor-
po docente, já no princípio, envolvia profissio-
nais do Serviço Social e de áreas afins, como 
da Sociologia, da Filosofia, da Psicologia e etc. 
As reuniões pedagógicas visavam não somen-
te construir disciplinas, mas especialmente, 
como articulá-las em um todo mais ou menos 
coeso que é o semestre e, em última instância, 
o curso.

Por isso, já no segundo semestre de fun-
cionamento do curso, foi implantada uma cria-
tiva experiência de trabalho interdisciplinar 
que visava não somente integrar discussões 
fundamentais entre as várias disciplinas cur-

sadas pelo corpo discente, mas proporcionar 
uma vivência mais aprofundada do aluno com 
a realidade profissional de sua área e o entorno 
sociogeográfico que lhe cerca, tendo em vista a 
faculdade e seu entorno.

2 A FOrMAçãO PrOFISSIONAl DO AS-
SISTENTE SOCIAl E A INTErDISCIPlI-
NArIDADE

A formação profissional do assistente 
social no Brasil subsidia-se numa construção 
histórica de seus fundamentos, princípios e 
eixos fundantes construídos nacionalmente 
pelas entidades representativas da categoria, 
lideradas pela Associação Brasileira de Ensino 
e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). 

Numa análise histórica, faz-se necessá-
rio mencionar que, no Brasil, a regulamen-
tação do currículo mínimo para os cursos de 
Serviço Social, ocorreu em 1982, a partir de 
uma proposta discutida desde 1979. Essa nova 
proposta curricular representou, juntamente 
com o Código de Ética Profissional do Assis-
tente Social aprovado em 1986, uma profun-
da renovação profissional caracterizada como 
Movimento de Reconceituação do Serviço So-
cial, o qual objetivava principalmente romper 
com as teorias importadas das escolas ameri-
cana e europeia e a supressão do conservado-
rismo profissional, caracterizado nos referidos 
cursos por práticas assistencialistas e individu-
alizantes da questão social. 

Quanto às redefinições propostas no âm-
bito da formação profissional do assistente so-
cial no Brasil, pode-se identificar que o centro 
da revisão curricular de 1979 a 1982, consistiu 
na conexão da formação com a realidade bra-
sileira em um momento de redemocratização 
e ascensão das lutas dos trabalhadores, acres-
cida pela escolha política da defesa dos direitos 
das classes populares e a vinculação teórica e 
ideológica com a teoria social de Marx, confi-
gurando assim, num momento de reestrutura-
ção da função social da profissão, em termos 
do significado social e político de seu trabalho 
no contexto das relações sociais. 

A partir desse contexto, o entendimen-
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to sobre a formação profissional do assistente 
social no Brasil se fundamentou em dois pres-
supostos básicos:

1. a formação profissional deve articular-se 
às problemáticas vivenciadas no ensino 
superior brasileiro e;

2. a formação profissional deve manter uma 
relação com a prática social, tendo como 
referência fundamental a realidade. (CAR-
VALHO; BONETTI; IAMAMOTO, 1984).

Nesses termos, o currículo mínimo, 
instituído a partir de 1982, definiu uma nova 
direção social para o curso que se tornou he-
gemônica no seio acadêmico-profissional e se 
consolidou com a elaboração das Diretrizes 
Curriculares para o Curso de Serviço Social, 
discutida coletivamente, aprovada pela catego-
ria1, e em 1996 enviada ao Conselho Nacional 
de Educação (CNE). 

No entanto, o documento aprovado pelo 
conselho afirmou princípios e conteúdos dife-
rentes daqueles discutidos pela categoria pro-
fissional de Serviço Social em seus fóruns, e 
segundo as entidades representativas da cate-
goria, esse documento modificou qualitativa-
mente a direção social e ético-política do perfil 
profissional do assistente social e esvaziou de 
sentido a formação profissional pretendida 
para curso confirmando a lógica de mercado2, 
presente na LDB nº 9394/96. Para as entidades 
representativas da categoria o projeto de for-
mação explicitado nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso, oficializada pelo Ministé-
rio da Educação em 2001, não deixa claro sua 
vinculação epistemológica, tampouco explici-
ta a visão filosófica que lhe dá sustentação.

1 Dados divulgados pela ABEPSS registram que entre 
1994 e 1996, foi realizado sob a coordenação desta enti-
dade, aproximadamente 200 oficinas locais, 25 oficinas 
regionais e 02 oficinas nacionais para discutir/elaborar 
a nova proposta curricular.
2 As mais importantes modificações apontadas se refe-
rem à formação aligeirada em cursos de três anos, pois 
muitas unidades de ensino estão estabelecendo como 
carga horária 2700 horas, incluindo nestas as horas de 
estágio e a supressão dos conteúdos de matérias e dis-
ciplinas pela indicação suscinta dos tópicos que devem 
estruturar os projetos pedagógicos dos cursos. (BOS-
CHETTI, 2004).

Na atualidade, torna-se claro o confron-
to entre o projeto ético-político defendido 
pelo Serviço Social, que se desenha a partir 
de um projeto nacional de formação profis-
sional, e o projeto societário em curso, que 
realiza um movimento de ajuste e reforma do 
ensino superior afirmando o favorecimento da 
expansão do privatismo, a relação desarticula-
da entre o ensino, pesquisa e extensão, a su-
pressão do caráter universalista da formação, 
a subordinação dos objetivos universitários às 
demandas de mercado, a redução do grau de 
autonomia pensada no seu sentido restrito de 
autonomia financeira, a falta de incentivo ao 
exercício da autonomia docente e a presença 
do estado avaliativo, justificado pela necessi-
dade de racionalização dos recursos, dentre 
outros aspectos. (PAULO NETTO, 2000). 

Esse contexto traz implicações diretas 
para a formação do assistente social, tendo em 
vista a fragmentação e pulverização dos pro-
jetos formativos dos cursos, agravados pela 
oferta indiscriminada de cursos de graduação 
à distância em instituições públicas e privadas 
(BEHRING, 2000). 

Tal contexto demarca a mercantilização 
da educação e “tem profunda implicação na 
elaboração dos projetos pedagógicos e na im-
plementação dos currículos do curso de Ser-
viço Social” (BOSCHETTI, 2004, p. 23), pois 
simplifica o processo formativo, compromete 
o aprofundamento teórico e destitui a propos-
ta nacional de formação profissional constru-
ída coletivamente e fundada na teoria crítica.

3 O PErCurSO FOrMATIVO DO ASSIS-
TENTE SOCIAl DEFINIDOS NA FAME-
TrO

A FAMETRO, credenciada pela portaria 
nº 220 de 25/01/2002, DOU de 29/01/2002, 
com limite territorial de atuação no muni-
cípio de Fortaleza, estado do Ceará, é uma 
instituição particular de ensino superior, que 
tem como visão ser uma Instituição de Ensi-
no Superior de referência acadêmica no Es-
tado do Ceará, pela excelência educacional e 
comprometimento com o desenvolvimento 



a
r
t
i
g
o
s

Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jun. 2013.

28

profissional. Sua missão consiste em promover 
o desenvolvimento profissional com conheci-
mento, empregabilidade e cidadania, alinhada 
aos seus valores: credibilidade, comprometi-
mento, respeito às pessoas e a qualidade de um 
modo geral. (FAMETRO, 2009)

Nesse contexto, a FAMETRO define 
como pressupostos básicos para desenvol-
vimento de suas ações pedagógicas: a inte-
gração da teoria com a prática, visando à de-
monstração da utilidade e da aplicabilidade 
dos conteúdos ministrados em sala de aula, o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas con-
textualizadas e interdisciplinares, a interdis-
ciplinaridade e a transdisciplinaridade como 
forma de integração de conhecimentos, com-
petências e valores, favorecendo o exercício 
da cidadania e a inserção do profissional, de 
forma flexível, no mundo do trabalho, dentre 
outros pressupostos.   

Integrado a esses pressupostos básicos 
institucionais e nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (Resolução nº. 15 de 13 de março 
de 2002-CNE/MEC) e nas Diretrizes Curricu-
lares da ABEPSS de 26 de fevereiro de 2009, 
o Curso de Serviço Social foi implantado em 
2011, autorizado Portaria MEC Nº 16, de 6 de 
janeiro de 2011. 

O perfil dos egressos tem como foco a 
formação profissional que atue nas expressões 
da questão social, formulando e implemen-
tando propostas de intervenção profissional 
por meio de políticas sociais públicas, empre-
sariais, de organizações da sociedade civil e 
movimentos sociais através de ações, planos, 
programas, projetos e políticas que respondam 
às demandas sociais. Deve ter sólida compre-
ensão teórico-metodológica e competência 
ética e técnico-instrumental, sendo capaz de 
propor, gerenciar, avaliar e monitorar as polí-
ticas sociais.

Para atingir esses objetivos, o desenho 
curricular do curso orienta-se pelos princípios 
da interdisciplinaridade, flexibilidade curricu-
lar, da implementação da iniciação científica 
como instrumento de efetiva aprendizagem, 
da unidade ensino e pesquisa, e da integra-
ção teoria e prática. As opções metodológicas 
do curso estão expressas na sistematização de 

projetos integradores/interdisciplinares, reali-
zados por meio da articulação de temas para 
aprofundamento teórico-prático e da pesqui-
sa, os quais viabilizam a integração entre o 
conteúdo das disciplinas e o contato com a re-
alidade social. 

Essas ações objetivam proporcionar aos 
assistentes sociais em formação, uma leitura 
critica da realidade em torno da intervenção 
social, fortalecer a interdisciplinaridade na 
formação profissional, proporcionar a aproxi-
mação dos alunos com os campos de atuação 
do assistente social, identificando os desafios 
profissionais do assistente social nos diversos 
espaços sócio-ocupacionais, favorecer uma 
aproximação entre faculdade e sociedade e 
construir a articulação entre ensino, pesquisa 
e extensão indispensáveis à formação univer-
sitária. 

 Vale destacar que o desenvolvimento 
desses trabalhos ocorrem por meio de plane-
jamento com reuniões sistematizadas entre a 
coordenação e docentes, núcleo docente estru-
turante (NDE), conselho de curso e integração 
discente, destacando-se o trabalho do desen-
volvimento de liderança de turmas e avaliação 
contínua das ações do curso. Integra-se a esse 
processo a auto-avaliação institucional, cujos 
resultados são analisados como indicadores 
de melhoria contínua da gestão acadêmica do 
curso de Serviço Social. 

Nesse processo busca-se consolidar as 
trocas de experiências de ensino e aprendi-
zagem, a aplicação das ações integradas defi-
nidas, com sistemáticos registros e avaliação 
contínua.  Tyler (1976) destaca que as experi-
ências de aprendizagem organizadas para um 
ensino eficaz devem atender aos critérios de 
continuidade, a sequência e a integração a par-
tir da formação de um grupo bem organizado 
com esse objetivo. 

A continuidade refere-se à reiteração 
vertical dos elementos curriculares im-
portantes[...]. A sequência, como critério, 
encarece a importância de fazer com que 
cada experiência sucessiva parta da ante-
rior, mas penetrando mais amplamente e 
profundamente nos assuntos envolvidos. 
A integração refere-se à relação horizon-
tal das experiências curriculares. (TY-
LER, 1976, p.78).
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A aplicação do currículo fundamenta-
do apenas nos aspectos teóricos transcritos no 
mesmo não garante a consolidação dos prin-
cípios básicos da formação profissional: o co-
nhecimento teórico-prático, crítico e analítico 
da realidade social. Para Silva (2009) a essên-
cia das teorias do currículo apresenta-se uma 
questão de identidade ou de subjetividade, res-
saltando que

[...] nas discussões cotidianas, quando 
pensamos em currículo pensamos ape-
nas em conhecimento, esquecendo-nos 
de que o conhecimento que constitui o 
currículo está inextricavelmente, cen-
tralmente, vitalmente, envolvido naquilo 
que somos, naquilo que nos tornamos: na 
nossa identidade, na nossa subjetividade. 
Talvez possamos dizer que, além de uma 
questão de conhecimento, o currículo 
é também, uma questão de identidade. 
(SILVA, 2009, p. 15-16).

Nesse contexto, o projeto pedagógico do 
curso de Serviço Social, a partir da vivência 
das experiências de aprendizagem organizadas 
para um ensino de qualidade e interdisciplinar, 
desenvolvida por seu quadro docente, conso-
lida a cada semestre a sua identidade, objeti-
vando a integralização curricular e o processo 
de formação do egresso integrados aos pres-
supostos institucionais e específicos do curso.

4 O TrABAlHO INTErDISCIPlINAr: 
MúlTIPlOS OlHArES

Na busca de atingir as propostas acima 
elencadas, o curso de bacharelado em Servi-
ço Social da FAMETRO busca proporcionar 
o desenvolvimento de atividades interdisci-
plinares que não somente intercalem teorias e 
metodologias distintas discutidas no interior 
das disciplinas, como também permitam aos 
discentes a experiência de desenvolver com-
petências diversas e ampliar o espectro de sua 
atuação e formação no interior da vida acadê-
mica.

Desse modo, se busca a integração de 
princípios metodológicos entre disciplinas 
afins, como estratégia de poder agregá-las na 
execução de uma tarefa comum que permita 
aos graduandos vivenciar o Serviço Social de 

maneira teórica e prática não apenas dentro 
de sala de aula, mas por meio de trabalho de 
campo, pesquisas, observações, entrevistas, re-
latórios e apresentações orais e/ou explanação 
por banners. 

Além disso, a dinâmica do trabalho in-
terdisciplinar, proposto pelo corpo docente do 
curso de Serviço Social da FAMETRO e suas 
instâncias de coordenação, permite a criação 
de laços entre a instituição e seus alunos com 
o entorno da faculdade, já que esta se localiza 
em posição estratégica na cidade, no bairro Ja-
carecanga, vizinho ao Centro, uma região com 
uma grande gama de instituições sociais tanto 
no âmbito público quanto privado e da socie-
dade civil organizada. Planejado em médio 
prazo, o trabalho institucional também visa 
que tais laços possam se estender e se aprofun-
dar no futuro, resultando em parcerias, como 
por exemplo, por meio dos estágios curricu-
lares.

A experiência do trabalho interdiscipli-
nar no curso de Serviço Social da FAMETRO 
já conta com dois semestres de realização. Pri-
meiramente, no semestre 2011.2 foi realizada 
uma atividade envolvendo os alunos do 1º e 2º 
semestres do curso, equivalentes às turmas II 
e I, respectivamente. Nesta vez, foi privilegia-
do um tipo de diagnóstico social do entorno 
da faculdade, seguido da visita às instituições 
cujas atividades estivessem, de uma maneira 
ou de outra, mais vinculadas à prática do Ser-
viço Social. 

Mediante uma avaliação prévia, foram 
selecionadas 21 instituições do entorno da 
FAMETRO3, privilegiando um raio espacial 
a partir desta de instituições que realizassem 
trabalho social, fossem do âmbito público, fos-

3 Dentre as instituições efetivamente visitadas estavam: 
SESC, SESI, Santa Casa de Misericórdia, Hospital César 
Cals, Hospital Infantil Luís de França, Secretaria Es-
tadual de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 
Corpo de Bombeiros, Secretaria Executiva Regional I 
(SER I), Projeto Quatro Varas, Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SDH), Ins-
tituto Bom Pastor, Instituto Bem-Estar Familiar no Bra-
sil (BEMFAM), Centro Regional de Assistência Social 
(CREAS), Centro de Referência de Assistência Social I 
(CRAS I), Lar Torres de Melo para Idosos, Instituto dos 
Surdos do Ceará (ISC), dentre outras.
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sem da sociedade civil organizada4 . 
A metodologia escolhida foi proposi-

tadamente simples, visto que era o primeiro 
contato dos graduandos com o “extramuros” 
da faculdade. Os professores das disciplinas 
específicas de Formação em Serviço Social e 
de Teorias Sociológicas criaram um instru-
mental de avaliação da instituição visitada que 
anotava desde aspectos básicos (nome, CNPJ, 
data de fundação, histórico institucional e etc.) 
a outros mais específicos (projetos executados, 
parcerias com governos ou instituições priva-
das), alguns diretamente relacionados à assis-
tência social, incluindo um questionário para 
ser aplicado com profissionais que atuassem 
nesta área.

O fato de haver instituições visitadas que 
não tivessem o profissional de Serviço Social 
foi uma ferramenta proposital que despertou 
estranhamento tanto por parte dos discentes 
quanto pelas instituições visitadas. O objeti-
vo era criar uma provocação que criasse em 
ambos os atores (discentes e instituições) a 
reflexão sobre a ausência daquele profissional 
mediante os trabalhos realizados pelas insti-
tuições, lembrando, outra vez, se tratar daque-
las que realizam algum trabalho social.

A metodologia do trabalho interdisci-
plinar foi dividida por grupos de cinco ou seis 
alunos, cada equipe responsável por uma ins-
tituição. Os grupos eram formados dentro de 
cada sala e o resultado das visitas foi organi-
zado mediante dois tipos de apresentação: um 
relatório por escrito e um banner para exposi-
ção e apresentação oral. Este último foi apre-
sentado dentro da programação da VII Sema-
na Acadêmica da FAMETRO em outubro de 
2011 e compôs metade da nota de avaliação, 
já que a outra metade consistiu do relatório 
escrito. 

As notas foram emitidas pelos profes-
sores das disciplinas específicas que estavam 

4 Inicialmente, se pensou em incluir instituições da ini-
ciativa privada no projeto, mas estas, sem exceção, se 
mostraram muito resistentes às visitas dos alunos, de 
modo que foram excluídas. Vale ressaltar que algumas 
instituições da sociedade civil organizada também ne-
garam visitas, por motivos alegados variados, desde 
agenda ao não interesse em participar, inviabilizando 
sua inclusão.

vinculadas ao trabalho, mediante a atribuição 
particular por cada professor e a construção de 
uma média que foi usada para todas as disci-
plinas envolvidas, se esquivando assim de re-
sultados diferenciados para o mesmo trabalho, 
mediante avaliações distintas. 

No semestre 2012.1 o trabalho interdis-
ciplinar foi retomado, envolvendo as mesmas 
turmas I e II, agora, no 3º e 2º semestres do 
curso, respectivamente. A não inclusão da tur-
ma III (1º semestre) se deu por meio da avalia-
ção da atividade anterior, cuja participação dos 
alunos que estavam ingressando no curso não 
foi deveras satisfatória, tendo em vista estarem 
ainda se apropriando da dinâmica própria do 
ensino superior e da vivência profissional típi-
ca do Serviço Social5. 

Desta vez, o trabalho interdisciplinar vi-
sou aprofundar o realizado anteriormente, fa-
zendo, agora, não apenas visitas institucionais, 
mas uma atividade de pesquisa mais efetiva, 
que envolvesse técnicas como observação par-
ticipante, diários de campo, entrevistas/ques-
tionários, análise documental, dentre outras, a 
partir de cada caso. Embora se tenha privile-
giado instituições já visitadas na atividade an-
terior, um novo recorte foi feito, excluindo as 
instituições que não tivessem profissionais do 
Serviço Social em seus quadros, já que o obje-
tivo último deste semestre foi a observação do 
campo profissional do assistente social. 

