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CAPA

REALIDADE E IMAGINAÇÃO
Paulo de Tarso Santini Tonon

Muitos foram os artistas que exploraram – para nosso
encantamento e deleite - essa fronteirafobscura que se encontra a meio
caminho daquilo que convencionamos chamar de realidade e a limitada
tradução do mundo físico que nos permitem os sentidos.

Space between words
- Rob Gonsalves

(Espaço entre palavras)

https://thecreatorsproject-images.vice.com/content-images/contentimage/noslug/b4fefc024470b7799b0ab05659abe817.jpg

Rob Gonsalves (*Toronto, 25 de junho de 1959 /
foi um artista canadense de
ascendência portuguesa, um dos mestres da arte
fantástica. Suas obras criam ilusões e interagem
entre o mundo real e o imaginário e levam o
espectador a refletir sobre o que está vendo e a
tentar desvendar seus mistérios.
+14 de junho de 2017)

Ainda criança, desenvolveu interesse pela
arte. Na adolescência, sua percepção da
arquitetura cresceu depois que ele aprendeu
técnicas de perspectiva e começou a criar suas
primeiras pinturas e renderizações de edifícios
imaginados. Depois de uma introdução a artistas
como Escher, Dalí e Tanguy, Gonsalves começou
a pintar suas primeiras obras surrealistas. A
abordagem do Realismo mágico de Magritte,
juntamente com as ilusões precisas da
perspectiva de Escher, passaram a influenciar
seu trabalho daí por diante.
Para entender e visualizar os mistérios de
suas obras é preciso observar, entrar em seu
mundo. Parar, rever e se questionar sobre o que
realmente está sendo visto.
Suas obras são comparadas com as de
Maurits Cornelis Escher. Suas ilusões fazem
ligações entre mundos distintos, unem o real e o
fantástico. Rob Gonsalves não responde qual é
de fato a realidade, deixando tal tarefa a quem
se dispõe a explorar suas telas.
A mensagem principal de suas obras é
que não podemos e nem devemos acreditar do
que vemos logo no primeiro momento.
É o tipo de pintura em que o observador
consegue captar realidades paralelas distintas
em um mesmo objeto e ao mesmo tempo.
Rob Gonsalves produziu diversas telas, se
estabeleceu no mercado internacional e se
suicidou no dia 14 de junho de 2017.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rob_Gonsalves
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Sabemos, a partir do conhecimento que atualmente possuímos,
que o que os sentidos nos informam não corresponde exatamente à
natureza material dos objetos do mundo. As imagens que vemos nada
mais são que mera interpretação – bastante alterada por nossa cultura,
conhecimento e cognição – daquilo que nossos sensores biológicos
captam do que é exterior ao nosso ser. Assim, o mundo é para nós, nada
além do resultado cognitivo pós-perceptivo que o organiza de forma a
mantê-lo, tanto quanto possível, como acreditamos que ele é.
As paisagens de Salvador Dali, as pinturas de Magritte, a
arquitetura surpreendente que Escher expressa em suas xilogravuras e o
desnudamento da alma que as formas evocam nas pinturas de Rob
Gonsalves, são assimiladas pela nossa mente da mesma maneira que são
aceitas pelo plano bidimensional em que foram impressas. Podemos
talvez hipotetizar que a mente humana, assim como o papel ou as telas,
produz pensamentos e ideias bidimensionais. Até aí, nenhum problema.
Nossa visão, apesar de bidimensional, nos permite perceber o ambiente
como tridimensional, graças ao erro de paralaxe produzido pelos nossos
dois olhos, bem como à capacidade cognitiva de interpretar a
profundidade, pois temos pleno conhecimento da tridimensionalidade das
coisas que nos cercam, o que inclui nossos próprios corpos.
Os problemas começam quando desconsideramos que nem
tudo aquilo que é bidimensional pode ser transposto para a
tridimensionalidade. Os edifícios concebidos por Escher jamais poderão
ser construídos com madeira, pedras e cimento – sua natureza é
totalmente apartada dos princípios e leis que regem a
tridimensionalidade. O caso das obras de realidade fantástica, nem
sequer suscita qualquer discussão a respeito de sua possibilidade de
materialização. O mesmo, contudo, não se dá quando tratamos de ideias,
de crenças e de visões de mundo coloridas por valores e tradições
culturais, familiares e pessoais. Demonstramos capacidade imaginativa
suficiente para realizar ensaios científicos sobre buracos negros, sem que
tivéssemos deles imagens como as que foram obtidas bem recentemente.
Da mesma forma, podemos orientar nossas vidas e ações a partir do
pressuposto de que o universo foi criado em sete dias (dos nossos) ou
ainda de que a terra é absolutamente plana.
As ideias e pensamentos que nos perpassam podem se mostrar
absolutamente coerentes e consistentes em si mesmos, mas, ainda assim,
podem não possuir as condições necessárias para se concretizarem no
mundo tridimensional. Exemplo muito claro se evidencia na polarização e
na exacerbação das oscilações políticas que observamos no planeta - à
esquerda ou à direita, sempre baseadas na crença de que existe “um lado
melhor” ou “mais verdadeiro”.
Como nos disse Aristóteles, do alto de sua sabedoria, “o
ignorante afirma (...) e o sensato reflete”.
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APRESENTAÇÃO