Munidos da experiência anterior, os 
alunos realizaram as visitas com muito mais 
desenvoltura e, com isso, puderam realizar 
trabalhos ainda melhores. Desta vez, foram vi-
sitadas 17 instituições, novamente no âmbito 
público e da sociedade civil organizada, muito 
embora, talvez em vista da exigência do pro-
fissional de Serviço Social, um número bem 
maior de órgãos públicos6 foi contemplado. 

5 À turma III foi destinada outra atividade, mediante a 
visita à Reserva Indígena dos Pitaguary, no município 
de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. 
Lá, conheceram um complexo de instituições forma-
do por posto de saúde, escola diferenciada indígena e 
CRAS.
6 Dentre as instituições cujas visitas se repetiram, agora, 
mais aprofundadas, estavam: SER I, CRAS I, Santa Casa 
de Misericórdia, Hospital Infantil Luís de França, Hos-
pital César Cals, COMDICA e a SDH, especificamente 
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A avaliação dos trabalhos foi muito mais 
satisfatória desta vez, mas o instrumental de 
apresentação dos mesmos também foi altera-
do. Contando com a maior maturidade dos 
alunos após outro semestre, decidiu-se por 
outros dois instrumentais: a apresentação oral 
e o portfólio, técnica em que diversos docu-
mentos (como um relatório das visitas, diários 
de campo individuais, questionários preenchi-
dos, documentos oficiais, fotografias e etc.7) 
são agrupados em uma pasta colecionadora 
com folhas de plástico que permitem ótima 
visualização. 

As apresentações orais ocorreram desta 
vez, dentro da programação do I Seminário 
de Práticas Profissionais do Serviço Social da 
FAMETRO, que ocorreu entre os dias 11 e 13 
de junho do ano corrente, contando, além das 
citadas apresentações, com mesas redondas e 
palestras de profissionais da área e professores 
da casa e de outras instituições, bem como lan-
çamento de livros, reuniões setoriais e a expo-
sição de banners com um trabalho da turma 
III (1º Semestre). 

Os professores avaliadores, agora, pude-
ram avaliar bem melhor a experiência dos alu-
nos, já que o trabalho interdisciplinar de fato 
os colocou com a realidade – por vezes dura 
– do profissional de Serviço Social no âmbito 
das políticas públicas e outras áreas. As visitas, 
entrevistas e diários de campo ensejaram dis-
cussões riquíssimas entre alunos e professores 
e constituíram material a ser trabalhado ainda 
mais no semestre vindouro.

Assim, mais do que as discussões em 
sala de aula dentro das disciplinas tradicio-
nais, o trabalho interdisciplinar permitiu aos 

mediante o projeto Ponte de Encontro, com meninos e 
meninas de rua. Novas adesões vieram por meio de: De-
legacia da Criança e do Adolescente (DCA), 5ª Vara de 
Execução Penal, Centro Educacional São Miguel, além 
da Secretaria de Trabalho e Assistência Social (STDS).
7 Cada uma dessas ferramentas metodológicas foi traba-
lhada previamente com os alunos, de modo a prepará-
-los para o trabalho interdisciplinar propriamente dito. 
Por exemplo, a técnica de diário de campo foi discutida 
dentro da disciplina Antropologia Cultural, no segundo 
semestre do curso; enquanto que a fotografia como tex-
to imagético foi longamente discutida em uma atividade 
de extensão proporcionada pela faculdade em horário 
extra-sala de aula.

alunos, ao longo de dois semestres até agora, 
vivenciarem seu cotidiano profissional mais de 
perto e aprofundar o olhar típico desta área, 
percebendo as contribuições e contradições 
produzidas por sua atuação e a maneira como 
se relacionam, na prática, com os marcos le-
gais e éticos do Serviço Social e seus usos em 
instituições públicas e privadas. 

Em suas falas, os alunos relatam que te-
mas como neoliberalismo, hegemonia e mes-
mo luta de classes, ganham muito mais sentido 
quando visto a partir da realidade cotidia-
na imediata de sua profissão em um trabalho 
orientado de pesquisa que, num futuro breve, 
deve se prolongar em mais atividades e, possi-
velmente, até em estágios curriculares.

5 CONSIDErAçõES FINAIS

A preocupação do curso de Serviço So-
cial da FAMETRO em proporcionar a seus 
alunos uma leitura crítica da realidade em tor-
no da intervenção social e o papel do assistente 
social no contexto contemporâneo, materiali-
zados em projetos interdisciplinares desen-
volvidos pelos docentes e discentes do curso, 
possibilitam, de fato, um ensino que possibilita 
uma aprendizagem que rompe com as barrei-
ras disciplinares e com a dicotomia entre ensi-
no e pesquisa, teoria e prática.

Fundamentados nas Diretrizes Curri-
culares proposta pela ABEPSS a qual desta-
ca como princípios norteadores da formação 
profissional o rigoroso trato teórico, histórico 
e metodológico da realidade social, a adoção 
da teoria social crítica, a superação da frag-
mentação dos conteúdos na organização cur-
ricular, o exercício do caráter interdisciplinar 
nas várias dimensões do projeto de formação 
profissional e a indissociabilidade nas dimen-
sões de ensino, pesquisa e extensão, dentre 
outros, o projeto formativo do curso de Ser-
viço Social da FAMETRO vem desenvolven-
do ações de crescimento profissional para os 
docentes e discentes, os quais se propõem a 
vivenciar metodologias ativas e aprendizagens 
colaborativas.

Nesse sentido, compreendemos que 
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uma proposta curricular fundada em ativi-
dades efetivamente interdisciplinares e que se 
propõe à vivência do ensino com pesquisa de 
forma sistemática, como a proposta por esta 
IES, possibilita a superação da fragmentação 
e superficialidade dos currículos, exercitando 
formas alternativas de ensino-aprendizagem 
que superam, de fato, o ensino tradicional e, 
desta forma, colaboram, sobremaneira, para 
um ensino crítico, reflexivo e de qualidade. 
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A OCOrrêNCIA DE lESõES EM PrATICANTES DE
CAPOEIrA NO MuNICíPIO DE FOrTAlEZA

tHe suffeR of lesions in PRACtitioneRs of CAPoeiRA At tHe 
City of foRtAleZA

rESuMO

O objetivo deste artigo é analisar o acometimento de lesões em atle-
tas de capoeira no munícipio de Fortaleza, bem como relatar diante de 
vários, alguns fatores que as promovem. O método utilizado foi a pesqui-
sa quantitativa analítica, através de pesquisa de campo, com aplicação de 
um questionário estruturado contendo 13 questões. Os resultados obti-
dos sugerem que as principais lesões encontradas na prática da capoeira 
são as lesões no joelho e na coluna(17,39% cada item), tendo as lesões 
múltiplas alcançado o índice de 30,43% dos casos relatados neste estu-
do. As principais causas das lesões de ordem mecânicas são os desloca-
mentos rápidos, os movimentos repetitivos e extenuantes e as mudanças 
bruscas de direção (que acentuam a ação da força de atrito e consequen-
temente a força de reação do solo); quanto as lesões de natureza biológica 
os principais fatores destacados são o sistema muscular debilitado, a ação 
proprioceptiva falha e a flexibilidade muscular limitada, além do local da 
prática, que muitas vezes é inadequado para este tipo de atividade.

Palavras-chave: Lesões. Capoeira. Prevenção. Tratamento.

ABstRACt

His purpose of this article is to analyze the involvement of injuries 
in athletes at the city of Fortaleza, but also report on several, some factors 
that promote. The method used was the analytical, quantitative research 
through field research, with application of a structured questionnaire con-
taining 13 questions. The results suggest that the main lesions found in the 
practice of capoeira are knee injuries 17.39%, and in the column, also with 
17.39%, having multiple lesions reached the index of 30.43% of cases re-
ported in this study. The main causes of injury of the mechanical are like 
the quick shifts, repetitive and exhausting and sudden changes of direction 
(which accentuate the action of the force of friction and consequently the 
ground reaction force); injuries as the main biological factors highlighted 
are the muscular system weakened, the proprioceptive action fails and the 
limited muscle flexibility, in addition to the location of the practice, which is 
often unsuitable for this type of activity.

Keywords: Injury. Capoeira. Prevention. Treatment.
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1 INTrODuçãO

Apesar da enorme difusão da capoei-
ra e consequente aumento da população de 
praticantes, capaz, na opinião de alguns, de 
justificar o crescimento estatístico de aciden-
tes e lesões esportivas, acreditamos que seja 
conveniente advertir os jovens iniciantes e, so-
bretudo, os mestres e instrutores dos perigos 
envolvidos no treino excessivo, no estilo con-
temporâneo da regional, especialmente na ca-
poeira acrobática, daí surgiu a ideia principal 
para a elaboração deste artigo.

A capoeira, assim como os próprios ne-
gros no Brasil, já sofreu intermináveis violên-
cias, tal como em 15/12/1890 quando um dos 
mais renomados políticos, Rui Barbosa (então 
Ministro da Fazenda do governo de Deodoro 
da Fonseca), prestou um péssimo serviço à na-
ção mandando queimar todos os documentos 
referentes à escravidão negra no Brasil, moti-
vo este que temos tão poucos relatos sobre os 
acontecimentos da época e concomitantemen-
te a capoeira e seus eventos, mas que nos dias 
de hoje é prestigiada não somente em nosso 
país, mas em todos os continentes do mundo. 
(SILVA, 1989)

Tendo em vista os treinamentos excessi-
vos e sem orientação adequada, muitos prati-
cantes de capoeira são obrigados a abandonar 
a prática temporariamente ou até mesmo de 
forma definitiva, devido a lesões traumáticas 
sofridas em jogos e treinos de capoeira.

Baseado nestes aspectos surgiu a neces-
sidade de se identificar as principais lesões que 
acometem os praticantes de capoeira, como 
um instrumento para a devida prevenção des-
tas possíveis lesões.

Mesmo que de forma preliminar, obser-
va-se que as lesões são mais frequentes em ini-
ciantes, tendo como causa principal o jogo de 
capoeira e a falta de qualidade profissional do 
professor da modalidade. As lesões, durante o 
treinamento, são mais frequentes em vetera-
nos e em alunos graduados, tendo como causa 
principal o treinamento excessivo e a prática 
de saltos acrobáticos.

A maioria dos praticantes, após sofre-

rem lesões, as ignoram. Raramente procuram 
orientação ou recomendações médicas, e re-
tornam aos treinamentos ainda lesionados 
agravando mais essas lesões.

O risco de se praticar a capoeira está 
relacionado, principalmente, à qualificação 
do professor. Um professor bem qualificado 
tem condições de coordenar um trabalho com 
pouco desgaste físico, visando principalmente 
uma melhor qualidade de vida dos praticantes 
do esporte.

2 A CAPOEIrA COMO MODAlIDADE 
ESPOrTIVA

A capoeira é considerada um dos espor-
tes mais completos, por possibilitar benefícios 
como melhora do condicionamento cardior-
respiratório, aumento da flexibilidade e força 
muscular, entre outros. E todos esses benefí-
cios surgirão através de uma rotina de treinos, 
além disso, há ainda as rodas de capoeira, onde 
se coloca na prática do jogo o que se aprende 
nos treinos da semana.

Posterior ao período de formação dos 
grupos surge o fenômeno da esportivização, 
agregando valores que, para muitos, simboli-
zam uma deturpação dos valores genuínos da 
capoeira. O esporte, assim como a capoeira, 
possui diversas possibilidades, dependendo 
da maneira como é trabalhado. Entretanto, o 
modelo de esporte largamente difundido, si-
nônimo de status em nossa sociedade, é o es-
porte de alto rendimento, que dissemina seus 
princípios da sobrepujança e das comparações 
objetivas (KUNZ, 1994), alcançando diversos 
setores na sociedade.

No entanto, existem na capoeira diver-
sos movimentos ou golpes que exigem muito 
do corpo humano, principalmente de suas ar-
ticulações, ligamentos e musculatura. A exe-
cução destes movimentos e golpes feitos ro-
tineiramente pode resultar em diversas lesões 
como, por exemplo, distensões musculares, 
lesões ligamentares, luxações e até mesmo fra-
turas (PEREIRA, 2007).

As distensões, que são rupturas de fibras 
musculares, aparecerão, muitas das vezes, por 
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aquecimentos e alongamentos realizados de 
forma inadequada ou insuficientes na prepa-
ração dos músculos para realização das ativi-
dades físicas, ou mesmo devido a falta dessa 
preparação. 

As lesões dentro da capoeira são bas-
tante comuns. Ocorrem em sua maioria, nas 
articulações dos joelhos, seguidas das lesões 
nos punhos. Nos joelhos o mecanismo de le-
são mais frequente é a torção, quando estes “gi-
ram” e os pés ficam fixos ao chão, neste caso os 
ligamentos colaterais e mediais são lesionados 
tendo variedade quanto à gravidade do qua-
dro da lesão podendo ter rupturas de algumas 
fibras do ligamento e até mesmo uma ruptura 
total deste, nestes casos há a necessidade de 
um procedimento cirúrgico. Além disso, o jo-
elho é bastante solicitado nos treinos e rodas, 
visto que alguns movimentos realizados den-
tro da capoeira, são de sobrecargas que exigem 
muito dessas articulações (VIERA, 2004).

Os ligamentos são responsáveis por da-
rem estabilidade às articulações quando em re-
pouso. Quando as articulações se movem pela 
ação dos músculos os tendões fazem também 
este papel de estabilização. Uma vez lesado, 
como por exemplo, no caso de uma hiperex-
tensão, o ligamento ao distender-se não tem a 
capacidade de voltar ao estado normal, ou seja, 
se esticado, ficará esticado. Nestes casos, as ar-
ticulações ficam instáveis. Logo, é necessário 
fazer um trabalho de fortalecimento muscular, 
para que a musculatura que passa por esta ar-
ticulação dê maior estabilidade a ela, tanto em 
movimento quanto em repouso.

Por sua vez, as luxações são deslocamen-
tos ósseos ou quando as articulações “saem do 
lugar”. São mais comuns em membros supe-
riores, nas articulações dos ombros, cotove-
los e punhos. Na capoeira ocorre, geralmente, 
após uma queda onde o capoeirista apoia-se 
com os braços no chão. Com o impacto da 
queda e dependendo da posição dos membros 
superiores, ocorre o deslocamento ou desali-
nhamento ósseo. Outro mecanismo menos co-
mum, nestes casos, é o trauma direto, onde o 
golpe desferido ao atingir o capoeirista resulta 
numa luxação.

Por fim, as fraturas são resultantes de 

tensões empregadas nos ossos que sejam supe-
riores a sua flexibilidade, ou ainda, decorren-
tes de traumas diretos (mais comuns) e que-
das. Elas podem ser de dois tipos, fechadas ou 
expostas. A primeira, não há ruptura da pele 
ficando, assim, o osso no interior do corpo. Já 
a segunda, ocorre à ruptura da pele, tendo o 
osso uma comunicação com o ambiente e o in-
terior do corpo. Para identificarmos se houve 
fratura ou não, tem-se que avaliar os seguin-
tes sinais e sintomas: presença de dor intensa, 
profunda e localizada, incapacidade funcional, 
ou seja, ausência de movimento da parte afe-
tada, relato de estalo pelo capoeirista e edema 
local. (PEREIRA, 2007)

Por tudo isso, pode-se concluir que uma 
boa preparação (aquecimento e alongamento) 
antes dos treinos e rodas é fundamental, tan-
to para realizar os treinos de forma saudável 
e com bom desempenho, como para evitar o 
aparecimento de lesões, que poderão ser le-
ves ou mais graves. Deve ainda o capoeirista 
tomar cuidado na realização de movimentos, 
para que estes não sejam feitos de formas ne-
gligente, aumentando o risco de lesão em de-
terminados segmentos do corpo. E nos treinos 
ou rodas é necessário que se tenha cuidado 
durante a execução dos mesmos, para que se 
mantenha a sua integridade física e a do seu 
companheiro de jogo. (VIEIRA, 2004)

2.1 lesões na capoeira

Com o crescente número de adeptos 
de atividades físicas, lesões e impactos decor-
rentes de sua prática devem ser relacionados 
quando se busca enfatizar os benefícios da 
prática de exercícios físicos periódicos tanto 
a nível recreacional como competitivo. Espor-
tes geralmente envolvem situações de colisão 
do corpo contra uma superfície externa fixa, 
como choques contra a estrutura de uma qua-
dra ou uma queda no solo. Choques também 
podem ocorrer quando o corpo em movimen-
to colide com um segundo corpo que está li-
vre para se mover ou está se movendo como, 
por exemplo, em desportos coletivos em geral. 
Neste sentido, os esportes cujos fundamentos 
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exigem impactos (capoeira, handebol, volei-
bol, basquetebol, ginástica olímpica, judô, den-
tre outros) são aqueles nos quais os praticantes 
estão mais suscetíveis a lesões decorrentes das 
colisões resultantes das ações motoras realiza-
das (SANTOS; PIUCCO; REIS, 2007).

Em esportes nos quais o salto pode ser 
de fundamental importância para a execução 
de um gesto motor qualquer existe uma maior 
tendência ao surgimento de lesões variadas.

As solicitações físicas específicas de cada 
modalidade esportiva, bem como a influência 
do meio no caso de esportes de contato, geram 
lesões características, como é o caso das lesões 
mais frequentes dos membros inferiores (joe-
lho e tornozelo) no futebol e basquetebol, ca-
poeira (SANTOS; PIUCCO; REIS, 2007).

De forma geral as lutas oferecem risco 
potencial de lesões aos seus praticantes. Mes-
mo modalidades de pouco contato, como a ca-
poeira, oferecem riscos ortopédicos e até mes-
mo mais graves como o hematoma subdural, 
lesão rara, mas que foi observada em um prati-
cante, submetido à cirurgia, devido ao jogo de 
capoeira (TÜRKOĞLU et al., 2008). Portanto, 
o profissional envolvido com este tipo de ativi-
dade, precisa ter conhecimentos de anatomia, 
biomecânica e fisiologia, encontradas na for-
mação do profissional de educação física, para 
prevenção e condução adequada das lesões.

3 METODOlOGIA

3.1 Tipo de estudo

Esta foi uma pesquisa exploratória, do 
tipo levantamento, que procurou analisar o 
acometimento de lesões nos praticantes de ca-
poeira, realizando um estudo de campo, com 
a identificação de opiniões e preferências dos 
sujeitos da pesquisa no intuito de desvendar os 
questionamentos próprios de nossa pesquisa.

3.2 População e amostra

Nossa população se refere aos pratican-
tes de capoeira no município de Fortaleza, 
independente de sua faixa etária ou tempo de 

prática. Desta população, abordamos como 
amostra de nossa pesquisa um quantitativo de 
100 alunos e professores de capoeira no citado 
município.

Como campo de estudo utilizamos di-
versas academias e clubes do município onde 
a capoeira é praticada. Alguns alunos treinam 
capoeira em mais de um lugar, dividindo seu 
tempo de acordo com os horários oferecidos, 
este fato foi levado em conta no aspecto dos 
dias que participante relata treinar.

3.3 Critérios de exclusão

Não puderam participar da amostra, 
alunos ou professores que não assinaram o ter-
mo de consentimento e livre esclarecimento, 
ou que não se dispuseram a participar volunta-
riamente da pesquisa. Também não puderam 
participar da presente pesquisa alunos meno-
res sem a autorização de seus responsáveis.

3.4 Instrumentos utilizados

Foi aplicado aos alunos e professores 
de capoeira um questionário com 13 (treze) 
perguntas sobre o acometimento de lesões em 
seus praticantes. Perguntas estruturadas de 
forma direta com múltipla escolha, com a ga-
rantia de anonimato nas respostas produzidas 
pelos entrevistados, visando uma abordagem 
direta do assunto foco de nossa pesquisa.

Foram elaboradas instruções de preen-
chimento no início do questionário. Além de 
instruções dadas pelo pesquisador aos entre-
vistados e aos professores que se propuseram a 
participar com colaboradores da aplicação do 
questionário.

4 ANÁlISE  E DISCuSSãO DOS rESul-
TADOS

Após a coleta de dados foi realizada a 
tabulação e a interpretação destes, tornando 
assim, mais fácil a sua interpretação através de 
histogramas apresentados em estilo de setores 
sólidos ou explodidos, a critério de livre esco-
lha do pesquisador.
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Gráfico 01 – Tempo destinado para a prática da capo-
eira por dia.

31% 7%
23%

21%18%

30 min.

60 min.

90 min.

120 min.

Mais de 
120 min.

Fonte: Questionário de pesquisa.

A maioria informa que dedica um tempo 
igual ou maior que uma hora, sendo que 31% 
dos entrevistados relata que pratica capoeira 
por mais de 120 minutos diários, mostrando 
grande interesse do grupo analisado pela mo-
dalidade em tela.

Estes dados nos mostram também que o 
excesso de treino pode ocasionar fadiga mus-
cular, e conseguentemente aumentar a possi-
bilidade do aparecimento de lesões em decor-
rencia do treinamento.

Gráfico 02 - Frequência semanal da prática da capoeira.

1 vez

2 vezes

3 vezes

4 ou mais 
vezes

4 %
16 %

42 %

38 %

Fonte: Questionário de pesquisa.

Neste tópico verificamos que 42% dos 
entrevistados afirmam que praticam capoeira 
de 04 ou mais vezes por semana, e que 38% 
dizem praticar a capoeira pelo menos 03 vezes 
por semana, somando-se os dois resultados, 
notamos que 80% dos entrevistados praticam 
a capoeira por pelo menos 03 vezes por sema-
na, o que denota a assiduidade de seus prati-
cantes, como também seu envolvimento com 
o esporte.

Nesta questão observamos que um nú-

mero elevado de praticantes não tem um des-
canso adequado, dificultado a recuperação 
de micro lesões, e aumentando as chances do 
aparecimento de uma lesão mais grave.

Observamos ainda, a intervenção do 
professor poderia amenizar tais possibilida-
des, pois a indicação de repouso seria essencial 
para um treinamento tão extenuante.

Gráfico 03 - Prática de outra modalidade esportiva.
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Fonte: Questionário de pesquisa.

Quando perguntados se praticam outra 
modalidade esportiva, além da capoeira, 63% 
responderam que não, ou seja, a capoeira é o 
único meio de atividade física relatado pelos 
participantes da pesquisa, trazendo uma maior 
segurança nos resultados obtidos na presente 
pesquisa, pois a incidência de possíveis lesões 
será facilmente relacionada a prática regular 
de capoeira.

Gráfico 04 - Dor durante a prática da capoeira.
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Fonte: Questionário de pesquisa.

A maioria dos entrevistados 66%, afir-
maram que sentiam algum tipo de dor ao pra-
ticar capoeira, contra 34% apenas que afirmam 
não sentirem dores que pudessem ser relata-
das. Embora alguns afirmarem sentir dor, não 
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a relacionam com lesões, por acharem que é 
apenas fruto de treinos mais intensos, e conse-
quentemente não relacionaram as dores com 
lesões, mesmo que as dores fossem recorren-
tes. Faltado um trabalho de conscientização 
sobre a prevenção e tratamento de lesões, ou 
mesmo de seus sintomas.

Na próxima pergunta indagamos se o 
participante já teve alguma lesão corporal, 
neste ponto da pesquisa as questões posterio-
res só serão respondias se o participante res-
ponder positivamente.

Gráfico 5 - Praticante já teve lesão corporal.

Sim

Não

44 %56 %

Fonte: Questionário de pesquisa.

Nesta pergunta constatamos que apenas 
44% dos entrevistados afirmar ter sofrido al-
guma lesão corporal, e 56% dizem nunca ter 
sofrido nenhuma lesão, embora, como fala-
mos anteriormente, 66% relataram sentir dor 
ao praticar capoeira.

Esta diferença em números se dá basica-
mente pela falta de informação sobre o tema 
lesão, pois em conversa com os entrevista-
dos fica clara a falta de conhecimento sobre o 
tema, e por acharem que dores recorrentes não 
se classificam como lesões, e que lesão será so-
mente aquela que impossibilita a mobilidade, 
ou seja, a prática da capoeira.

Gráfico 06 - Relação entre lesões sofridas e a prática da 
capoeira.
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45,45 %

54,55 %

Fonte: Questionário de pesquisa.

Vimos nesta questão que 54,55% dos en-
trevistados não relacionam suas lesões com a 
prática da capoeira, enquanto 45,45% dos en-
trevistados afirmam que sim, suas lesões estão 
diretamente ligadas a prática regular de capo-
eira, e que muitas vezes a capoeira lhes traz 
agravamento de lesões existentes.

No caso da pergunta acima ter sido res-
pondida positivamente, o entrevistado conti-
nuaria a responder os questionamentos com a 
seguinte pergunta: em qual(is) local(is) do seu 
corpo ocorreu(ram) a(s) lesão(ões)?

Gráfico 07 - Locais do corpo onde ocorreram as lesões.
Coluna

Punho

Joelho

Pé

Múltiplos

Ombro

Mão

Tornozelo

Outros

17,39 %

8,7 %

6,52 %

17,39 %
6,52 %

2,17 %

8,7 %

30,43 %

2,17 %

Fonte: Questionário de pesquisa.

Esta pergunta é o alvo principal de nos-
sa pesquisa, já que mostra claramente que as 
principais lesões que acometem os praticantes 
de capoeira estão ligadas aos seus movimentos 
acrobáticos e a sua intensa movimentação que 
lhe é peculiar. Dentre as lesões encontradas em 
nosso público destacamos as lesões múltiplas 
(30,43%), seguida pelas lesões no joelho e co-
luna (17,39% cada), lesões de ombro e lesões 
múltiplas (8,70% cada). Temos ainda as lesões 
de punho e tornozelos (6,52% cada) e também 
lesões nos pés e mãos (2,17% cada). 

O capoeirista para aprender um novo 
golpe ou movimento precisa desenvolver o 
uso sincronizado de vários grupos muscula-
res simultaneamente. Isso vai viabilizar o uso 
destes grupos musculares também em práti-
cas corriqueiras no dia-a-dia, diferentemen-
te do praticante da musculação que trabalha 
isoladamente para cada grupo muscular. Por 
outro lado, deve-se tomar muito cuidado, pois 
a prática indevida pode ocasionar lesões mus-
culares, assim como, lesões articulares, muitas 
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vezes irreversíveis, que podem acarretar pre-
juízos ao praticante, pelo resto de sua vida. 
(TYRALLOVÁ, 2007).

Gráfico 08 - Tempo da ocorrência da lesão em relação a 
presente entrevista.
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lesão atual

Fonte: Questionário de pesquisa.

Quanto ao relato do tempo de acometi-
mento das lesões, nossos entrevistados reve-
lam uma distribuição muito homogenea, rela-
tando que 34,78% têm essas lesões há mais de 
sete meses, enquanto 26% dizem ter a lesão de 
01 a 03 meses, e 17,39% de 04 a 06 meses, en-
quanto 21,74% relatam como lesão atual.

Gráfico 09 - Providência tomada com relação a lesão e 
seu treino.
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Fonte: Questionário de pesquisa.

A questão acima revela que os pratican-
tes de capoeira mesmo lesionados ou sentin-
do dor não suspendem os treinamentos, foi o 
que diseram 65,22% dos entrevistados, contra 
28,26% que dizem suspender o treinamento e 
tratam da lesão, e 6,52% que apenas suspen-
dem o treinamento.

Gráfico 10 - Reincidência de lesão.

45,65 %
54,35 %

Sim

Não

Fonte: Questionário de pesquisa.

Para os que responderam positivamente 
a questão anterior, afirmaram na questão dé-
cima segunda que suas lesões voltaram a in-
comodá-los cerca de 5 meses em média, após 
a ultima recuperação, e que alguns afirmam 
como recorrente a volta das mesmas lesões.

Na questão de número doze se faz o 
questionamento sobre o tempo em média do 
aparecimento de novas lesões, ou mesmo, a 
volta das lesões antigas, o que foi respondido 
que em torno de três meses é o tempo médio 
para o reaparecimento de lesões.

Gráfico 11 - A capoeira seria a causa do aparecimento 
ou retorno da nova lesão.

42,86 %

57,14 %

Sim

Não

Fonte: Questionário de pesquisa.

Neste questionamento ficou muito equi-
librada a relação da capoeira com o apareci-
mento de nova lesão, ou mesmo com o retorno 
de lesões passadas. Tivemos como respostas 
positivas 42,86%, contra 57,14% de negativas 
do relacionamento da capoeira com novas le-
sões.

5 CONSIDErAçõES FINAIS

As informações coletadas na revisão de 
literatura apontam que as lesões em decorrên-
cia da postura do individuo estão mais sujeitas 



a
r
t
i
g
o
s

Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jun. 2013.

40

a acontecer através dos deslocamentos rápidos 
com mudanças bruscas de direção (ginga e 
fintas de corpo), bem como movimentos repe-
titivos e extenuantes (golpes de linha e girató-
rios), em decorrência da soltura dos golpes e 
o pé de apoio no chão, ocasionando a força de 
atrito e resultando na força de reação do solo, 
onde dependendo do piso e o indivíduo estan-
do descalço será menor e calçado será maior. 

Forças externas que, com o passar do 
tempo, poderão ocasionar uma frouxidão liga-
mentar em decorrência das micro lesões sem 
intervalos ocasionadas pelo stress, podendo 
chegar a uma lesão. 

Identificamos na presente pesquisa que 
as principais lesões relatadas coincidem com a 
literatura consultada, pois as lesões do joelho 
e colunas são as mais citadas, além das lesões 
de ombro, pés e tornozelos em menor escala. E 
mostra também que os professores devem en-
tender melhor o funcionamento biomecânico 
do movimento humano, para que suas aulas 
não sejam exigidas situações que propiciem 
situações favoráveis a lesões, ou seja, a parti-
cipação dos professores é de suma importân-
cia para que as pessoas que praticam capoeira, 
possam fazê-lo de maneira segura, sem estar 
expostas a riscos desnecessários.

Não pretendemos com este trabalho 
exaurirmos o tema, pelo contrario, pretende-
mos apenas fornecer subsídios para os pro-
fessores de capoeira, e os de educação física 
possam programar suas aulas de maneira a 
prevenir possíveis lesões em seus alunos, bem 
como tentar despertar nos leitores a importân-
cia da prevenção de lesões em atividades des-
portivas, e em especial a capoeira.
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CONHECIMENTOS DE ADOlESCENTES GrÁVIDAS SOBrE 
rISCOS ASSOCIADOS AO uSO DE SuBSTÂNCIAS líCITAS E 

IlíCITAS NA GESTAçãO

KnoWledge of PRegnAnt AdolesCents on tHe RisKs Asso-
CiAted WitH tHe use of liCit And illiCit suBstAnCes duRing 

PRegnAnCy

rESuMO

Objetivou-se identificar os conhecimentos de adolescentes grávi-
das sobre os riscos relacionados ao uso de substâncias lícitas e ilícitas na 
gestação. Estudo quantitativo, realizado em unidade básica de saúde, de 
Caucaia\CE, Brasil, de setembro a outubro de 2011. Amostra composta 
por 30 adolescentes grávidas. Dados coletados por meio de formulário 
e apresentados em tabela. No tocante aos riscos relacionados ao uso de 
drogas lícitas e ilícitas, 43,3% das adolescentes não souberam informar; 
quanto aos riscos para o feto, 50% citaram problemas respiratórios, 46,6% 
má formação congênita, 20% aborto. Os resultados apontaram para a ne-
cessidade de programas para educação em saúde no pré-natal que con-
templem orientação quanto aos riscos associados ao uso de drogas lícitas 
e ilícitas para o binômio mãe-filho.

Palavras-chave: Adolescente. Gravidez na adolescência. Drogas ilícitas.

ABstRACt

The objective was to identify the knowledge of pregnant adolescents 
about the risks related to the use of licit and illicit substances during preg-
nancy. Quantitative study carried out in a basic health unit in Caucaia\CE, 
Brazil, from September to October 2011. Sample consisted of 30 pregnant 
adolescents. Data collection happened through form and was presented in 
tables. Regarding the risks related to the use of licit and illicit drugs, 43.3% 
of adolescents could not inform about the risks to the fetus, 50% mentioned 
respiratory problems, 46.6% congenital malformation, 20% abortion. The 
results pointed to the need for health education programs in prenatal care 
that include guidance on the risks associated with the use of licit and illicit 
drugs for the mother-child pair.

Keywords: Adolescent. Pregnancy in adolescence. Street drugs. 
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1 INTrODuçãO

A enfermagem tem papel importante 
durante o pré-natal de gestantes adolescentes, 
pois além das consultas, são realizadas sessões 
de educação em saúde com as que têm aces-
so à Unidade Básica de Saúde (UBS). Adoles-
cência pode ser compreendida como a fase 
marcante do desenvolvimento humano, pois 
ocorre a formação do caráter e construção da 
personalidade, com limites imprecisos, além 
de mudanças fisiológicas, anatômicas e sociais 
(SILVEIRA et al., 2011; WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2010).

Na adolescência, a gravidez torna-se 
relevante, pois faz parte da inexperiência de 
adolescentes, que agem por impulsos, na bus-
ca pelo novo e engravidam sem planear con-
sequências e riscos da gestação. (ARCANJO; 
OLIVEIRA; BEZERRA, 2007).

Outro ponto a ser considerado na ado-
lescência diz respeito ao uso de substâncias 
lícitas e ilícitas pelas adolescentes grávidas. O 
uso do álcool acarreta riscos para mãe e feto. 
Conforme Freire, Padilha e Saunders (2009), a 
ingestão de álcool por gestantes eleva os riscos 
de abortos em 18,2%.

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil 
existe abrangência no atendimento de pré-na-
tal, sendo relevante intervenção e prevenção 
do uso de substância químicas por gestantes, 
tendo em vista que durante o pré-natal se in-
tensificam os laços entre profissional de saúde 
e gestante, podendo-se garantir oportunidades 
melhores de intervenções (BRASIL, 2006).

A escuta aberta, sem julgamento nem 
preconceitos, permite que se  discorra sobre a 
intimidade com segurança, fortalece a gestan-
te no caminho até o parto e ajuda a construir 
conhecimento sobre si, contribuindo para 
parto e nascimento tranquilos e saudáveis. 
Na relação profissional-paciente, os laços de 
confiança podem não acontecer por medo de 
discriminação, desconfiança no profissional e 
desconhecimento acerca dos riscos que se ex-
põe (BRASIL, 2006).

A exposição ao álcool compromete a 
saúde da mãe e do filho. A gestante pode não 

ganhar peso, conforme esperado, ocorre dimi-
nuição do apetite, não adesão ao pré-natal e 
contágio de Doenças Sexualmente Transmis-
síveis (DST). Quanto ao feto, há riscos de má 
formação fetal, hidrocefalia e baixo peso ao 
nascer. Os danos causados ao sistema nervoso 
ocorridos pela exposição ao álcool durante o 
pré-natal são deficiências permanentes, como 
anormalidades neurológicas, disfunções com-
portamentais, atrasos desenvolvimentais e de-
ficiências intelectuais (MOMINO; SANSEVE-
RINO; SCHULER-FACCINI, 2008).

A Síndrome Fetal do Álcool (SAF), con-
sequência do uso de álcool na gravidez, oca-
siona efeitos tardios para o desenvolvimento 
neurológico de bebês, contudo pode ser preve-
nida através de avaliação adequada do consu-
mo de álcool por gestantes durante a gravidez 
(FABBRI; FURTADO; LAPREGA, 2007).

Desse modo, salienta-se a importância 
do olhar multidisciplinar não somente para a 
adolescência, como também para as constan-
tes transformações postas à sociedade com o 
intuito de minorar o número de usuários de 
drogas e consequências deste ato (ROMERA, 
2009).

Em conformidade com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, “nenhuma criança 
ou adolescente será objeto de qualquer for-
ma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos direitos fundamentais”. (BRASIL, 
2007). É necessário que profissionais da assis-
tência materno-infantil estejam capacidados 
para detecção do uso de substâncias e saibam 
orientar gestantes sobre isto, destacando-se os 
malefícios do uso sobre a saúde desta e a do 
concepto, que podem implicar em dificulda-
des presentes e futuras (FREIRE; PADILHA; 
SAUNDERS, 2009).

Nesse contexto, o estudo ora aduzido 
torna-se significante, uma vez que contribui-
rá para outras pesquisas científicas e conhe-
cimento teórico e coletivo acerca do tema 
abordado. Além disso, para os profissionais de 
saúde, especificamente o enfermeiro, que reali-
za o pré-natal em UBS, fornecerá conhecimen-
to sobre o uso de álcool na gestação, podendo 



Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jun. 2013.

43

este intervir para prevenção de complicações 
para mãe e feto.

Em face do exposto, questionou-se: 
quais os conhecimentos de adolescentes grá-
vidas sobre os riscos relacionados ao uso de 
drogas lícitas e/ou ilícitas durante a gestação?  

 Assim, este estudo objetivou identificar 
os conhecimentos de adolescentes grávidas so-
bre os riscos associados ao uso de substâncias 
lícita e ilícitas na gestação. 

2 MÉTODO

Pesquisa de campo, quantitativa e des-
critiva, sobre os conhecimentos e consumos 
de drogas por adolescentes gestantes acompa-
nhadas em UBS. Para Dias e  Teixeira (2010), a 
pesquisa de campo deve ser abordada em seu 
ambiente próprio, sem alterar as condições na-
turais em que os fenômenos ocorrem, a coleta 
de dados é realizada no próprio ambiente, não 
ocorrendo intervenções e manuseio por par-
te do pesquisador. O estudo foi realizado em 
uma UBS, localizada em Caucaia\CE, em que 
existiam três equipes de saúde da família, que 
prestavam assistência à comunidade.

A população do estudo foi de 35 adoles-
centes gestantes que faziam acompanhamento 
pré-natal na UBS. A amostra foi composta por 
30 adolescentes que compareceram à consul-
ta de pré-natal no período da coleta de dados, 
de setembro a outubro de 2011. O critério de 
inclusão foi adolescentes gestantes de dez a de-
zenove anos em qualquer período gestacional.  
Foram excluídas adolescentes que apresenta-
vam transtornos mentais.  