A Revista Santa Rita é uma publicação eletrônica do
Centro Universitário Santa Rita de Cássia – UniSantaRita,
que objetiva o desenvolvimento e a democratização do
acesso ao conhecimento.
Não podemos deixar de ressaltar o comprometimento
dos professores, o empenho dos alunos e a preciosa
participação de outros colaboradores do meio acadêmico,
que têm sido de grande valor para que esta publicação
alcance seu ideal.
Nesta oportunidade temos a satisfação de abrir nossa
edição com um artigo de quatro de nossas discentes do
curso de Pedagogia, sob orientação da Profª Drª Ana
Carolina Colacioppo Rodrigues seguido de outro, elaborado
por duas de nossas discentes do curso de Enfermagem, sob
orientação do Prof. Dr. Thiago de Almeida. Contamos
também com as preciosas colaborações do Prof. Alexandre
Gomide Frugiuele Babo, do Prof. Lincoln Biela de Souza Vale
Junior em parceria com a Profª Glaucia Guisso Fernandes e
do Prof. Dr. Herbert Rodrigues em parceria com a Profª
Aline Mizutani Gomes. Fechamos a revista com o artigo
escrito pelo Prof. Gustavo Nasser Vargas de Oliveira em
parceria com o Prof. Dr. Miguel Adriano Inácio e o Prof. Dr.
Rafael Cardoso Toledo.
Agradecemos aos nossos valorosos colaboradores,
que certamente nos enriquecerão com pontos de vista
abalizados, sensatos e dotados da profundidade que o meio
acadêmico merece.

Boa leitura e até a próxima edição!

O editor
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DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:
UM BREVE RELATO FOCALIZANDO ALGUMAS DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS

Daniella Sá dos Santos
Marilsa Paula da Silva Santos
Nathaly Bianca Bueno de Oliveira Gomes
Pamella Caroline Ribeiro Ordálio Costa
Graduandas do Curso de Pedagogia do Centro Universitário Santa Rita de Cássia