Os dados foram coletados através de for-
mulário, com perguntas objetivas, sobre uso 
de álcool, de outras drogas lícitas e/ou ilícitas, 
tempo de uso e quantidade. Após a consulta 
de pré-natal, as adolescentes responderam ao 
instrumento de coleta de dados. Uma das pes-
quisadoras encontrava-se no campo de coleta 
no estágio supervisionado, o que facilitou a re-
lação desta com as adolescentes do estudo. 

Os dados foram organizados em banco 
de dados do programa Excel, versão 2010, e 
apresentados em tabelas, com frequência ab-

soluta, percentual e média. Utilizou-se dados 
da literatura para fundamentar os achados.

Os pais ou responsáveis legais e as ado-
lescentes que aceitaram participar assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
em duas vias, em cumprimento à Resolução 
196/96, do Conselho Nacional de Saúde/Mi-
nistério da Saúde do Brasil que trata de pes-
quisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 
1996). O estudo foi submetido ao Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Geral de Forta-
leza o qual foi aprovado, conforme protocolo 
110804/11.

3 rESulTADOS

O uso de substâncias lícitas e ilícitas 
por adolescentes grávidas é um problema que 
compromete tanto a gestante como o feto em 
desenvolvimento. Os resultados obtidos são 
preocupantes, pelas implicações na vida das 
adolescentes e do concepto.

Tabela 1 - Perfil das adolescentes quanto à idade, ao es-
tado civil, à escolaridade, religião, gravidez, ao abordo e 
uso de drogas lícitas/ilícitas. Caucaia/CE, Brasil, 2011.

CArACTEríSTICAS Nº %
MÉDIA /
DESVIO 
PADrãO

Idade (anos)
13 a 15 
16 a 19

8
22

26,7
73,3

ME±16,5
DP±1,899

Estado civil
União estável 
Solteira
Casada

16
13
1

53,3
43,4
3,3

Escolaridade
Ensino fundamental incompleto 
Ensino médio incompleto
Outros

19
9
2

63,4
30,0
6,6

religião
Católica 
Evangélica 
Nenhuma 

9
9

12

30,0
30,0
40,0

Gravidez
Primeira
Segunda 
Terceira ou mais

10
17
3

33,3
56,7
10,0

Aborto 
Não 
Sim 

27
3

90,0
10,0

uso de substâncias lícitas e ilícitas 
Sim
Não 

7
23

23,3
76,7

Fonte: Dados da pesquisa.
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Das trinta gestantes pesquisadas, 26,7 % 
encontravam-se na faixa etária de 13 a 15 anos 
e 73,3 % na faixa de 16 a 19 anos; 53,3% es-
tavam em relacionamento estável; 43,4% eram 
solteiras; e 3,3% casadas; 63,4% ainda não 
havia concluído o ensino fundamental e 30% 
o ensino médio. A respeito da religião, 30% 
eram católicas, 30% evangélicas e 40% afirma-
ram não ter religião. Em relação ao período 
gestacional, 33,3% eram primíperas, 56,7% 
estavam na segunda gestação, 10,0% na tercei-
ra gestação ou acima. No tocante aos abortos, 
90% afirmaram não ter dito experiência com 
abortamento induzido.

Tabela 2 - Uso de substâncias lícitas e ilícitas pelas ado-
lescente sinvestigadas durante a gravidez. Caucaia\CE, 
Brasil, 2011.

DrOGA PrIMEIrO
(até 12 s.g)

SEGuNDO
(13 a 27 s.g )

TErCEIrO
(28 a 40 s.g)

Drogas lícitas 
Cerveja 
Cigarro
Cachaça

1
-
-

-
1
-

5
5
2

Quantidade 
ingerida de 
cerveja
(em garrafas)
Uma 
Duas 
Três 
Quatro

-
-
1
-

-
-
-
-

2
1
1
1

Drogas ilícitas 
Maconha
Mesclado
Crack
Solvente

-
-
-
-

1
1
-
-

3
2
2
1

Fonte: Dados da pesquisa.

As participantes fizeram uso de drogas 
lícitas e/ou ilícitas. Das sete adolescentes usu-
árias de drogas, três relataram ter usado há 
menos de cinco anos, enquanto quatro relata-
ram o uso há mais de cinco anos. Com rela-
ção ao uso de substâncias lícitas e/ou ilícitas, 
uma das gestantes afirmou fazer uso de cerveja 
durante o primeiro trimestre. Foi citada a uti-
lização de cigarro, maconha e mesclado, uma 
vez em gestantes do segundo trimestre. Em 
uso de substâncias lícitas no terceiro trimes-
tre, foram citadas a cerveja e o cigarro cinco 
vezes e a cachaça duas vezes, sobre consumo 

de cerveja duas mencionaram fazer consumo 
de uma garrafa; duas, três e quatro garrafas. As 
substâncias ilícitas também foram citadas no 
terceiro trimestre, dentre estas a maconha, três 
vezes, o mesclado e o crack, duas vezes.

Tabela 3 - Conhecimentos das adolescentes grávidas 
sobre os riscos associados ao uso de substâncias lícitas 
e ilícitas para a mãe e o feto. Caucaia\CE, Brasil, 2011.

CONHECIMENTOS ACErCA DOS rISCOS N %

Mãe 
Dificuldade de respirar
Complicações no parto
Hipertensão arterial
Diabetes 
Morte 
Outros 
Não souberam informar

11
5
3
2
2
7

13

36,6
16,6
10,0
6,6
6,6

23,3
43,3

Feto
Problemas respiratórios
Má formação congênita
Aborto
Retardo mental 
Outros
Não souberam informar

15
14
6
2
3
2

50,0
46,6
20,0
6,6

10,0
6,6

Fonte: Dados da pesquisa.

No concernente aos riscos para a mãe, 
43,3% das adolescentes não souberam infor-
mar; 36,6% afirmaram dificuldade de respirar; 
16,6% complicações no parto; 10% hiperten-
são arterial; 6,6% diabetes e morte materna; 
outros fatores foram citados por 23,3% das 
adolescentes gestantes. Com relação aos riscos 
para o feto, 50% citaram problemas respirató-
rios; 46,6% má formação congênita; 20% abor-
to; 6,6% retardo mental e não souberam infor-
mar; e 10% citaram outros fatores de risco.

4 DISCuSSãO

O uso de substâncias lícitas e/ou ilícitas 
na gravidez expõe tanto a adolescente como 
o feto ao risco de complicações. As gestantes 
adolescentes podem ter mais riscos de compli-
cações durante a gravidez, ou mesmo depois 
dela, quando comparadas com  gestantes de 
outras faixas etárias (DIAS; TEIXEIRA, 2010).

O número de partos de adolescentes 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS)  decresceu 
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mais de 22% na segunda metade da década de 
1990. Entre 2000 e 2009, o decréscimo foi de 
34,6%. No Ceará, a taxa de variação no perí-
odo de 2000 a 2009 foi de  33,62%, significan-
do melhora nos índices, confrontando cresci-
mento de 25% de gravidez precoce, no período 
de 1992 a 1996. (RIOS; WILLIAMS; AIELLO, 
2007).

Ao considerar a escolaridade das ado-
lescentes, percebeu-se aumento no consumo 
de substâncias lícitas e ilícitas entre as adoles-
centes do ensino fundamental. De acordo com 
Oliveira e Simões (2007), há predominância 
do consumo de bebidas entre gestantes adoles-
centes que concluíram ou estão concluindo o  
ensino fundamental. A gravidez na adolescên-
cia contribui para o baixo grau de escolarida-
de, pois as adolescentes  não retornam a estu-
dar após o parto (CAPUTO; BORDIN, 2008).

O consumo de álcool por adolescentes 
tem se tornado frequente, muitas vezes é in-
centivada por amigos a consumir bebidas em 
festas e momentos de diversão. Para as ado-
lescentes grávidas, isto representa risco tanto 
para a mãe quanto o bebê, pois o pré-natal, 
muitas vezes tem início tardio.

A gestante muitas vezes parece não per-
ceber a importância de orientações fornecidas 
por profissionais de saúde durante o pré-natal. 
Parte das gestantes não sabem informar so-
bre os riscos que o binômio estaria submetido 
com o consumo de álcool pela mãe (MESQUI-
TA; SEGRE, 2009).  

Neste estudo, as gestantes que consu-
miam alguma substância estavam entre as 
que não possuíam nenhum vínculo religioso 
(40%), isto pode estar relacionado a fato de ha-
ver em práticas religiosas aconselhamento aos 
membros para o não consumo destas substân-
cias.  

Pesquisa realizada por Chalem et al. 
(2007) com gestantes adolescentes de uma pe-
riferia de São Paulo revelou que 7,3% das ges-
tantes fumavam em média cinco cigarros por 
dia. Quanto à ingestão de álcool, 26,6% admi-
tiram ter ingerido pelo menos em uma ocasião 
durante a gestação, 2,8% de forma abusiva. A 
prevalência do uso de cocaína e crack por ges-
tantes têm aumentado consideravelmente nas 

últimas décadas (YAMAGUCHI et al., 2008). 
Foram constatados dados semelhantes nesta 
pesquisa, porém associando drogas ilícitas às 
lícitas.

Oliveira e Simoes (2007) destacam que 
o consumo de bebida alcoólica por gestantes 
pode ser responsável pela má formação física 
do feto, este efeito pode ser causado pelo uso 
de qualquer substância, farmacológica ou não, 
durante o período gestacional.

Quanto ao consumo de drogas lícitas e/
ou ilícitas em relação à etapa de gestação das 
participantes, as gestantes usuárias de drogas 
que estavam no terceiro trimestre faziam mais 
uso de substâncias lícitas e ilícitas que as ges-
tantes do primeiro e segundo trimestre. Estudo 
realizado por Fabbri, Furtado e Laprega (2007) 
constatou que as gestantes que consumiram a 
maior quantidade de álcool estavam no pri-
meiro trimestre, com redução de consumo de 
acordo com a evolução da gravidez. Rodrigues 
e Nokano (2007) revelaram que 20,3% usaram 
maconha durante toda gravidez, 33,5% eram 
usuárias de várias drogas. Como este estudo 
foi realizado nas três etapas da gestação, não 
foi possível supor se as gestantes que estavam 
no primeiro e segundo trimestre usariam até 
o final da gravidez ou deixariam de usar em 
algum período.

Os conhecimentos das adolescentes 
gestantes sobre os riscos causados a ela e ao 
feto seguiram várias vertentes. Dias e Teixeira 
(2010) apontam anemia, desnutrição, sobre-
peso, hipertensão, depressão pós-parto, (pré) 
eclampsia, tentativas de abortamento como os 
possíveis riscos físicos.

Indicadores de crescimento das taxas 
apontam que a gravidez na adolescência tor-
nou-se um problema de saúde pública (RIOS; 
WILLIAMS; AIELLO, 2007). Ademais, salien-
ta-se que adolescentes gestantes com parceiros 
na mesma faixa etária apresentam mais risco 
de sofrer violência doméstica em decorrên-
cia da iniciação sexual precoce, abandono dos 
estudos, uso de maconha entre outros fatores 
(RODRIGUES; NAKANO, 2007). Neste estu-
do, a violência não foi citada pelas participan-
tes usuárias de substâncias que, por sua vez,  
possuíam parceiros fixos.
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Com relação os riscos para o feto, desta-
cam-se estudos com gestantes que consumiam 
álcool mesmo durante a gestação, em que 50% 
acreditavam que podia afetar o feto e 50% 
acreditava não trazer dano para o feto (OLI-
VEIRA; SIMÕES, 2007; PERES; HEILBORN, 
2006). Mesquita e Segre (2009) advertem que 
recém-nascidos de mães que consomem álco-
ol podem apresentar má formação fetal, neces-
sitando de diagnóstico precoce para resolução 
eficaz.

Durante o pré-natal a gestante adoles-
cente requer acompanhamento e orientações 
acerca dos riscos quanto ao uso de substâncias 
lícitas e ilícitas. Portanto, cabe ao enfermeiro 
na UBS durante a consulta de pré-natal refor-
çar as orientações.

5 CONCluSãO

O consumo de drogas por gestantes im-
plica em diversos riscos ao feto e recém-nasci-
do. A tendência é que mulheres em idade re-
produtiva cada vez mais façam uso de drogas 
lícitas e ilícitas. No estudo, os dados encontra-
dos se configuram como preocupantes, pois 
além de a população estudada ter sido com-
posta por gestantes, há outro fator de risco, a 
adolescência. 

O consumo de drogas lícitas e/ou ilícitas 
na gestação precisa ser investigado na consulta 
de pré-natal, a fim de otimizar a  assistência de 
enfermagem no pré-natal. Com assistência de 
qualidade, a enfermagem tem como desenvol-
ver intervenções para sensibilizar as gestantes 
adolescentes a reduzir o consumo de drogas 
ou até mesmo não fazê-lo durante a gestação. 
A informação durante o pré-natal sobre os ris-
cos causados pelas drogas aos filhos e às mães 
é a estratégia inicial para combater o consumo.
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A DISCuSSãO DE CASOS ClíNICOS MICrOBIANOS POr MEIO 
DA FErrAMENTA PrEZI: APrENDIZAGEM BASEADA EM PrO-

BlEMAS AlIADA AO uSO DE NOVAS MíDIAS AuDIOVISuAIS

disCussion of miCRoBiAl CliniCAl CAses tHRougH PReZi: BAsed 
leARning PRoBlems Allied WitH tHe use of neW mediA

AudioVisuAl

rESuMO

A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) é uma metodolo-
gia de ensino que deve ser incentivada, pois possibilita a interrogação 
elaborativa e o autoaprendizado do aluno. O presente estudo descreve a 
discussão de casos clínicos microbianos, criados na ferramenta audio-
visual Prezi, como instrumento hábil em PBL. Estudo descritivo, com 
casos clínicos microbianos aplicados entre julho e novembro de 2012 em 
uma Instituição de Ensino Superior em Fortaleza\CE. Foram elaborados 
10 casos clínicos cujas apresentações no Prezi utilizaram roteiro de apre-
sentação de dados não linear, clínica relevante e etapas de diagnóstico 
laboratorial. A proposta se revelou bom instrumento para ensino da Mi-
crobiologia com a metodologia PBL, já que reúne mídias sociais e audio-
visuais, atraindo a atenção do discente e permitindo-lhe o autoaprendi-
zado motivado. Conclui-se que o uso do programa Prezi para a confecção 
de casos clínicos permite um aprendizado diferenciado para o discente 
em formação sob a ótica da metodologia de PBL.

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Problemas. Microbiologia.
Prezi.

ABstRACt

The Problem Based Learning (PBL) is a teaching methodology that 
should be encouraged as it enables in the students the elaborative interroga-
tion and self-learning. The present study describes microbial clinical cases 
created in audiovisual tool Prezi as an effective instrument in PBL. Descrip-
tive study with microbial clinical cases applied between July and November 
2012 in a Higher Education Institution in Fortaleza\CE. Were prepared 
10 clinical cases on Prezi, whose script presentation data was non-linear, 
with relevant clinical and laboratory diagnostic steps. The proposal proved 
Prezi is a good tool for teaching microbiology with PBL methodology, since 
it brings together social media and audiovisual, attracting the attention of 
the student and allowing him motivated self-learning. We conclude that 
the use of the program Prezi for making clinical cases enables differentiated 
learning for students in training from the perspective of PBL methodology.

Keywords: Problem-Based Learning. Microbiology. Prezi.
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1 INTrODuçãO

O modelo tradicional de transmissão de 
conteúdo unidirecional no processo ensino- 
aprendizagem já não atende as expectativas 
dos aprendentes, distanciando-os do conhe-
cimento crítico, construtivo e colaborativo, 
impactando negativamente no desempenho 
acadêmico desejado. A busca por metodo-
logias de ensino mais dinâmicas, interativas 
e integradas e, sempre que possível, aliadas a 
inovações tecnológicas que permitam aos alu-
nos e professores se manterem interessados na 
aquisição de novos conhecimentos é cada vez 
mais necessária e atual. 

Nesse sentido, uma das metodologias 
pedagógicas com potencial para mudar esse 
panorama é a Aprendizagem Baseada em Pro-
blemas (PBL), onde o processo de apreensão 
de conteúdos parte de problemas e/ou situa-
ções com o objetivo de gerar dúvidas, desequi-
líbrios ou perturbações intelectuais (MEZZA-
RI, 2011), trabalhando com a interrogação 
elaborativa, na qual o aluno questiona não so-
mente o que, mas também o por quê; ademais, 
procura trazer o estudante para o centro do 
processo ensino-aprendizagem, ultrapassando 
a ideia do professor ser o único detentor do co-
nhecimento.

Casos clínicos microbianos como estra-
tégia de PBL é uma ferramenta de aprendiza-
gem que procura adaptar-se às metodologias 
ativas de ensino (MITRE et al., 2008; LO-
SEKANN et al., 2007), na medida em que per-
mite trabalhar com multiconceitos transdisci-
plinares de forma sincrônica (em um processo 
denominado prática distribuída), permitindo 
o exercício da memória, facilitando a fixação 
de conceitos, estimulando o aluno a “aprender 
fazendo”. Estudo recente sobre as mais efetivas 
formas de estudo demonstra que tais práti-
cas possuem alta eficiência no que concerne 
à absorção de conteúdos (DUNLOSKY et al., 
2013).

A forma de apresentação e discussão 
dos casos clínicos microbianos pode ser um 
diferencial para o sucesso de uma prática de 
aprendizado onde o conhecimento técnico 

transcende os livros e se incorpora às ativi-
dades práticas inerentes à profissão. Para tan-
to o programa Prezi® se apresenta como uma 
possibilidade que alia conteúdo e tecnologia 
da informação, por ser uma inovação no uso 
de mídias audiovisuais e sociais utilizáveis em 
sala de aula.

A temática é atual e instigante já que des-
cortina sobre o ambiente de ensino a utilização 
de novas tecnologias e práticas educacionais, 
propondo alternativas, o que tem duplo efeito 
na formação do profissional da saúde: ao mes-
mo tempo em que ele se sente estimulado a 
aprender, por estar em contato com novas me-
todologias, vislumbra, igualmente, as novida-
des como ferramentas para disseminação do 
conhecimento, educando-se e habilitando-se a 
educar em saúde.

2 OBjETIVO

Descrever o uso de casos clínicos mi-
crobianos apresentados pela ferramenta Prezi 
como uma estratégia pedagógica para o ensino 
de Microbiologia, a partir da Aprendizagem 
Baseada em Problemas.

3 METODOlOGIA

Trata-se de estudo descritivo abordando 
a utilização de casos clínicos em Microbiolo-
gia confeccionados com a ferramenta Prezi 
no contexto do PBL e caracteriza-se por bus-
car conhecer vários aspectos relacionados a 
um grupo, prática ou fenômeno (TRIVIÑOS, 
1987).

Os casos clínicos foram elaborados, 
apresentados e trabalhados dentro da monito-
ria acadêmica na disciplina de Microbiologia, 
ofertada em um curso de Enfermagem de uma 
Instituição de Ensino Superior em Fortaleza\
CE, no período de julho a novembro de 2012. 
A proposta centrou-se na descrição e discus-
são dos principais achados clínicos, laborato-
riais e diagnóstico de doenças causadas por 
bactérias, no propósito de permitir a fixação 
e aplicação de conceitos abordados em aulas 
teórico-expositivas dialogadas, familiarizar os 
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alunos às expressões técnico-científicas utili-
zadas na área da saúde, e apresentar os testes e 
exames laboratoriais correlacionados à patolo-
gia em estudo.

4 A DINÂMICA DE CONSTruçãO DOS 
CASOS ClíNICOS

Foram produzidos, apresentados e de-
batidos 10 casos clínicos microbianos, cujos 
agentes etiológicos eram cocos Gram (+) e (-), 
bacilos Gram (+) e (-) e micobactérias patogê-
nicas ao homem (quadro 01).

Quadro 01 – Casos clínicos microbianos produzidos 
para disciplina de Microbiologia.

GruPO 
BACTErIANO

QuANTIDADE DE CASOS 
ClíNICOS PrODuZIDOS

Cocos Gram (+) 04
Cocos Gram (-) 01
Bacilos Gram (+) 01
Bacilos Gram (-) 02
Micobactérias 02

Fonte: Autores.

A apresentação inicial de cada caso se dá 
com uma visão panorâmica, sugerindo uma 
estrutura lógica como labirintos, ou ramifica-
ções dos galhos de uma árvore, pois a despei-
to de ser uma apresentação não linear, possui 
uma lógica para atuação e elucidação (Figura 
01).

Figura 01 - Tela de apresentação de um caso clínico 
abordando as doenças causadas pelo gênero Pseudomo-
nas sp confeccionado com a ferramenta Prezi.

Fonte: Bravo (2012).

A tela subsequente apresenta a queixa 
clínica do paciente, simulando o acolhimen-
to inicial e a anamnese realizados pela equipe 
médica, com a explicitação de sintomas e si-
nais, além de fatores epidemiológicos que pos-
sam conduzir a hipóteses diagnósticas (Figura 
02).

Figura 02 - Tela do Prezi contendo a queixa clínica e 
apresentação do caso microbiano.

Fonte: Bravo (2012).

Em seguida o destaque volta-se para a 
fundamentação prática da disciplina de Mi-
crobiologia com a instrumentalização para a 
pesquisa e identificação laboratorial do agente 
etiológico envolvido. Trabalham-se inúmeros 
aspectos ligados às características morfotinto-
riais, provas bioquímicas e fisiológicas especí-
ficas para cada grupo microbiano em estudo, 
tais como catalase, coagulase, teste de Hugh e 
Leifson, prova da oxidase, dentre outras (Figu-
ras 03 e 04).

Figura 03 - Tela do Prezi abordando várias etapas da 
identificação laboratorial, em especial as reações de co-
lorações e testes bioquímicos rápidos. 

Fonte: Bravo (2012).
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Figura 04 - Tela do Prezi com provas bioquímicas que 
conduzem ao diagnóstico definitivo.

Fonte: Bravo (2012).

Uma vez estabelecidas todas as variáveis 
possíveis e necessárias à correta identificação 
do agente etiológico, bem como propositura 
de um diagnóstico clínico concreto, os alunos 
são instigados a responder questionamentos 
voltados ao caso: além das questões basilares 
relacionadas à doença e seu agente etiológico, 
questões relacionadas a patogenia, fatores de 
virulência, propostas terapêuticas, fatores de 
risco, profilaxia possível também são discuti-
das em grupo, onde o facilitador assume a pos-
tura de tutor, conduzindo as discussões sem 
oferecer respostas diretas (Figuras 05 e 06).

Figura 05 - Tela do Prezi com perguntas voltadas a fixa-
ção e aplicação do conteúdo visto em sala de aula.

Fonte: Bravo (2012).

Figura 06 - Tela do Prezi com resolução das questões 
propostas para o caso clínico em estudo com o fecha-
mento da discussão.

Fonte: Bravo (2012)

A proposta de trabalhar casos clínicos 
para o aprendizado da Microbiologia advém da 
ideia de que se não há possibilidade de o aluno 
aplicar o complexo conhecimento adquirido 
em sala de aula rapidamente, tornar-se-á mais 
difícil sua fixação e aplicação. O uso dos casos 
clínicos é uma prática reconhecidamente útil 
no aprendizado das disciplinas e condutas na 
área da saúde, na medida em que permite ao 
discente ultrapassar os conhecimentos teóri-
cos e buscar aplicá-los em um contexto prático 
(LOSEKANN et al., 2007; SEBASTIANI; FLO-
RES, 2012)

5 A FErrAMENTA PrEZI

O Prezi, criado em 2009, é um site que 
apresenta um programa de apresentação livre, 
ainda pouco conhecido e que difere dos pro-
gramas tradicionais, como o Microsoft Power-
Point®, pois em vez de um slideshow estático, 
o Prezi se apresenta em uma tela ampla, na 
qual a informação é fornecida de modo linear 
ou não-linear, a critério de seu editor (SET-
TLE, BAKER, 2011). Seu acesso e uso se dão 
por meio do endereço http://www.prezi.com. 
O usuário pode escolher o tipo de conta que 
criará: há a opção da utilização gratuita, com 
poucas limitações de uso, sendo a principal a 
impossibilidade de trabalhar a ferramenta em 
modo offline; ademais, as apresentações cria-
das no modo gratuito tornam-se públicas, sen-
do permitido a qualquer pessoa acessar e fazer 
cópia do material, em um modo de licença de 
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direitos autorais denominado Creative Com-
mons. Criação de telas, escolha de cores e esti-
lo de letras e imagens (incluindo o uso de ima-
gens de acervo pessoal) a serem trabalhadas 
permitem plena variedade de apresentações.

Entre muitas possibilidades, a utiliza-
ção do Prezi permite estabelecer hierarquia 
de ideias, seguir ou criar novas normas de 
sequências, bem como estimular o raciocí-
nio dedutivo ao longo da apresentação, já que 
possibilita, quando de seu início, uma visão 
global, assemelhando-se a um mapa concei-
tual (DIAMOND, 2010; ROCKINSON-SZA-
PKIW; TUCKER; KNIGHT, 2011), até chegar 
ao seu objetivo específico (PERRON; STE-
ARNS, 2011). É um modelo de trabalho que 
oferece a possibilidade de apresentações não 
lineares, capazes de inovar quando comparado 
aos habituais programas utilizados em sala de 
aula (Microsoft PowerPoint) provocando um 
impacto positivo em quem está assistindo à 
apresentação (MASSRHUÁ; ROMANI, 2011). 
Os casos clínicos realizados procuram atender 
a essa premissa, seguindo uma sequência cla-
ra, mas nem por isso, completamente linear: as 
ferramentas de zoom são exploradas.

O Prezi se destina a desencadear uma 
ação; seu desenvolvimento em muito se as-
semelha às estórias e filmes narrados: sua se-
quência, em regra, envolve uma exposição 
inicial, ações crescentes, até o clímax da es-
tória. Seguem-se em ações descrescentes (ou 
de resolutividade) até o desfecho da situação. 
Permite, assim, focar nos detalhes, estabelecer 
fluxo de leitura, transmitindo, assim, o ponto 
primordial da apresentação (REGO, 2012).

Para tal, tem a capacidade de integrar 
texto, imagens, animação, áudio e vídeo, em 
um modelo que procura atender as premis-
sas da teoria da aprendizagem por multimídia 
alumiadas por Mayer (2001) ao afirmar que a 
informação é recebida por meio de dois canais: 
auditivo e visual; o processamento de informa-
ções tem capacidade limitada, e a aprendiza-
gem é um processo ativo de filtragem, sele-
ção, organização e integração de informações 
(MAYER, 2001; MAYER; MORENO, 1998; 
ROCKINSON-SZAPKIW; TUCKER; KNI-
GHT, 2011). A ferramenta Prezi tem condi-

ções de responder aos postulados propostos; 
necessita, no entanto, que seu idealizador te-
nha tais propósitos em mente.

No estudo dos casos clínicos em Mi-
crobiologia, o Prezi permite trabalhar com a 
assimilação de conceitos pelo uso de imagens; 
torna-se mais fácil para o aluno compreender 
conceitos ligados às diversas reações morfo-
tintoriais (coloração de Gram, Ziehl-Neelsen, 
Albert Laybourn); provas bioquímicas e soro-
lógicas, mecanismos de patogenicidade, boas 
práticas laboratoriais. Por se tratar de casos 
clínicos, os alunos são ainda estimulados a tra-
balhar a ideia de relação causa e efeito e diag-
nóstico diferencial, a partir dos dados disponi-
bilizados e dos conhecimentos a se aplicar ao 
caso concreto.

Uma das vantagens mais relevantes do 
Prezi refere-se à ideia dos detalhes: a ferra-
menta parte de um arquétipo de mapa concei-
tual e, à medida que a apresentação se desen-
volve, traz a atenção do espectador para um 
ponto único na tela. Nos programas habitu-
ais, cujo protótipo é o Microsoft Powerpoint, 
há uma perda de atenção na medida em que 
os conteúdos são disponibilizados na tela. Foi 
realizado um teste com pontos de calor, para 
indicar onde as pessoas focam quando olham 
uma tela (REGO, 2012) e verificou-se que a 
visualização do Prezi concentra-se no ponto 
central da tela, permitindo que cada informa-
ção seja trabalhada isoladamente, diminuindo 
a possibilidade de distrações e permitindo que 
o aluno trabalhe uma etapa do processo diag-
nóstico por vez.

Ademais, em outras formas de apresen-
tar trabalhos, há uma limitação de conteúdo 
dentro de cada slide, já o Prezi permite que 
suas apresentações sejam em vários tamanhos 
devido a existência de ferramentas de zoom 
e visão panorâmica (PERRON; STEARNS, 
2011). Isso pode economizar uma quantidade 
significativa de tempo na preparação de uma 
apresentação, e ajudar o público a ver o gran-
de quadro de conceitos e detalhes específicos, 
o que pode ajudar na compreensão e retenção 
da informação (CAMPBELL; WILLIAMS-
ROSSI, 2012).

Um terceiro ponto de destaque no que 
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concerne à ferramenta em reflexão se refere a 
direção das informações. O Prezi tem condi-
ções de ser trabalhado em um modelo de es-
trutura (mapa conceitual) e de fluxo, indican-
do a direção da leitura.

Esse direcionamento permite que se tra-
balhem casos clínicos, orientando os alunos 
sobre as etapas necessárias ao correto diagnós-
tico laboratorial dos agentes etiológicos vistos 
em sala de aula. Depreende-se, subconsciente-
mente, que para sair do labirinto, necessaria-
mente um caminho precisa ser tomado, e uma 
metodologia adequada aplicada. Transmite-se, 
dessa forma, a ideia de que o diagnóstico labo-
ratorial microbiológico precisa seguir etapas 
pré-determinadas, e que de acordo com a qua-
lidade e quantidade das informações coletadas 
na clínica, pode-se chegar mais rápida ou len-
tamente ao resultado almejado.

Como todo programa, o Prezi apresen-
ta algumas desvantagens. Deve-se ter cuidado 
com forma como as apresentações deverão 
ser conduzidas desde a confecção do material 
que deverá fazer uso consciente das ferramen-
tas de zoom, visão panorâmica e mudança de 
ângulo do texto, para evitar desconfortos vi-
suais. Estudos apontam que o excesso dessas 
facilidades pode causar sensação de tontura 
e náuseas (GRAHAM, 2011; CONBOY et al., 
2012). Trata-se então de familiarizar-se com a 
ferramenta e questionar-se como a apresenta-
ção pode causar todo o impacto que o site tem 
a oferecer, sem que disso reste uma experiên-
cia negativa.

6 EDuCAçãO TECNOlÓGICA

A educação possui papel ativo na forma-
ção de uma sociedade. É por meio dela que os 
indivíduos se desenvolvem, geram e aperfeiço-
am ideias. Na definição de Durkheim (1973), 
a educação visa ao desenvolvimento de esta-
dos físicos, intelectuais e morais que são tidos 
como aceitáveis e necessários pela sociedade 
política em sua conjuntura espaço-tempo-cul-
tura, resultando no conceito de dinamicidade 
do processo educacional, onde a demanda da 
sociedade ditará de modos distintos a condu-

ção da educação. Insere-se em nossa realidade, 
assim, o uso de ferramentas tecnológicas vol-
tadas à educação. 

Uma das primeiras tecnologias usadas 
em prol da educação foi a televisão, capaz de 
transmitir informações de modo massificado. 
É importante lembrar, como reforça Ferrés 
(1996), que na transmissão de informações 
pelo vídeo, o espectador precisa estar pronto 
para assimilar tais informações, sob pena de 
assimilá-las sem conceito ou formação crítica, 
assumindo uma postura meramente passiva 
diante dos dados que lhe são passados. Isso 
porque quantos mais sentidos mobilizamos 
durante uma exposição, melhor será a reten-
ção de conhecimentos.

Com a popularização e massificação da 
internet, associam-se cada vez mais ao ensi-
no ferramentas multimídias e mídias sociais, 
como o Youtube® e Facebook®, que permitem 
interação social entre as pessoas, selecionar 
e categorizar grupos por afinidades (sejam 
culturais, religiosas, científicas), bem como 
compartilhamento de imagens, áudio e vídeo, 
textos, em um meio extremamente rápido de 
transmissão de informação.

 A mesma lógica se aplica à ferramenta 
Prezi, pois para ter êxito em seu uso é neces-
sário que o aluno tenha assimilação prévia mí-
nima de conceitos, para que possa aplicá-los 
e, com isso, desenvolver suas habilidades, em 
um processo de interação e colaboração, bem 
como migração para o centro desse processo 
na metodologia PBL, ao invés de mero coadju-
vante no aprendizado. (BASSANI; BARBOSA; 
BASSANI, 2012; MITRE et al., 2008; MEZZA-
RI, 2011).

O modelo discutido por nós pode trazer 
resultados positivos para o aprendizado com 
a inserção de elementos visuais interativos, 
mudança de perspectiva com o uso das ferra-
mentas de zoom e visão panorâmica, possibi-
lidade de girar a tela em ângulos inclinados, 
o interesse e curiosidade despertados pela fer-
ramenta, ou seja, um conjunto de fatores, que 
permitem que a apresentação fuja do modelo 
linear, faz com que o Prezi tenha boa aceita-
ção junto aos alunos (CONBOY  et al., 2012). 
Quanto maior o acesso da população às tecno-
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logias da informação, maior a amplitude desse 
modelo educacional.

No Brasil, no ano de 2011, a média bra-
sileira de consumo e aquisição de produtos 
de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(TIC) aumentou. Em 2010, 35% dos domicí-
lios brasileiros possuía computador. Em 2011, 
esse número chegou em 45%. Aproximada-
mente 38% dos domicílios brasileiros possuem 
computador com conexão à internet, necessá-
ria ao acesso ao Prezi, com forte predominân-
cia dos lares urbanos em relação aos rurais, e 
pode-se inferir que os que possuem acesso ao 
sistema educacional provavelmente o têm em 
maior proporção. (BARBOSA, 2012).

Salienta-se que embora o uso do Prezi 
permita um universo de possibilidades quan-
do se trata do estudo de casos clínicos, não 
substitui o ensino de sala de aula, sendo tão so-
mente uma prática complementar, importante 
no contexto das metodologias ativas, mas não 
é autossuficiente. O professor tem função pri-
mordial na educação do aluno, devendo via-
bilizar os meios para que o aluno aprenda e se 
torne proativo na sua formação (MEZZARI, 
2011).

É incontestável que os professores bus-
cam hoje revolucionar práticas e discursos, 
numa tentativa de adaptação às metodolo-
gias ativas. No outro lado desse processo, 
encontra-se o aluno, que ao chegar ao ensino 
de nível superior, muitas vezes vem com uma 
formação tradicional arraigada a si, na qual o 
professor é o único detentor do conhecimento. 
A mudança dessa mentalidade não é simples, 
pois requer um trabalho gradual e em longo 
prazo, e o Prezi é uma das várias e possíveis 
vias de mudança.

Dentre os muitos fatores que favore-
cem esse ambiente, Figueredo e Ruiz (2009) 
mencionam que a capacidade analítica dos es-
tudantes, sua motivação e tomada de atitude 
se fazem necessários. Assim, a boa educação 
voltada para as metodologias ativas emergen-
tes deve ser capaz de desencadear uma visão 
do todo, de rede, de transdisciplinaridade e de 
interdependência, possibilitando a formação 
de um discente autônomo, capaz de construir 
uma aprendizagem significativa a partir dos 

problemas que lhes são propostos e deman-
dam uma reflexão (MITRE et al., 2008).

Depreende-se, a partir dessa reflexão, 
que o Prezi tem condições de atuar como um 
excelente aditivo aos conhecimentos discuti-
dos em sala de aula, pois permite que a me-
todologia PBL desenvolva-se adequadamente, 
estimulando a prática da aprendizagem signi-
ficativa, apreendendo e aplicando melhor con-
ceitos e debates em Microbiologia.

7 CONSIDErAçõES FINAIS

Conversar sobre PBL requer a constata-
ção de que não se pode mais considerar o pro-
fessor como único detentor do conhecimento, 
mas também que o aluno precisa ser prepara-
do para atuar como protagonista no processo 
de conhecimento. O Prezi pode ser uma das 
alternativas para essa transição.

Trabalhar com ferramentas multimídias 
requer conhecimentos sobre seu uso e adapta-
ção ao modelo. Alguns tutoriais sobre o Prezi 
estão disponíveis online1.

O emprego do Prezi para a confecção 
de casos clínicos em Microbiologia associa as 
vantagens da ferramenta com as peculiarida-
des pertinentes ao estudo da disciplina, tor-
nando o estudo mais interativo e estimulante 
para os alunos, na medida em que sugere as 
etapas do diagnóstico laboratorial e a análise 
e interpretação dos resultados, contribuindo 
para o desenvolvimento de competências do 
aluno, permitindo-o aplicar conceitos fixados 
em sala de aula. A interatividade da apresenta-
ção, bem como os aspectos visuais inovadores 
aumentam a atenção dos alunos para as infor-
mações dispostas na tela, diminuindo distra-
ções e permitindo a análise isolada de cada 
elemento.

Assim, tecnologias didáticas de comu-
nicação e informação, como o Prezi, podem 
complementar a formação do discente, mas 

1 http://prezi.com/-9v58bpkdf8r/como-fazer-uma-apre
sentacao-prezi/
http://youtu.be/Oy7JbB ukR7E
https://prezi.zendesk.com/entries/23448918-Get-Start-
ed-with-Prezi
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não devem substituir a figura do professor, 
que permanece responsável pela facilitação 
dos principais conceitos e considerações ana-
líticas, capacitando os alunos para o uso de 
metodologias de aprendizagem baseada em 
problemas. 
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O COrPO DE BOMBEIrOS MIlITAr DO CEArÁ EM CONCA-
TENAçãO COM AS ATIVIDADES DO COMITê INTErNACIO-

NAl DA CruZ VErMElHA

tHe RegulAtoRy ACtiVities of tHe fiRe BRigAde of CeARá And 
tHe inteRnAtionAl Committee of tHe Red CRoss

rESuMO

O presente trabalho versa sobre o Corpo de Bombeiros Militar do 
Ceará (CBMCE), instituição vinculada a Secretaria de Segurança Públi-
ca e Defesa Social (SSPDS) cujo histórico e sua gama de atribuições de 
fulcro constitucional e infraconstitucional se apresentam escassamente 
conhecidas do público em geral, bem como sobre o Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha (CICV) com suas normativas atividades internacio-
nais que se entrelaçam parcialmente com as fainas do CBMCE em prol 
das pertinentes demandas humanitárias no Ceará. Também explicita a 
dicotomia entre as atuações das mencionadas entidades por meio de uma 
minuciosa pesquisa bibliográfica e de campo em concomitância com 
uma análise qualitativa das mesmas, sob a égide do ordenamento jurídi-
co brasileiro e é verificado que não somente os componentes de ambas 
as organizações em comento, mas também seus públicos-alvos e a socie-
dade em geral, precisam e devem ter inequívoca ciência das distintas e 
coincidentes missões pertinentes.