Ana Carolina Colacioppo Rodrigues (Orientadora)
Graduada em Pedagogia, Mestre e Doutora em Educação pela PUC/SP
accolacioppo@hotmail.com
RESUMO
Este artigo trata de aspectos das discussões tecidas pelo grupo de pesquisa intitulado Docência
nos anos iniciais da escolarização em suas múltiplas facetas, que focalizou, num primeiro
momento, algumas dimensões da avaliação de crianças nos anos iniciais do ensino
fundamental. O grupo é composto por professora e alunas do terceiro semestre do curso de
Pedagogia, do período matutino, do Centro Universitário Santa Rita. O presente artigo tem os
objetivos de apresentar as partes centrais de seu projeto e de expor um breve relato das
principais discussões que balizaram as experiências desenvolvidas pelo grupo em um curto
período, no contexto do segundo semestre de 2018. Os debates foram subsidiados por
contribuições de autores diversos de destaque em estudos teóricos na área da avaliação. Seus
resultados ressaltam a relevância desse tipo de experiência desenvolvida em grupo de
pesquisa em curso de licenciatura, ensejando novas possibilidades de aprofundamentos e
estudos fundamentais à atuação do futuro professor dos anos iniciais da escolaridade.
Palavras-chave: Prática pedagógica. Avaliação de crianças. Desempenho de alunos.
Manifestações docentes. Anos iniciais do ensino fundamental.

ABSTRACT
This article deals with aspects of the discussions carried out by the research group entitled
Teaching in the initial years of schooling in its multiple facets, which focused, at first, some
dimensions of the evaluation of children in the initial years of elementary school. The group is
composed by teacher and students of the third semester of the Pedagogy course, of the
morning, of the University Center Santa Rita. The present article aims to present the central
parts of its project and to present a brief report of the main discussions that marked the
experiences developed by the group in a short period, in the context of the second half of
2018. The debates were subsidized by contributions from several outstanding authors in
theoretical studies in the area of evaluation. Their results highlight the relevance of this type of
experience developed in a research group in the course of undergraduate studies, providing
new possibilities for deepening and fundamental studies for the performance of the future
teacher of the initial years of schooling.
Keywords: Pedagogical practice. Evaluation of children. Students’ performance. Teachers’
manifestations. Early years of elementary school.
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Introdução
O presente artigo pretende relatar
aspectos das discussões tecidas em uma
etapa das reuniões realizadas com um
grupo de estudos de alunos do curso de
Pedagogia do Centro Universitário Santa
Rita.
Os escritos a seguir compõem
parte do projeto intitulado Docência nos
anos iniciais da escolarização em suas
múltiplas facetas, que tem por objetivos
que os alunos possam:
- Vivenciar experiências formativas
tangentes
às
especificidades
que
configuram a docência do professor
pesquisador quanto aos modos de agir
para ensinar nos contextos da educação
infantil e dos anos iniciais do ensino
fundamental na escola contemporânea.
- Discutir concepções e funções subjacentes
às práticas de ensino e avaliação vigentes
nas escolas de educação básica com o
subsídio de estudos teóricos que embasem
a formação do professor pesquisador.
- Compreender a relevância social e
científica da pesquisa educacional e o
compromisso ético dos pesquisadores.
- Servir-se de procedimentos e da pesquisa
para a leitura, análise e compreensão da
prática educativa nos contextos da escola
enquanto instituição social e das práticas
pedagógicas no âmbito das salas de aula
para orientar escolhas didáticas.
- Trabalhar em grupo com disposição para
interagir
e
cooperar,
participando
ativamente das discussões, expondo,
ouvindo, respeitando, contribuindo e
buscando o consenso.
Desenvolver
aprimoramento
teórico e metodológico no que tange ao
contexto de investigações de fenômenos da
área da educação.
- Ler e sistematizar produções que
possibilitem o aperfeiçoamento dos
conhecimentos e a compreensão de
problemas no campo educacional.
- Analisar e propor diferentes possibilidades
de elaboração de projetos e apresentação
de relatórios de pesquisa em educação,
considerando os critérios de produção do
trabalho científico.