Palavras-chave: Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Comitê Interna-
cional da Cruz Vermelha.

ABstRACt

This paper aims to be about the Fire Brigade of Ceará (CBMCE), an 
institution linked to the Secretary of Public Security and Social Defense 
(PDSS) whose history and its range of assignments core constitutional and 
infra sparsely present known to the general public , as well as the Interna-
tional Committee of the Red Cross (ICRC) with its international regulatory 
activities that intertwine partially with the chores CBMCE in favor of the 
relevant humanitarian needs in Ceará. Explains the dichotomy between 
the performances of the aforementioned entities through a thorough litera-
ture search and field in conjunction with a qualitative analysis of the same, 
under the auspices of the Brazilian legal system and is found not only the 
components of both organizations under discussion, but also their audienc-
es-targets and society in general, need and should have clear and distinct 
science of matching relevant missions.

Keywords: Fire Brigade of Ceará. International Committee of the Red 
Cross.
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1 INTrODuçãO

O mundo contemporâneo comporta di-
versas instituições com diferentes finalidades 
as quais abrangem um público-alvo por de-
mais heterogêneo, bem como também corro-
boram no intuito de locupletar as mudanças de 
cunho comportamental e científico, dentre ou-
tras, e que por sua vez ocorrem em velocidade 
cada vez maior, principalmente considerando 
as crescentes viabilidades de comunicação de 
massa, advindas do fenômeno da globalização.

Não obstante, muitas destas entidades 
possuem seus objetivos específicos voltados 
para o atendimento e a promoção do socorro 
às vítimas de desastres (sejam de cunho natu-
ral e/ou antropogênico1). Também se observa 
a premente necessidade de fulcro e limitação 
regulamentar com ênfase no exercício das suas 
atividades, sejam elas em diferentes continen-
tes ou em áreas especiais de dados países.

Tomando-se como elemento prefacial a 
realidade que foi dantes discorrida, o artigo 
versa sobre duas instituições, uma de atuação 
internacional e outra com área de abrangência 
no estado do Ceará, como ente federativo do 
Brasil. Sejam elas, o Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha (CICV), com suas normas, pe-
culiaridades, gestão e corpo de agentes funcio-
nais originários de diversas partes do mundo 
e com plena atuação ao longo de todo o globo, 
inclusive no Brasil e também no Ceará, e de 
outro lado, o Corpo de Bombeiros Militar do 
Ceará (CBMCE), que carrega em sua fronte o 
lema de “vidas alheias e riquezas salvar”, onde 
por sua vez enseja num grande amálgama de 
missões e atividades voltadas para as pertinen-
tes demandas no estado alencarino. 

Diante do exposto, verificar-se-á ao lon-
go do artigo em comento, por meio de concer-
nente pesquisa de cunho bibliográfico que ali-
cerça devida análise qualitativa no tocante às 
interseções operacionais e normativas destas 
entidades que guardam aparentes semelhan-
ças, pseudo isonomias e díspares realidades 
legislativas, observando-se sob a ótica do or-

1 Causados pela ação do homem.

denamento jurídico brasileiro em comunhão 
com a legislação internacional, além de opor-
tunizar a socialização do conhecimento intra 
institucional destas duas entidades que atuam 
com o fito mor de salvaguardar o próximo. 

Como forma introdutória e didática, já 
no capítulo inicial do trabalho ora exposto, en-
contram-se linhas narrativas sobre o histórico 
em si do CBMCE, apresentando seu desenvol-
vimento desde a necessidade de sua concepção 
originária, suas diferentes nomenclaturas, per-
passando por sua posterior auto-suficiência 
em relação à Polícia Militar do Ceará, dentre 
outros aspectos originários.

Sem descuidar de externar logo à pos-
teriori, observa-se o âmbito normativo das 
atribuições concernentes ao CBMCE, onde, 
nesta ocasião, é trazido à baila, o compêndio 
de atividades desta instituição militar, quando 
se quebra o paradigma de restrição funcional 
tão somente ligado ao combate a incêndios, ao 
passo em que também se visualiza todo o ful-
cro constitucional e decorrente que norteia as 
ações desta entidade militar.

Ao permear o trabalho em foco, já em 
sua fase seguinte, oportuniza-se conhecer de 
modo mais aprofundado o CICV, esclarecen-
do sobre seu surgimento, as motivações da sua 
expansão, perpassando por sua atuação histó-
rica e contemporânea no cenário mundial a 
fim de subsidiar de modo adequado e com as 
devidas informações que se fazem pertinentes 
por ocasião do que vem a ser tratado na capi-
tulação seguinte.

No bojo da parte final deste artigo, agre-
ga-se ao que já foi socializado no curso das 
fases anteriores desta obra, o cabedal de le-
gislações mais propriamente dito, concernen-
tes ao comitê em alusão, com maior realce no 
que tange ao norteamento das suas ocupações 
assistenciais, onde, por sua vez, remete a iné-
dita conveniência de poder traçar um perfil 
analítico sobre as respectivas regulamentações 
das organizações em foco e simultaneamente 
exerce-se um exame holístico por vislumbrar 
as dicotomias e as correlações entre ambas, o 
que vem a consubstanciar um arremate volta-
do para o aprimoramento legislativo, científi-
co, institucional e social.
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2 DESENVOlVIMENTO

2.1 Origens do CBMCE

Faz-se oportuno e coerente que se ex-
plane sobre esta corporação militar, primei-
ramente sobre suas origens, suas atribuições 
institucionais e sua estrutura, haja vista que 
diferentemente da realidade atual, o CBMCE 
de outrora, na década de vinte, limitava- se a 
extinguir incêndios em Fortaleza com um pe-
lotão2 de cerca de trinta bombeiros, conforme 
informações da própria instituição em tela.

O corpo de bombeiros cearense foi cria-
do oficialmente pela lei estadual nº. 2.253 de 
08 de agosto de 1925, por ato do governador 
desembargador José Moreira da Rocha, após 
incêndio de grande porte, com danos mate-
riais e várias vítimas fatais e, à época, era su-
bordinado ao Comando do Regimento Policial 
do Ceará, onde hoje se situa o 5º Batalhão de 
Polícia Militar, nos arredores do bairro Centro 
de Fortaleza, na praça José Bonifácio. 

Já em 1934, o mencionado pelotão mu-
dou sua denominação para Corpo de Bombei-
ros da Segurança Pública do Estado e no ano 
seguinte, por meio do decreto nº. 075 de 14 de 
agosto, obteve o nome de Corpo de Bombeiros 
do Ceará, com aumento do seu efetivo para 76 
bombeiros militares, ao passo em que foi rea-
locado para a uma nova pasta que hodierna-
mente seria a Secretaria de Segurança Pública 
e Defesa Social (SSPDS) e à época chamava-se 
Chefatura de Polícia e Segurança Pública. 

Somente por meio da lei nº. 11.673 de 
20 de abril de 1990 efetuou-se a emancipação 
do CBMCE em relação a Polícia Militar, e não 
obstante ambas as instituições têm atuado fra-
ternalmente, mas de modo independente.

2.2 Competências normativas do CBMCE

As atividades do CBMCE não se resu-
mem a combater incêndios, muito embora seja 
clássico o cognome de “guerreiro do fogo”, a 

2 Nomenclatura própria do vocabulário militar para 
designar pequeno grupo de militares.

proatividade é palavra de ordem e, desta feita, 
todos os tipos de sinistros devem ser tratados 
prioritariamente de modo a que não ocorram 
(inclusive os famigerados incêndios). Desta 
feita, os combates só ocorrerão diante de pro-
váveis falhas ou ausência de prevenção. E neste 
prisma ganham destaque as vistorias técnicas 
em edificações projetadas e/ou em funciona-
mento, bem como campanhas esclarecedoras 
junto a sociedade cuja parceria é fundamental. 

Por força normativa constitucional cabe 
ao CBMCE competências protetivas às pesso-
as e patrimônios materiais quanto a sinistros. 
Também verifica-se na tropa bombeirística 
equipes especializadas em salvamentos aéreos, 
aquáticos e terrestres, além de quadros desig-
nados para atendimento pré-hospitalar e de-
pesquisas científicas pertinentes a sua atuação. 

De modo mais particular, os bombei-
ros cearenses também protagonizam varia-
dos projetos sócio-educacionais, tais como o 
Projeto Saúde Bombeiro e Sociedade, onde 
são ministradas aulas de atividades físicas re-
creativas com bombeiros qualificados para tal, 
e cujo público-alvo principal, mas não único, 
são cidadãos da terceira idade, com resultados 
não só de fortalecimento físico, mas também 
na autoestima, o que por sua vez pode contri-
buir preventivamente quanto a infartos, fratu-
ras e até mesmo problemas depressivos, con-
forme informações do centro de treinamento e 
desenvolvimento humano, o qual faz parte do 
CBMCE e é responsável pelo referido projeto.

O Projeto Promil qualifica jovens e adul-
tos para o mercado de trabalho, com ênfase 
às áreas de bombeiro hidráulico e eletricista e 
atua em conjunto com o Projeto Jovens Bom-
beiros Voluntários, que ao fazer jus ao seu 
nome é voltado para adolescentes, os quais re-
cebem orientação cívica, de primeiros socor-
ros, prevenção e combate a incêndio e têm ini-
ciação a qualificação profissional. Ao passo em 
que o Projeto Surf Salva alia o conhecimento 
bombeirístico de salvamentos aquáticos e pri-
meiros socorros à disponibilidade e sabedoria 
empírica dos surfistas em relação ao litoral ce-
arense, tudo de acordo com dados institucio-
nais oriundos do CBMCE.

Incorporando-se às muitas incumbên-
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cias bombeirísticas ganha relevo as atividades 
de defesa civil, a qual em sua essência congre-
ga-se com todas as outras, e o faz ao fulcrar-se 
na própria Lex Legum3, mais precisamente no 
capítulo III, Art. 144, V, § 5º4.

No que tange à constituição estadual ce-
arense, esta remete ao CBMCE não só a exe-
cução das atividades de defesa civil, mas a co-
ordenação da mesma, na esfera estadual, por 
meio do seu artigo 1905, enquanto a lei orgâ-
nica cearense de nº. 13.875 de 07 de fevereiro 
de 2007, também discorre sobre as atribuições 
bombeirísticas do Ceará em seu artigo 646.

3 Lei das leis / constituição federal.
4 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito 
e responsabilidade de todos, é exercida para a preserva-
ção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio, através dos seguintes órgãos: [...] V - po-
lícias militares e corpos de bombeiros militares.[...]§ 5º   
aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em  lei, incumbe a execução de atividades de 
defesa civil. (BRASIL, 1988)
5 Art. 190. Incumbe ao Corpo de Bombeiros, no âmbito 
estadual, a coordenação da defesa civil e o cumprimen-
to entre outras das atividades seguintes: I -prevenção e 
combate a incêndio; II -proteção, busca e salvamento; 
III -socorro médico de emergência pré-hospitalar; IV 
- proteção e salvamento aquáticos; V-pesquisas cientí-
ficas em seu campo de atuação funcional; VI -controle 
da observância dos requisitos técnicos contra incêndios 
de projetos de edificações, antes de sua liberação ao uso; 
e VII- atividades educativas de prevenção de incêndio, 
pânico coletivo, proteção ao meio ambiente e atividades 
socioculturais. (CEARA, 1989)
6 Art. 64. Ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Ceará, vinculado operacionalmente à Secretaria da 
Segurança Pública e Defesa Social, compete : atuar na 
defesa civil estadual e nas funções de proteção da in-
columidade e do socorro das pessoas em caso de infor-
túnio ou de calamidade; exercer atividades de polícia 
administrativa para a prevenção e combate a incêndio, 
bem como de controle de edificações e seus projetos, 
visando a observância de requisitos técnicos contra in-
cêndio e outros riscos; a proteção, busca e salvamento 
de pessoas e bens, atuar no socorro médico de emergên-
cia pré-hospitalar de proteção e salvamento aquáticos; 
socorrer as populações em estado de calamidade pú-
blica, garantindo assistência através de ações de defesa 
civil; desenvolver pesquisas científicas em seu campo de 
atuação funcional e ações educativas de prevenção de 
incêndio, socorro de urgência, pânico coletivo e prote-
ção ao meio ambiente, bem como ações de proteção e 
promoção do bem estar da coletividade e dos direitos, 
garantias e liberdades do cidadão; estimular o respeito 
à cidadania, através de ações de natureza preventiva e 
educacional; manter intercâmbio sobre os assuntos de 
interesse de suas atribuições com órgãos congêneres de 
outras unidades da Federação e exercer outras atribui-
ções necessárias ao cumprimento de suas finalidades, 
nos termos do Regulamento. (CEARA, 2007)

No capítulo seguinte, a exemplo do que 
foi exposto nesta fase, verificam-se dados no 
que concerne aos subsídios históricos, atribui-
ções e atuações do CICV com o fito de pro-
piciar adequado e prévio conhecimento sobre 
as organizações em destaque para em seguida, 
iniciar o entrelaçamento institucional entre o 
CBMCE e a mencionada entidade internacio-
nal. 

2.3 Origem do CICV

É por demais salutar que ainda no início 
desta fase do empreendimento ora exposto, 
seja feita a dissipação de outro paradigma, des-
ta vez, ligado a nomenclatura da organização 
internacional em alusão, haja vista que o senso 
comum costuma arremeter ao indevido nome 
de “Cruz Vermelha” ou, no máximo, “Cruz 
Vermelha Internacional”, àquela que tem seu 
nome correto como: Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha, conforme se observa no pró-
prio site institucional. (ICRC, 2013)

Concluso o intróito esclarecimento, 
cumpre-se neste momento externar o referen-
cial histórico da entidade supra continental 
em epígrafe, ao destacar sua gênese ainda no 
século 19, mais precisamente no ano de 1863, 
onde na ocasião foi-lhe conferido o cognome 
de “Comitê Internacional de Socorro aos Mi-
litares Feridos” ou “Comité international de 
secours aux blessés”, numa inequívoca alusão a 
sua destinação precípua de então, ou seja, exe-
cutar atividades de assistência aos feridos de 
guerra.

Todavia, a idealização desta organização 
se deu ainda em 1859 pelo senhor Dunant7, por 
ocasião de devastador combate europeu, tendo 
como agentes beligerantes, a Itália, aliada pela 
França e o exército austríaco, que havia inva-
dido o território italiano, e já no decorrer desta 
contenda, o citado suíço Dunant, muito em-
bora não fosse militar, conseguiu arregimentar 
um grupo de pessoas, entre moradores, reli-
giosos e profissionais de variadas atividades, 

7 Jean Henri Dunant, altruísta negociador Suíço, nasci-
do em Genebra em 8 de maio de 1828 e falecido em 30 
de outubro de 1910 na cidade de Heiden (Suíça). 
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com o fito de prestar socorro assistencial de 
urgência e emergência para os feridos oriun-
dos da chamada “Batalha de Solferino”, cidade 
italiana, palco principal da mencionada luta 
armada. 

Diante de circunstância por demais avas-
saladora, o mencionado europeu disse: “Deve-
ria ser possível formar uma sociedade em cada 
país quando as nações estão em paz, na qual 
homens e mulheres poderiam ser organizados 
e treinados de tal forma que eles poderiam 
socorrer os feridos nos tempos de guerra’’. E 
impelido por tal entendimento e buscando 
disseminá-lo, publicou inédita obra literária 
em 1862, “Un souvenir de Solferino “(Uma 
lembrança de Solferino, traduzido do francês), 
onde descreveu as cenas bélicas na localidade 
dantes mencionada e suas consequentes atro-
cidades, dentre elas, a escassez e até completa 
ausência de qualquer tipo de assistência aos 
inúmeros feridos que não raramente sucum-
biam lenta e dolorosamente.

Como efeito seguinte, em 09 de fevereiro 
de 1863, foi formado o Comitê Internacional 
de Socorro aos Militares Feridos, composto 
por Dunant e mais quatro membros, Gustave 
Moynier8, o General Guillaume Henri Dufour 
e os profissionais de medicina, Louis Appia e 
Théodore Maunoir, ensejando a alcunha de 
Comitê dos Cinco e assumindo a posteriori o 
nome de Comitê Internacional da Cruz Ver-
melha, quando já nesta condição, conseguiu 
reunir em Genebra, com o propósito de ali-
nhavar os princípios basilares da entidade em 
pauta, trinta e seis representantes de dezesseis 
países ao longo dos dias 26 a 29 de outubro 
daquele mesmo ano.

Sob formal rito diplomático, ainda em 
Genebra, em agosto de 1864, delegados de 12 
países, conferenciaram e decidiram por prestar 
socorro aos feridos de guerra, independente 
dos mesmos serem aliados ou de forças anta-
gônicas e também foi definida a famosa sim-
bologia da isolada cruz vermelha sobre fundo 

8 Louis Gabriel Gustave Moynier, jurista, co-fundador 
do CICV com Dunant e posteriormente seu algoz até 
o fim da vida, tendo presidido o CICV por quatro dé-
cadas.

branco, como emblema a ser utilizado para re-
conhecimento da entidade e consequente pro-
teção aos afiliados da mesma.

Em função da grande aceitação dos ideais 
e da postura de independência, bem como das 
fatídicas grandes guerras ocorridas no século 
XX, os trabalhos empreendidos pelo CICV ga-
nharam larga escala mundial, ao passo em que 
novas convenções pertinentes foram adotadas, 
tais como a de 1907 em que instituiu assistên-
cia às vítimas de grandes conflitos marítimos, 
a de 1929 que abrangeu proteção aos prisio-
neiros de guerra e a convenção de 1949, como 
fruto do pós segunda grande guerra mundial, 
estendeu proporcional proteção às vítimas ci-
vis dos conflitos marciais.

Ressalte-se ainda o período entre guer-
ras, quando o CICV apresentou mais uma de 
suas notáveis atividades no que diz respeito ao 
trabalho importantíssimo de corroborar com 
o processo de repatriação de centenas de mi-
lhares de ex-prisioneiros de guerra, atuação 
em diversas negociações de troca de reféns e 
ampla participação quanto a reconstrução de 
comunidades, países e regiões devastados pelo 
flagelo bélico.

Diante dos fatos históricos ora apresen-
tados, envolvendo incontáveis vidas de todas 
as partes do mundo, apresenta-se com clare-
za solar a relevância ímpar da participação do 
CICV no contexto humanitário ao empreen-
der literais mudanças no direito internacional 
e mais importante do que isso ter salvado inú-
meras vidas. 

2.4 O CICV no mundo

Tomando-se como parâmetro analítico 
contemporâneo o exercício de 2009, torna-se 
melhor perceptível vislumbrar a relevância 
atual desta instituição junto a comunidade in-
ternacional, por meio das suas efetivas e efi-
cientes ações ao redor do mundo, sempre de 
modo apolítico, independente e idealista.

Somente ao longo do ano supra men-
cionado, o CICV se fez representar por meio 
de seus delegados, subdelegados, missões e 
escritórios em mais de oito dezenas de países, 
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com ênfase junto ao continente africano, nas 
Américas, continente europeu, Ásia e Oriente 
Médio com uma distribuição de seu variado 
efetivo contabilizando-se desde a sua sede em 
Genebra até terrenos internacionais, incluin-
do missões temporárias, num total de 12.353 
agentes, e é válido lembrar que não consta des-
ta soma, os mais de mil diaristas contratados 
in loco, por ocasião das suas atividades assis-
tenciais. 

Ao valer-se deste verdadeiro exército da 
paz, foram realizadas visitas, muitas de modo 
inédito, a nada menos que 479.669 (quatro-
centos e setenta e nove mil seiscentos e sessen-
ta e nove) detidos, entre homens e mulheres, 
ao largo de quase 1.900 (mil e novecentos) 
centros de detenção, em dezenas de diferentes 
países, além de quatro tribunais internacionais 
díspares, ensejando na viabilidade de visitas 
familiares a mais de 28.000 (vinte e oito mil) 
detidos, bem como exerceu uma lida relati-
va ao restabelecimento de vínculos familiares 
entre pessoas separadas em sua maioria por 
conta de diversificados embates bélicos, por 
meio de recebimento e decorrente redistribui-
ção das chamadas mensagens cruz vermelha, 
que com seu poder diplomático de imunidade, 
permitiu-se transpor variadas fronteiras. 

Ainda no âmbito de assistência familiar, 
por meio do instituto multinacional em pauta, 
foram localizadas mais de 4.100 (quatro mil e 
cem) pessoas desaparecidas e viabilizado o re-
encontro de mais de 1.000 (mil) pessoas com 
seus parentes, além de conduzir processos de 
repatriação e/ou transferência de ordem supe-
rior a 15.000 (quinze mil) indivíduos, donde 
correlato a tudo isso, as representações da en-
tidade em alusão, foram solicitadas por mais 
de 930.000 (novecentos e trinta mil) pessoas 
ao redor do globo, por precisarem de apoio 
protecional.  

Estes e vários outros números fáticos, 
fornecidos e projetados por este altruísta ente 
corporativo, denotam indubitável e até indis-
pensável atuação frente às muitas demandas 
humanitárias e, desta feita, verificar-se-á na 
fase seguinte deste compêndio, o sustentáculo 
normativo desta instituição e concomitante-
mente, assenta-se um paralelo entre a mesma 

e o CBMCE.
Num contexto prefacial faz-se oportu-

no esclarecer que o CICV não é categorizado 
como uma ONG, ou seja, não se trata de uma 
Organização Não-Governamental, nem tão 
pouco, ao contrário do que o senso comum 
poderia direcionar, não é tido como compo-
nente oficial da Organização das Nações Uni-
das (ONU), mas sim, uma entidade classifica-
da pelo direito internacional de personalidade 
jurídica própria e de cunho indubitavelmente 
internacional, com sede fincada em Genebra, 
tal como mencionado dantes e regido por nor-
matização peculiar. 

O direito internacional humano reves-
te o mandato do comitê em tela por meio dos 
seguintes elementos normativos essenciais: o 
estatuto do movimento da cruz vermelha bem 
como do crescente vermelho, onde se ressalta 
que este instrumento normativo tem caráter 
intrainstitucional, uma vez que regulamenta 
a concatenação no tocante as entidades supra-
mencionadas, as famosas 04(quatro) conven-
ções de Genebra e seus respectivos 03 (três) 
protocolos adicionais 

A primeira das citadas convenções ocor-
reu oficialmente em 1864, ao definir o respeito 
e a devida assistência aos militares feridos e/
ou enfermos indistintamente, além de asse-
gurar amparo aos agentes socorristas investi-
dos do símbolo da cruz vermelha sobre fundo 
cândido, ao passo em que a segunda conven-
ção se deu em 1906, ao ampliar o disposto na 
convenção anterior para as tropas marítimas, 
onde se salienta que tais medidas tiveram re-
levância literalmente vital, por ocasião da I 
grande guerra mundial, entre 1914 e 1918. 

Quanto a terceira convenção, esta con-
ceituou a expressão “prisioneiro de guerra’’ ao 
defini-lo como todo e qualquer partícipe, mi-
litar ou civil que seja capturado por ocasião do 
conflito armado, bem como regulamentou tra-
tamento isonômico aos citados encarcerados 
de modo a lhes proporcionar respeito às suas 
religiões; condições sanitárias elementares e a 
vedação explícita das torturas, proporcionan-
do tratamento mais humano aos desafortuna-
dos cárceres bélicos.

A quarta convenção, formulada após a II 
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grande guerra mundial, em 1949 ganha noto-
riedade, por rever as convenções transatas, e 
reforçar o amparo aos civis, ao vedar práticas 
como punições em conjunto; sequestro para 
quaisquer fim e atos prejudiciais às pessoas e/
ou suas propriedades. 

Os pertinentes protocolos I e II foram 
efetuados pela chamada conferência diplomá-
tica sobre a reafirmação e desenvolvimento do 
direito internacional humanitário aplicável a 
conflitos armados, onde a primeira tratava da 
proteção às vítimas de embates internacionais, 
e o segundo quanto a conflitos armados de or-
dem não-internacional, já o terceiro, permitiu 
o uso de mais um símbolo/emblema referente 
às entidades em pauta, o cristal vermelho.

Contemporaneamente as mencionadas 
convenções sofreram modificações para se 
adaptarem ao desenvolvimento tecnológico e 
armamentista, tais como o surgimento de sub-
marinos e armas químicas, dentre outros e que 
ensejam potencialmente em diversificados no-
vos danos às suas vítimas, ocasião em que se 
ressalta que quaisquer atos violadores das cita-
das tratativas por parte dos países signatários, 
poderá incorrer em pertinente processo junto 
a corte penal internacional, a corte internacio-
nal de justiça, ao tribunal penal internacional 
ou ao tribunal internacional de justiça.

Verifica-se aí um verdadeiro compêndio 
de normas de ordem internacional as quais 
influem não só quanto às delimitações e con-
ceitos atinentes à supra mencionada ordem 
organizacional de origem suíça, mas também 
reverbera em todos os países signatários ou 
não, de forma direta e/ou indireta.

3 AS ATIVIDADES NOrMATIVAS DO 
CBMCE E DO CICV NO BrASIl

Não obstante os hercúleos esforços de 
diversas entidades internacionais em prol da 
paz, ainda se verificam vários dissídios arma-
dos pelo globo terrestre, todavia o chamado 
movimento da cruz vermelha, ao manter seus 
princípios norteadores de independência, 
neutralidade, universalidade, unidade, impar-
cialidade, humanidade e voluntariado, tam-

bém estende suas atuações quanto ao trabalho 
assistencial de vítimas de desastres de diferen-
tes origens, tais como enchentes, terremotos, 
grandes acidentes de causa humana ou não, 
dentre outros. E desta feita, sendo o Brasil um 
país continental e propenso a tais problemá-
ticas e morada de um povo que se identifica 
culturalmente com as causas humanitárias, em 
1908 surgiu a Cruz Vermelha Brasileira, capi-
taneada inicialmente por Oswaldo Cruz9, con-
forme informações institucionais da entidade 
em comento.

Com a expansão filial da mencionada 
instituição humanitária em solo brasileiro, vá-
rias capitais aderiram à criação de suas bases 
em seus respectivos territórios, e já quanto a 
filial cearense da Cruz Vermelha, esta foi fun-
dada em 1975, com cunho filantrópico e com 
o fito de desenvolver todas as atividades perti-
nentes aos ideais da entidade originária não só 
em solo cearense, mas onde se fizer necessário 
e se possível for, tal como observado no site da 
filial alencarina do CICV.

Uma vez definidos os seus propósitos, a 
CICV no Ceará se organizou de modo a exer-
cer suas atividades não voltadas em cunho 
majoritário para situações de conflitos bélicos 
categorizados como guerra, haja vista a não 
ocorrência dos mesmos, e foi fulcrada pelos 
decretos federais  nºs 2.380, de 31 de dezembro 
de 1910, o decreto de nº 9.620, de 13 de junho 
de 1912 e o de nº 23.482, de 21 de novembro 
de 1933.

Ganha oportuno relevo o decreto nº 
9.620, uma vez que o mesmo reconhece a 
Cruz Vermelha Brasileira como entidade de 
utilidade pública internacional, estendendo 
tal condição à sua filial cearense e viabilizando 
a que a mesma capte recursos e doações com 
destinação específica aos afligidos por calami-
dades em concatenação com outras entidades 
oficiais, dentre as quais, a Coordenadoria Es-
tadual de Defesa Civil, a qual ora está inserida 
no CBMCE.

Tal como observado em momento opor-

9 Oswaldo Gonçalves Cruz, médico, sanitarista, bacte-
riologista, cientista e epidemiologista paulista. Funda-
dor do Instituto Oswaldo Cruz.
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tuno do trabalho em tela, sob foro constitucio-
nal e infraconstitucional, dentre as atividades 
de plena competência do CBMCE, constam de 
modo explícito e inequívoco, a busca e o so-
corro de vítimas de infortúnios variados e há 
de ser observado também com especial aten-
ção, o disposto em normas dantes relatadas no 
que concerne ao exercício e a coordenação da 
defesa civil no estado do Ceará sendo estas da 
alçada do CBMCE.

Não obstante aos documentos norma-
tivos elencados nem tão pouco aos conceitos 
visualizados, não se verifica qualquer vedação 
quanto a adesão de outras entidades, seja de 
origem internacional ou não, no que tange a 
formação de parcerias sem fins lucrativos vol-
tadas ao necessário e salutar socorro às vítimas 
de sinistros. 

Contudo, em conformidade com o or-
denamento jurídico fartamente apresentado 
ao longo do labor em comento, verifica-se a 
exigência regulamentar de que os trabalhos 
atinentes às missões de defesa civil no âmbito 
territorial cearense, sejam geridos pela Coor-
denadoria Estadual de Defesa Civil, e como 
vislumbrado no decorrer desta obra, a coorde-
nadoria em comentário, por força legal, é parte 
integrante do CBMCE. 

Ressalte-se que o efetivo, ou seja, o quan-
titativo total de homens e mulheres em toda a 
corporação bombeirística cearense, é de apro-
ximadamente 1.400 (um mil e quatrocentos) 
bombeiros para o exercício de todas as ativi-
dades que lhe são cabíveis em todo o estado. 
Desta feita, em dadas situações de desastres 
de maior vulto e intensidade, faz-se prepon-
derante o incremento de mais mão de obra, 
preferencialmente qualificada, para ações 
emergenciais. Isto posto, o CICV com sua re-
presentatividade institucional no Ceará tem 
corroborado de sobremaneira principalmente 
em campanhas de arrecadação e distribuição 
de donativos para os necessitados atinentes. 

No caso do estado do Ceará, são mais 
recorrentes as problemáticas com as estiagens 
as quais afetam a população de maneira mais 
paulatina e duradoura, todavia as chuvas tor-
renciais quando registradas em solo cearen-
se têm potencial de grande destruição e são 

merecedoras de uma atenção especial no que 
tange aos vários reservatórios de água e suas 
estruturas, que por sua vez podem ser com-
prometidas e causar outros desastres. 

Em ambos os casos, seja de estiagem ou 
excesso de chuvas, a atuação do CICV no Cea-
rá, se faz presente em conjunto com o CBMCE, 
de tal forma que, enquanto o primeiro atua em 
atividades como a arrecadação e distribuição 
de donativos, o segundo exerce atos de socor-
ro in loco, além de articular todas as operações 
descritas nas legislações pertinentes conforme 
a gravidade e proporção dos sinistros. 

Cabe ressaltar que a defesa civil alencari-
na, sob a égide do CBMCE, é responsável pelas 
macro articulações de desastres, incluindo aí, 
conexões de planejamento e ação com o CICV 
no Ceará e com outras entidades, sejam elas, 
públicas ou privadas, nacionais ou interna-
cionais, com pleno embasamento em normas 
locais, nacionais e transnacionais que se locu-
pletam de modo harmônico em proveito da 
coletividade demandante e merecedora.

4 CONCluSãO

Quaisquer que sejam as situações em 
que se faz um juízo de valor sobre algo, é pre-
ponderante que seja oportunizado um conhe-
cimento prévio e a contento sobre o mesmo, 
razão pela qual o lavor científico ora exposto 
esmera-se em denotar ainda em seu início so-
bre os respectivos âmagos de ambas as institui-
ções em epígrafe.

Já no histórico de cada uma das entida-
des, é possível observar afinidades tais como 
os seus surgimentos, em função de demandas 
calamitosas envolvendo coletividades as quais 
precisam de assistência imediata e qualificada 
sob pena de ampliação de vidas ceifadas. 

Entretanto, as afinidades por si só não 
são suficientes para a manutenção harmoniosa 
de parcerias, fazendo-se imprescindível a pre-
sença de competente regulamentação para o 
melhor desempenho funcional, principalmen-
te quando este referido balisamento norma-
tivo se dá ora na esfera internacional, ora no 
interior do ordenamento jurídico brasileiro.
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Destarte no decorrer do trabalho em co-
mento visualiza-se em primeiro momento as 
correspondentes legislações em separado, para 
em seguida confluenciá-las no cerne das ati-
vidades regulamentares das organizações em 
pauta, extirpando assim qualquer possível e 
indevida confusão laboral entre o CBMCE e o 
CICV por meio de sua afiliada presente no es-
tado cearense, onde se verifica que cabe ao pri-
meiro a articulação e o macro gerenciamento 
das operações e ao segundo, a captação de re-
cursos e donativos, tudo em favor de vítimas 
de desastres que assim necessitarem.

A explicitação das pertinentes dicoto-
mias entre as atividades da citada instituição 
militar e a entidade de origem internacional 
aqui posta, bem como suas concomitantes 
missões em favor de terceiros carentes de as-
sistência especializada, mostra-se de relevân-
cia ímpar no que tange ao bom andamento das 
correspondentes incumbências institucionais.

Tanto os agentes funcionais do CICV, 
como dos CBMCE, devem ter plena e indu-
bitável ciência de seus parâmetros funcionais, 
sob risco de comprometer o êxito de seus in-
tentos, os quais parcialmente se entretecem e 
não raras vezes envolvem vidas em risco.

O conhecimento aqui socializado tam-
bém possui ímpar relevância para a socieda-
de como um todo, incluindo-se aí, as próprias 
vítimas em potencial e em casos concretos, 
haja vista que a participação da mesma tem 
repercussão de importância incomensurável 
para o sucesso dos objetivos perseguidos pelas 
organizações aqui postas, pois sem as devidas 
contribuições da coletividade em geral, não há 
que se falar em suficiência de qualquer das ins-
tituições aqui elencadas.

Isto posto, entende-se que a organizada 
união fraternal entre países, povos, institui-
ções de ordem governamental ou não, líderes 
comunitários e quiçá o próprio vizinho, pode 
e deve influir positivamente para o bem-estar 
das sociedades, uma vez que a proatividade e 
a reatividade qualitativa  potencialmente cor-
roboram para a consecução de inúmeros in-
tentos, dentre os quais, neste momento cita-se 
de modo especial, a salvaguarda do maior de 
todos os patrimônios: a vida. 
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A SuBjETIVIDADE DO CuIDADO PrÉ-NATAl NA GrAVIDEZ 
DE AlTO rISCO: rEVISãO INTEGrATIVA DA lITErATurA

tHe suBjeCtiVity of PRenAtAl CARe in HigH RisK PRegnAnCy: 
An integRAtiVe liteRAtuRe ReVieW

rESuMO

Objetivo: Analisar as evidências disponíveis na literatura que abor-
dem aspectos subjetivos do cuidado pré-natal realizado em gestações 
de alto risco. Método: Trata-se de revisão integrativa da literatura com 
levantamento nas bases de dados LILACS, MEDLINE e BDENF utili-
zando publicações dos últimos dez anos nos idiomas português, inglês e 
espanhol. resultado: Dentre os aspectos mais evidenciados nos estudos, 
a humanização na assistência e a integralidade das ações são apontadas 
como fatores imprescindíveis na melhoria da qualidade durante o acom-
panhamento das gestantes. O enfermeiro destaca-se nos estudos como o 
principal agente interessado em conhecer a subjetividade do processo vi-
venciado por mulheres que desenvolvem gestação de alto risco. Conclu-
são: A assistência pré-natal de alto risco deve ter uma visão diferenciada 
humanizada e integral, com ações além da clínica-obstétrica, incluindo 
diversos fatores que venham melhorar o estado psicológico da gestante.

Palavras-chave: Cuidado pré-natal. Gravidez de alto risco. Cuidados de 
enfermagem.

ABstRACt

objective: To analyze the available evidence in the literature that ad-
dress subjective aspects of prenatal care performed in high-risk pregnancies. 
method: This is a literature review with a survey in the databases LILACS, 
MEDLINE and BDENF publications using the last ten years in Portuguese, 
English and Spanish. Results: Among the aspects highlighted in the stud-
ies, the humanization of care and integration of actions are identified as 
essential factors in improving quality during the monitoring of pregnant 
women. The nurse stands in the study as the principal agent interested in 
knowing the subjectivity of the process experienced by women who develop 
high-risk pregnancy. Conclusion: The prenatal high risk should have a dif-
ferent vision humane and comprehensive, with actions beyond the obstetric 
clinic, including several factors that may improve the psychological state of 
pregnant women.

Keywords: Prenatal care. Pregnancy, high risk. Nursing care.
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1 INTrODuçãO

A saúde da mulher tem sido um campo 
de grande preocupação e alvo de importan-
tes discussões. A vivência gestacional, em si, 
é um período muito peculiar na vida de uma 
mulher e o nascimento do filho é uma experi-
ência única merecendo assim serem tratados 
de forma singular e especial por profissionais 
qualificados que compõem a equipe multipro-
fissional e com maior foco político do estado 
(VIEIRA et al., 2011)

A gestação é um fenômeno fisiológico e, 
portanto, sua evolução ocorre na maioria dos 
casos sem intercorrências. Apesar desse fato, 
há pequena parcela de gestantes que, por te-
rem características específicas ou por sofrerem 
algum agravo, apresentam maior probabilida-
de de evolução desfavorável, tanto para o feto 
como para si mesmas. Essa parcela constitui 
o grupo caracterizado como gestantes de alto 
risco (CRUZ et al., 2009).

A ampliação dos horizontes para reali-
zação de uma melhor assistência às gestantes 
de alto risco nos serviços de pré-natal consiste 
em uma forma de atuação significativa da en-
fermagem, visando redução das complicações 
relacionadas com a função reprodutiva, atra-
vés de uma adequada assistência ao ciclo gra-
vídico-puerperal (LACAVA; BARROS, 2004).