As justificativas para a realização
do projeto junto aos alunos decorrem de
que a pesquisa é um recurso importante ao
desenvolvimento profissional docente na
escola contemporânea de educação básica.
O trabalho docente, como exercício
complexo e desafiador, requer constante
disposição
para
aprender,
inovar,
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questionar e investigar sobre como e por
que ensinar. Numa sociedade de
constantes mudanças e infinitas incertezas,
as exigências para se exercer o magistério
têm sido cada vez maiores, tornando
bastante relevante a noção de professor
reflexivo e pesquisador e ensejando a ideia
de que o professor deve sistematizar sua
reflexão, tornando-a investigativa. Dessa
forma, propiciar experiências formativas
no âmbito da pesquisa em relação aos
modos de agir que configuram a docência
em suas múltiplas dimensões é bastante
relevante à formação de alunos nas
licenciaturas.
Segundo Pesce e André (2012) os
conhecimentos para lidar com a
complexidade da profissão exigem o
entendimento da realidade para responder
e projetar ações que favoreçam à
aprendizagem, capacidade de analisar,
criticar, refletir de uma forma sistemática
sobre sua prática, visando a transformação
escolar e social e uma melhora na
qualidade do ensinar e de inovar. Nesse
contexto, a pesquisa possibilita a
capacidade de reflexão sobre a prática
profissional e de busca de formas
(conhecimentos, habilidades, atitudes,
relações) que ajudem ao aperfeiçoamento
do trabalho docente. O uso de ferramentas
que possibilitem uma leitura crítica da
prática docente e a identificação de
caminhos para a superação de dificuldades
torna o professor mais livre para tomar
suas próprias decisões.
Diagnosticar, levantar hipóteses,
buscar fundamentação teórica e analisar
dados são algumas das atividades que
podem ajudar o trabalho docente, quando
se consideram as exigências da realidade
atual e a complexidade da atividade da
docência (PESCE e ANDRÉ, 2012). Assim, a
concepção de professor pesquisador aqui
em evidência subsidia o oferecimento de
condições para o futuro professor assumir
a sua realidade escolar como um objeto de
pesquisa, de reflexão e de análise.
A pesquisa é um elemento
considerado essencial para a formação e
atuação docente; é uma ideia que está
presente na literatura e em textos oficiais
importantes. O domínio do gênero
acadêmico, o saber se expressar com
clareza, é um dos requisitos de um
pesquisador. Portanto, a pesquisa é
recurso indispensável ao trabalho do
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professor, para investigar tanto questões
relacionadas à área específica como
questões da prática pedagógica. A
formação do professor pesquisador aqui
em pauta relaciona-se à construção de
forma de pensar curiosa, observadora,
reflexiva e analítica visando subsidiar
significativas experiências formativas ao
exercício da docência nos anos iniciais da
escolaridade.
Nesse contexto, o próximo item
relatará uma das etapas definidas com o
grupo, realizada entre setembro a
dezembro de 2018, que se refere a
concepções e funções subjacentes a
práticas
avaliativas/
análises
de
materiais/atividades, provas e trabalhos
avaliados por docentes nos anos iniciais da
escolarização coletados em campo
empírico. Foi feita a seleção de apenas
alguns aspectos relevantes tratados a fim
de que as informações possam ser
detalhadas no espaço de um artigo,
conforme proposto pela Instituição.
Avaliação de crianças dos anos iniciais
da escolaridade: noções introdutórias

A escolha por tratar da avaliação
de crianças decorre do fato de que ocupa
um lugar de destaque nos contextos
escolares. As práticas habituais, muito mais
do que as explicações conceituais,
estruturam as práticas, afetando a
organização dos programas escolares e sua
realização. Professores mencionam a
avaliação, que se refere a um processo,
mas, na realidade, muitas vezes se referem
a exame, a ação pontual, e os dois acabam
transformando-se em sinônimos. Nessa
dinâmica, segundo Álvarez Méndez (2013),
a parte se confunde com o todo; o medido,
com o avaliado; o que mais pontua com o
que mais vale, até se transformarem no
motivo condutor do processo educativo. O
exame, mais que a avaliação, acaba
determinando e propiciando forma ao
currículo. O exame desempenha funções
extremamente
valorizadas,
que
ultrapassam os objetivos para os quais foi
pensado como recurso auxiliar.
Dentre os aspetos fundamentais
para a compreensão da avaliação na escola
contemporânea, em sua complexidade,
estão o conhecer e entender como agir
com ela, saber qual é o conhecimento que
vale a pena aprender e, por conseguinte,
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qual conhecimento vale a pena ser
ensinado; o que e com que finalidade
ensinamos, o que nos remete ao que
entendemos por conhecimento valioso e,
portanto, merecedor de ser ensinado, o
que significa que seja a parte da cultura
que vale a pena ser aprendida. Devemos
nos atentar ao valor da avaliação na sua
função formativa, e ao entendimento de
que a avaliação não é um fim em si mesma,
e sim um elemento que deve permanecer
integrado ao currículo, que deve agir a
serviço de quem aprende e de quem
ensina, e a serviço da ação didática, porque
ela mesma é um recurso valioso para
subsidiar a aprendizagem (FREITAS;
FERNANDES, 2007; LUCKESI, 2011;
ÁLVARES MÉNDEZ, 2013).
Segundo Álvarez Méndez (2013)
existem finalidades diferentes para as
quais a educação contribui, há outras
funções que a avaliação desempenha que,
na prática, atuam de modo antagônico
entre si, sendo derivadas da função
somativa, que por razões alheias aos
interesses didáticos, é exigida da avaliação
escolar, tais como certificação, promoção,
seleção, exclusão. É importante saber em
qual deles cada proposta aposta, com qual
função cada profissional se compromete, a
qual se reputa maior peso às disposições
administrativas e às práticas docentes e em
que momentos do processo elas adquirem
importância.
Nesse contexto, várias questões
sobre ocorrências em relação a aspectos
que envolvem o baixo desempenho de
alunos nas escolas e que vêm sendo
consideradas como expressões de fracasso
escolar nas instâncias de educação básica
contemporâneas, estão presentes nas
discussões dos órgãos oficiais e dos
especialistas responsáveis pela educação.
A motivação a realizar estudos e
pesquisas no âmbito do insucesso escolar
pelos componentes do grupo, em escolas,
se acentuou a partir de reflexões acerca de
informações
sobre
alunos
que
apresentaram baixo desempenho, mesmo
após avaliação formativa e recuperação
paralela.
Em dezembro de 2018, além das
leituras e produções de sínteses oriundas
das análises das contribuições dos autores
da área, algumas das alunas envolvidas se
organizaram em relação a estudos teóricos
associados a coleta de informações em
Ano 14 - Número 28 – Julho de 2019
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escolas, desenvolvendo observações e/ou
entrevistas com os sujeitos envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem.
Dentre os estudos teóricos, é
relevante ressaltar que as pesquisas sobre
o fracasso escolar foram marcadas por um
discurso ideológico no qual os motivos do
mau desempenho eram tidos como
relacionados aos fatores hereditários do
aluno. Por volta da década de 1970, essas
teorias foram questionadas e a origem
social dos alunos passou a ser um aspecto
importante a ser considerado nas
pesquisas educacionais, dando origem às
teorias da carência cultural e as relações