Apesar da alta cobertura da assistência 
pré-natal de risco habitual no país, dificulda-
des são percebidas quando essa gestação se-
gue um percurso de complicações prejudiciais 
à saúde do binômio. Atender à demanda do 
pré-natal de alto risco ainda representa um 
desafio substancial para os serviços de saúde 
vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), 
dado que 43,8% dos municípios brasileiros 
ainda não conseguem atender esta modalida-
de de demanda (COSTA; GUILHEM; WAL-
TER, 2005).

Além da problemática do acesso, a as-
sistência ao pré-natal de alto risco é funda-
menta na avaliação das condições obstétricas 
patológicas, porém aspectos outros devem ser 
considerados, como a importância do suporte 
emocional a esta paciente e sua família, o for-

necimento de informações claras e reais sobre 
sua condição e uma atenção voltada não ape-
nas ao risco de vida do binômio, mas também 
da deterioração da qualidade de vida da mu-
lher que passa por este processo (OLIVEIRA; 
MADEIRA, 2011). 

Concernente à assistência à saúde e de 
enfermagem, considera-se que é imprescin-
dível o vínculo do conhecimento oriundo de 
pesquisa com a prática, fundamentando-se 
a importância da realização de revisões inte-
grativas da literatura que consistem na síntese 
dos resultados de pesquisas relevantes e reco-
nhecidas mundialmente facilitando a incor-
poração de evidências (MENDES; SILVEIRA; 
GALVÃO, 2008).

Considerando a importância da identifi-
cação e análise de estudos que abordem a pro-
blemática apresentada, este estudo objetivou 
analisar as evidências disponíveis na literatura 
que abordem aspectos do cuidado pré-natal 
realizado em gestações de alto risco, focando 
aspectos além das condições obstétricas pato-
lógicas.

2 METODOlOGIA

Foi realizado um estudo de revisão in-
tegrativa da literatura, cujo método funciona 
como uma ferramenta importante no processo 
de comunicação dos resultados de pesquisas, 
facilitando a utilização desses na prática clí-
nica, uma vez que proporciona uma síntese 
do conhecimento já produzido e fornece sub-
sídios para a melhoria da assistência à saúde 
(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Na construção dessa revisão foram uti-
lizadas a seguintes etapas, conforme metodo-
logia proposta por Mendes, Silveira e Galvão 
(2008): identificação do tema; estabelecimento 
dos critérios para inclusão e exclusão dos arti-
gos (seleção da amostra); leitura dos resumos 
do material encontrado no levantamento; ca-
tegorização dos estudos que preencheram os 
critérios de inclusão pela técnica de fichamen-
to, leitura e análise dos resultados; discussão e 
apresentação dos estudos incluídos de acordo 
com o interesse proposto pelo estudo.
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O levantamento foi realizado entre mar-
ço e abril de 2013, tendo se consultado as se-
guintes bases de dados indexadas na Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS-BIREME). 

•	 Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS);

•	 Base de Dados Bibliográficos Especiali-
zados na Área de Enfermagem do Brasil 
(BDENF).

•	 Medical Literature Analysis and Retrieval 
System online (MEDLINE);

Foram utilizados os seguintes descritores 
indexados no catálogo Descritores em Ciência 
da Saúde (DeCS): cuidado pré-natal (prenatal 
Care); gGravidez de alto risco (pregnancy, high 
risk) e cuidados de enfermagem (nursing care) 
nas três bases de dados supracitadas.

Seguindo os critérios de inclusão, utili-
zaram-se artigos que retratavam a abordagem 
do cuidado pré-natal de alto risco focando as-
pectos além das patologias obstétricas, inde-
xados nas bases de dados utilizadas na busca 
e disponíveis online na íntegra, nos idiomas 
inglês, português e espanhol e publicados nos 
últimos dez anos. 

A figura 1 apresenta descrição pormeno-
rizada e resultados do levantamento realizado 
nas bases de dados. A análise dos resultados 
somente foi possível mediante exame minu-
cioso de cada referência, visto a diversidade de 
variáveis analisadas dos estudos e os diferentes 
resultados apresentados. Estes foram organi-
zados em um quadro para melhor visualização 
dos aspectos propostos de identificação e al-
cance dos objetivos dessa revisão integrativa.

3 rESulTADOS E DISCuSSãO

Ao final do levantamento sete publica-
ções foram incluídas para análise na revisão, 
tendo entre estas, duas encontradas na base 
de dados BDENF e cinco na base de dados LI-
LACS. Todos os artigos foram publicados en-
tre 2007 e 2011.

O apêndice A apresenta uma síntese dos 
principais aspectos avaliados nos estudos in-
cluídos na revisão.

Estudos enfatizam que após a descober-
ta de sua condição atual portadora de uma 
doença que oferece risco a sua gravidez, surge 
como reação inicial a negação, buscando a ges-
tante encontrar formas positivas de enfrentar e 

BASES DE DADOS:
LILACS / BDENF / MEDLINE

DESCrITOrES
MEDlINE:

(1) cuidado pré-natal and gravidez 
de alto risco;

(2) gravidez de risco and cuidados 
de enfermagem.

DESCrITOrES
lIlACS/BDENF:

(1) gravidez de alto risco;
(2) cuidado pré-natal;

(3) cuidados de enfermagem.

DESCrITOrES
BDENF

ISOlADAMENTE:

(1) - N = 43
(2) - N = 339

(3) - N = 5.193

Total:  N = 5.575
Selecionados: N = 2

DESCrITOrES
MEDlINE

ASSOCIADOS:

(1) - N = 338
(2) - N = 2

Total: 339
Selecionados: N = 0

DESCrITOrES
lIlACS

ISOlADAMENTE:

(1) - N = 878
(2) - N = 1.916
(3) - N = 6.909

Total: N = 9.703
Selecionados: N = 5

Figura 01 - Seleção de publicações nas bases de dados LILACS, BDENF e MEDLINE.

Fonte: Dados da pesquisa.
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lidar com a doença e as dificuldades impostas 
por uma gestação de risco, visto que estar grá-
vida é um fenômeno tão desejado que supera 
as dificuldades e gravidade da situação viven-
ciada na gestação de alto risco (DOURADO; 
PELLOSO, 2007; SILVA et al., 2011).

As pesquisas mostram que os principais 
sentimentos expressos pelas gestantes ao se-
rem rotuladas como gestantes de alto risco são 
o medo da dor e de que o bebê venha a nascer 
com alguma deformidade, a ansiedade, o sofri-
mento e receio da prematuridade. A percepção 
do risco de morte traz diversos sentimentos e 
com diferentes intensidades, sendo fortemen-
te relatado o medo da morte, medo do ines-
perado e de perder o filho, por esses aconte-
cimentos prejudicá-las durante essa vivência 
tão importante de suas vidas (OLIVEIRA; 
MADEIRA; PENNA, 2011; CARVALHEIRA; 
TONETE; PARADA, 2010; CRUZ et al., 2009).

Pesquisa realizada com 16 mulheres que 
sobreviveram à condições obstétricas graves 
encontrou que, mesmo com toda ansiedade e 
preocupação vivenciadas pelas mulheres en-
trevistadas neste estudo, percebeu-se o alívio 
pelo controle da situação, a alegria de viver e 
o importante papel da crença religiosa na su-
peração dos problemas. As mulheres descre-
veram a experiência como período difícil, de 
muito sofrimento e relataram medo de perder 
o filho, além da dificuldade de olharem para si 
mesmas. A mulher fica na expectativa, aguar-
dando o desfecho da gravidez, da hospitaliza-
ção de seu filho, em uma espera quase sempre 
angustiante, fundada em suposições, proba-
bilidades, promessas e esperanças (CARVA-
LHEIRA; TONETE; PARADA, 2011).

A gestante consegue expressar, por meio 
de sua fala, a capacidade da mulher de se 
transpor mentalmente, ou seja, de se conduzir 
de um lugar para outro, de ter um novo olhar 
sobre o mesmo fenômeno por ela vivenciado. 
As mulheres falam da ambiguidade de senti-
mentos (medo, solidão, inexperiência, ansie-
dade, sofrimento, felicidade). Estes sentimen-
tos são contraditórios entre si e quase sempre 
se mesclam entre o prazer da percepção dos 
movimentos do filho e a situação de risco da 
evolução desfavorável da gravidez. Destaca-se 

o medo como sentimento que circula a vida da 
gestante de maneira marcante, roubando-lhes 
o sossego, paz e tranquilidade (OLIVEIRA; 
MADEIRA; PENNA, 2011).

Estudos realizados com gestantes de alto 
risco propõem uma visão holística da assis-
tência focando em aspectos que vão além das 
condições patológicas obstétricas, seguindo 
parâmetros de exploração voltados para vi-
vência, sentimento, percepção, desejo, progra-
mação e a importância da interação da equipe 
multiprofissional com essas gestantes, levando 
em consideração diversos aspectos envolvidos 
nesta complexa condição, sejam eles positivos 
ou negativos (DOURADO; PELLOSO, 2007; 
OLIVEIRA; MADEIRA, 2011).

Dentre os aspectos mais evidenciados 
nos estudos, são apontados como fatores im-
prescindíveis na melhoria da qualidade du-
rante o acompanhamento das gestantes, a hu-
manização na assistência e a integralidade das 
ações, englobando fatores importantes como o 
apoio emocional durante todo o processo ges-
tacional de risco. O cuidado da atenção dis-
pensada à gestante de alto risco carece de uma 
assistência mais humanizada, seguindo os pre-
ceitos ditados pelos programas atuais direcio-
nados à saúde materna e perinatal, nos quais a 
integralidade é apontada como a grande aliada 
na qualidade da assistência prestada (OLIVEI-
RA; MADEIRA; PENNA, 2011; SOUZA et al., 
2007).

Cavalheira, Tonete e Parada (2010) afir-
mam que o profissional de saúde precisa saber 
o que é importante para confortar seus pacien-
tes, considerando, inclusive, suas necessidades 
religiosas. Por outro lado, deve também fazer 
todo o possível para minimizar os sofrimen-
tos e manter viva a esperança das pessoas por 
ele cuidadas. Na gravidez de alto risco, afloram 
emoções, sentimentos de culpa e falhas que 
podem complicar sua evolução. Tais aspectos 
devem considerados na avaliação da evolução 
do risco gestacional durante este período.

Prestar um atendimento ao pré-natal 
de alto risco com um olhar além das patolo-
gias obstétricas nos conduz a avaliar de forma 
mais intensa as condições gerais da gestante, 
direcionando uma atenção especial aos seus 
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medos e ansiedades, nas quais, a depender das 
demais condições como as socioeconômicas 
e/ou familiares, estes medos podem surgir em 
diferentes intensidades. A interação enfermei-
ro/gestante no período do pré-natal, parto e 
puerpério deve fundamentar-se no diálogo, na 
sensibilidade e afetividade, no prazer em de-
senvolver o cuidado humanizado, promoven-
do o vínculo e proporcionando bem-estar fí-
sico e mental à gestante (VIEIRA et al., 2011).

Os enfermeiros, como profissionais de 
nível superior de atuação direta e constante 
dessas pacientes, devem preparar-se para com-
preender o sofrimento psíquico, presente nas 
mulheres com gestações de alto risco, princi-
palmente naquelas que evoluem para perda 
gestacional. De acordo Santos et al. (2012), o 
foco da assistência prestada por enfermeiras 
às mulheres com diagnóstico de óbito fetal 
consiste em fornecer suporte psicológico no 
momento em que a mulher se encontra em de-
sequilíbrio emocional, cuja principal função 
relatada pelas enfermeiras seria na escuta e no 
falar, para amenizar o momento de profunda 
tristeza dessas mulheres.

O enfermeiro assume destaque como 
profissional responsável por grande parte des-
se apoio, pois ele e sua equipe atuam com essas 
mulheres durante todo o tratamento, deven-
do levar em consideração que são momentos 
únicos para cada mulher e que a resposta ao 
problema será diferente para cada usuária, 
assumindo a postura de educadores que com-
partilham saberes, buscando devolver à mu-
lher sua autoconfiança para viver a gestação, o 
parto e o puerpério. 

Observou-se que os estudos avaliados 
não apontaram o apoio familiar como fator 
contribuinte na condução favorável da gesta-
ção de risco, porém, novos estudos podem ser 
desenvolvidos visando analisar esta questão.

4 CONSIDErAçõES FINAIS

Vivenciar uma gestação de alto risco faz 
emergir nas gestantes uma variedade de sen-
timentos, principalmente, medo, angústia, in-
certezas, solidão e ansiedade, que afetam sua 

saúde mental e as deixam fragilizadas, pois o 
fato de pertencerem a um grupo de alto risco 
pode tornar a mulher mais propensa ao des-
gaste ou estresse psicológico.

Dentre os aspectos que vão além do tra-
tamento das patologias obstétricas, os estudos 
apontam o suporte psicológico como princi-
pal ferramenta facilitadora quando tratamos 
de gestante de alto risco. Durante o pré-natal, 
esse suporte é de fundamental importância, 
pois através dele são minimizados esses diver-
sos sentimentos negativos, devendo ocorrer o 
esclarecimento constante de todos os aconte-
cimentos novos durante o acompanhamento, 
mostrando claramente o interesse da equipe 
pelo problema.

A assistência pré-natal de alto risco deve 
ter uma visão diferenciada humanizada e in-
tegral, tendo suas ações indo além da clínica-
obstétrica, incluindo diversos fatores que ve-
nham melhorar o estado psicológico atual da 
gestante, proporcionado assim um acolhimen-
to adequado. 

O enfermeiro destaca-se nos estudos 
como o principal agente interessado em co-
nhecer a subjetividade do processo vivencia-
do por mulheres que desenvolvem gestação de 
alto risco.

Ressalta-se o papel importante da revi-
são integrativa da literatura como forma de 
apresentar os principais resultados dos estu-
dos, conclusões e possíveis intervenções ou 
estratégias para saúde, visando facilitar a com-
preensão sobre temas específicos escolhidos 
para abordagem e também concluir a necessi-
dade da realização de novos estudos. 
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AuTOrES OBjETIVOS
ASPECTOS

SuBjETIVOS
AVAlIADOS

CONSIDErAçõES

Carvalheira;
Tonete;
Parada.
(2010)

Compreender a experiência 
relativa à morbidade materna 
grave a partir de um grupo de 
mulheres que vivenciou esse 
problema.

A experiência da situa-
ção de risco com seus 
desejos, frustrações e 
a superação do proble-
ma.

Mesmo vivenciando a situações de risco, o estudo 
encontrou que as pacientes manifestaram espe-
rança de vitória, ao término do processo pelo qual 
estavam passando. Enfatizou-se o apego à crença 
religiosa, por acreditarem que Deus lhes daria força 
necessária para superar o desafio da doença, da gra-
videz e da condição de ser mãe.

Cruz et al. 
(2009)

Identificar as representações 
sociais de mulheres grávidas 
hipertensas em ambulatório 
de pré-natal de alto risco no 
Noroeste paulista.

Conhecimento sobre 
a condição, significa-
do da pressão arterial 
elevada e suas conse-
quências para a saúde 
materna e fetal.

Verificou-se conhecimento escasso, predominan-
temente do senso comum e orientados por fami-
liares e pessoas do meio social, porém as gestantes 
demonstraram interesse em conhecer a condição 
obstétrica e suas repercussões, principalmente para 
a saúde do bebê.

Dourado; 
Pelloso.
(2007)

Verificar o acontecimento da 
gestação, a programação e o 
desejo de ter um filho entre 
mulheres que vivenciam uma 
gestação de alto risco em um 
serviço de pré-natal de refe-
rência.

Relação entre progra-
mação e o desejo da 
gestação e sentimentos 
relacionados a estas 
condições.

O alto índice de gestações não planejadas, porém 
desejadas, enfatiza a importância da atuação dos 
profissionais no contexto do planejamento repro-
dutivo, considerando situações de risco a que po-
dem se expor as gestantes nestas situações.

Oliveira;
Madeira;
Penna.
(2011)

Compreender o que significa 
para a mulher gerar um filho 
em uma situação de alto risco

Diferenças entre o cor-
po vivido e o corpo 
percebido na gravidez, 
a experiência na gesta-
ção de risco e as vivên-
cias do parto.

Sentimentos como medo, ansiedade e falta de con-
trole da situação permeiam o rótulo da gestação de 
alto risco para as mulheres. A separação do corpo 
e do sujeito-mulher demonstram a fragilidade da 
gestante durante a vivência da gravidez de alto ris-
co.

Silva et al. 
(2011)

Identificar o conhecimento 
das puérperas em relação à 
doença hipertensiva específica 
da gestação (DHEG), conhe-
cer suas percepções quanto ao 
risco e gravidade da doença e 
conhecer as repercussões da 
DHEG para estas mulheres e 
suas famílias.

Conhecimento sobre 
a condição patológica 
e suas repercussões no 
feto; Sentimentos pre-
sentes no momento do 
diagnóstico e mudan-
ças na vida causadas 
pela condição.

Identificou-se ausência ou inadequação de infor-
mação sobre a condição vivida, o que pode agravar 
as consequências causadas pela DHEG na vida das 
gestantes. Enfatiza-se a importância da educação 
em saúde desde o pré-natal para que estas mulheres 
passem por esse processo de forma menos traumá-
tica e dolorosa.

Souza et al. 
(2007)

Analisar a vivência materna 
diante de gravidez com pré-
eclâmpsia e com recém-nas-
cido prematuro hospitalizado 
em unidade de terapia intensi-
va neonatal.

Qualidade das in-
formações ofertadas 
no pré-natal sobre a 
condição, a vivência 
do filho na UTIN e a 
percepção da atuação 
dos profissionais neste 
contexto.

Encontrou-se que a qualidade das informações so-
bre a patologia foi insuficiente e incompatível com 
o nível de conhecimento das mulheres, o que pode 
contribuir para exacerbação de sentimentos como 
o medo da morte e dos riscos ao bebê. As lacunas 
identificadas entre os profissionais de saúde e as 
mulheres demonstram a necessidade de reorgani-
zação do modelo assistencial. 

Vieira et al. 
(2011)

Identificar de que modo as 
puérperas usuárias de um ser-
viço público de saúde de Porto 
Alegre percebem a assistência 
prestada pela equipe de saúde 
no pré-natal e o que pensam 
sobre o acesso, o acolhimento 
e o atendimento recebido du-
rante esse período.

Aspectos relacionados 
a adesão, acolhimento, 
atuação do enfermeiro 
e a finalização do pré-
-natal em uma mater-
nidade de referência.

Mostraram-se fatores importantes relacionados a 
adesão ao pré-natal, entre estes a qualidade da as-
sistência prestada pelo serviço público de saúde, 
empatia pela equipe e estabelecimento de vínculo 
com os profissionais de saúde. O acesso geográfico 
foi um dos fatores relacionados a dificuldades na 
assistência ao pré-natal de alto risco, mas as gestan-
tes demonstram interesse no cuidado à gravidez ao 
buscar superar esta barreira.

APêNDICE A - SíNTESE DOS ESTuDOS ANAlISADOS SEGuNDO AuTOrIA, OB-
jETIVOS, ASPECTOS SuBjETIVOS ANAlISADOS NAS PESQuISAS E CONSIDErA-

çõES.  FOrTAlEZA, CEArÁ, 2013.
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