com características sociais. Desde então,
diferentes autores de vários países vêm se
dedicando aos estudos dessas questões a
partir de abordagens sociais.
Para Bourdieu (1998), no sistema
educativo há um processo implícito que
gera diferenças sociais. Os processos
escolares e a forma de escolarização
mostram-se seletivos, de modo que as
crianças das camadas sociais mais altas são
favorecidas, pois têm capital cultural
similar ao valorizado no sistema escolar; a
ação pedagógica tem características que
privilegiam a cultura dominante e as
famílias bem posicionadas socialmente têm
ambiente cultural mais próximo daquele
que é valorizado na escola. O referido
autor estabeleceu importantes relações
entre o sistema de ensino e a estrutura
social, tornando insuficiente analisar as
desigualdades escolares somente como
produtos das diferenças supostamente
naturais entre os homens. Os trabalhos de
Bourdieu (1998) trouxeram muitas
contribuições
à
área
educacional;
marcaram, principalmente a partir da
década de 1970, os estudos na educação,
em especial as questões relativas à
seletividade no interior da escola,
apontando a diferença de rendimento em
função das condições sociais dos alunos e
comparando indivíduos de baixa renda e
de condição social mais elevada.
Estudos realizados por outros
autores
em
décadas
posteriores
acrescentaram outros dados. Charlot
(1996), por exemplo, aponta que os
sociólogos dos anos 1960 e 1970
mostraram a correlação estatística entre a
origem social dos alunos e seus resultados
escolares, mas a teorização resultante não
permitiu conhecer bem os casos marginais,
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como, por exemplo, os de crianças de meio
social privilegiado que não obtêm bons
resultados escolares. O autor considera
essencial não deixar de lado a
singularidade, visando compreender as
possibilidades de casos marginais e
conhecer as formas modernas de
desigualdade social no âmbito escolar e as
perspectivas de situações diversas.
Para
Lahire
(2004),
faz-se
necessário investigar a dinâmica de cada
família para compreender como e em que
grau, os capitais e habitos dos pais,
membros das famílias, são ou não
transmitidos às crianças. Ele buscou
entender as razões que ultrapassam a
mera
perspectiva
estatística
de
desempenho escolar nos meios populares
franceses, verifica formas de organização
familiares e procura reconhecer diferenças
secundárias entre famílias. Como resultado
de seus estudos, o autor aponta que, nas
camadas populares, há alunos que
apresentam rendimento escolar que foge
das perspectivas estatísticas, obtêm
resultados mais altos ou mais baixos do
que os mais comumente atribuídos ao
discente que frequenta as zonas
prioritárias
da
educação
francesa,
demonstrando os limites das análises
quantitativas. Ou seja, há alunos que pelas
suas condições socioeconômicas e culturais
estariam dentro dos contingentes de
fracasso escolar, mas se sobressaem
apresentando êxito de escolaridade.
Seguindo esses princípios teóricometodológicos, ressalta-se a necessidade
de investigar contextos que envolvam
avaliação de alunos em escolas de
educação básica, principalmente no que se
refere a circunstâncias de certo insucesso.
Algumas atividades e manifestações
analisadas: exemplos de debates de duas
reuniões realizadas no grupo
Nas discussões tecidas em grupo
sobre o que é avaliar, o uso da palavra
avaliação, seus aspectos formais e
informais, o avaliar e o medir, foram
destaques: o necessário vínculo entre
planejar o ensino e avaliar os resultados; a
avaliação como crítica do percurso de uma
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ação, o planejamento dimensionando o
que se vai construir e a avaliação como
subsidio
dessa
construção
para
fundamentar novas decisões; o avaliar
enquanto ato político e de poder que pode
servir à inclusão ou exclusão social;
avaliação
classificatória,
somativa,
diagnóstica e formativa e as suas relações
com a inclusão e a exclusão de alunos
(LUCHESI, 2011; FREITAS, 2003).

Atividades de crianças foram
analisadas
na
relação
com
as
manifestações de seus professores nos
seus relatos de avaliação de alunos. Um
exemplo interessante sob análise se refere
à escrita de uma história produzida por
uma criança de quinto ano do ensino
fundamental e que vivenciava situações de
fracasso escolar nas concepções de suas
professoras, gestão da escola e família
(RODRIGUES; MARIN, 2013).

Figura 1. Atividade avaliativa de criança de quinto ano do ensino fundamental.
Fonte: arquivos de estudos do grupo.

A figura 1 revela exemplo de atividade
avaliativa de Língua Portuguesa em instituição
que atende crianças de ensino fundamental.
Seus professores afirmaram trabalhar com
avaliação formativa.
Os julgamentos efetuados pelos
professores em relação à atividade da criança
remetem a aspectos que se referem às
características supostamente naturais das
crianças, tais como necessidade de uso de
remédios e hiperatividade (RODRIGUES;
MARIN, 2013).
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As justificativas docentes para o baixo
desempenho tangem ao que ficou intitulado
como ideologia do dom, discurso pelo qual as
desigualdades de desempenho são atribuídas a
diferenças de características e aptidões
individuais decorrentes de talentos ou dons e
não associadas às desigualdades de condições
sociais e de acesso a bens culturais. (BISSERET,
1979).
E a análise do erro à reorganização das
práticas pedagógicas? E a atuação didática das
professoras? Foi justamente a análise em
relação aos tipos de erros e possibilidades de
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intervenções que possam ser adequadas - ao
avanço das crianças em reação à escrita - que
balizou a discussão nos grupos, tomando a
profunda análise dos erros/alterações como
centrais às intervenções didáticas, a fim de
tornar
efetivas
as
possibilidades
de
aprendizagem aventadas aos alunos dos anos
iniciais da escolarização. É fundamental analisar
as habilidades requeridas à fase e ainda não
desenvolvidas adequadamente a fim de fazer
as intervenções nos processos de ensino.
Tomou-se
como
central,
a
complexidade das questões envolvidas pelas
práticas de avaliação e a necessidade de
compreendê-las de forma integrada, pois,
mediante resultados de avaliações, há
diferentes movimentos de responsabilização
nas escolas: alunos são julgados, com
frequência, como apresentando falta interesse,
esforço, motivação, inteligência, habilidades...
Professores: são vistos em suas falhas... Pais: na
suposição de que não oferecem apoio e
acompanhamento (CATANI; GALLEGO, 2011).
Outro foco de pesquisa importante e
presente nos debates se remete à avaliação
formativa proposta nas instâncias organizadas
em ciclos; na década de 1980, com estudos
sobre o fracasso escolar e a defesa da
concepção de educação não discriminatória e
comprometida com a almejada democratização
do ensino; a medidas políticas da década

seguinte visando reverter quadros de exclusão:
progressão continuada e ciclos; a mudanças
nos sistemas a fim de reverter o quadro de
fracasso escolar – propostas respaldadas pela
flexibilidade e avaliação que fundamentam a
LDB atual (BRASIL, 1996); ao insucesso do
impacto das noções de avaliação diagnóstica e
formativa nas redes organizadas em ciclos
(BARRETO; SOUZA, 2005; FERNANDES, 2005;
MAINARDES, 2001).
Nesse contexto, ressaltou-se que,
quanto às realidades das escolas organizadas
em ciclos, segundo Paro (2011), muitas escolas
apenas suspenderam as reprovações anuais –
para seguir a “moda” ou para conseguir índices
de desempenho aparentemente melhores, mas
sem reformar a estrutura didática, sem
adequar o ensino às necessidades dos alunos.
Isso produziu muitas vezes a reprovação na
passagem de um ciclo ao outro e o
entendimento dos ciclos como um conjunto de
séries.
Contribuindo para o debate, a seguir
trabalhamos com a importante produção de
Knoblauch (2004), que pesquisou as mudanças
e permanências nas práticas avaliativas na
reorganização de uma escola do regime seriado
para o de ciclos, nos anos iniciais de uma rede
municipal. A figura se refere a uma atividade de
criança de segundo ano do ensino
fundamental.

Figura 2. Atividade de criança de segundo ano do ensino fundamental.
Fonte: Knoblauch (2004).

Knoblauch (2004) discute a redação de
parecer descritivo avaliativo da escola
organizada em ciclos, realizado pela professora
analisada de forma vaga como a nota.
O parecer da professora analisada pela
pesquisadora expõe que a criança “identifica
todas as letras do alfabeto e registra as suas
ideias compreendendo o princípio alfabético da
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língua escrita fazendo uso da relação
biunívoca”. (KNOBLAUCH, 2004, p.102).
O mesmo parecer foi usado para
crianças com possibilidades de escrita bastante
diferenciadas em relação à criança que
escreveu a resposta exposta. A partir disso foi
ressaltado no grupo, a relevância das redações
de pareceres que efetivamente sejam fiéis às
conquistas, necessidades e avanços das

Ano 14 - Número 28 – Julho de 2019

12
crianças num contexto de avaliação formativa
que realmente impactem as práticas
pedagógicas e possibilitem o aprimoramento
infantil em relação às aprendizagens escolares
cruciais que devem ser desenvolvidas nos anos
iniciais da escolarização.
O grupo focalizou inicialmente,
conforme exemplo da figura 1, atividades de
alunos que não desenvolveram as habilidades
de leitura e escrita condizentes com os anos de
escolarização que vivenciaram, essenciais para
o entendimento dos conteúdos das disciplinas
escolares, não apresentando poucas alterações
ortográficas, nem utilizando adequadamente os
sinais de pontuação, não compreendendo
textos extensos, suas finalidades, o efeito da
utilização da pontuação e a relação de causa e
consequência implícitas em textos mais
complexos, utilizados para o trabalho com o
conteúdo. As atividades foram discutidas na
relação com as considerações avaliativas de
seus professores. Nessa dinâmica, ressaltou-se
a análise das habilidades ainda não
desenvolvidas e as possíveis intervenções no
processo de ensino-aprendizagem no cenário
dos anos iniciais do ensino fundamental.
Em reunião posterior, o grupo focalizou
ainda as manifestações docentes a respeito dos
alunos que lhes geraram preocupação no que
se refere à aprendizagem, principalmente da
linguagem escrita. Esses alunos se destacaram
por apresentar rendimento escolar inferior aos
dos seus colegas de classe e por terem recebido
auxílio especial de seus professores para
conseguirem ou tentarem acompanhar o
rendimento da turma. Algumas categorias de
análises estão expostas a seguir, conforme
dados sistematizados por Rodrigues e Marin
(2013) a partir de entrevistas com duas
professoras sobre aspectos relacionados ao
baixo desempenho de alunos nas avaliações
escolares desenvolvidas no último ano da
primeira etapa do ensino fundamental:
- Manifestações docentes a respeito de
alunos com baixo desempenho na escrita e que
apresentaram empecilhos à aprendizagem
diagnosticados por profissionais extra-escolares
- Manifestações docentes a respeito de
crianças com problemas de desempenho
considerados como relacionados a fatores
influenciados pela configuração do ambiente
em que os alunos vivem
Por meio da análise das manifestações
docentes, das atividades avaliativas realizadas
pelos alunos e corrigidas pelas professoras, foi
possível concluir que os alunos que

ISSN 1980 – 1742

apresentavam baixo desempenho escolar
foram avaliados negativamente porque ainda
não produziam textos coesos e coerentes, não
redigiam textos adequadamente pontuados,
apresentavam erros ou alterações ortográficas,
não se preocupando com a forma ortográfica.
As diferenças supostamente naturais
entre as crianças foram usadas como categorias
explicativas para o baixo desempenho escolar
na metade dos casos expostos pelas
professoras entrevistadas (RODRIGUES, MARIN,
2013). Nesse sentido, a interferência de outros
profissionais, que não os professores, foi
bastante valorizada no processo educativo
desde a família e as considerações docentes a
respeito das dificuldades dos alunos ficaram
submetidas a elas, seja pelos diagnósticos
citados, seja pelas razões médicas apontadas,
ou pelas razões de cunho psicológico difundido
e aceito, tanto pelas famílias como pelos
professores.
A atuação da família também foi
mencionada nas entrevistas como fator que
interferiu no desempenho escolar quando esta
não se deu de maneira a auxiliar o processo de
aprendizagem.
A prática pedagógica não foi colocada
em questão em momento algum, pois as
professoras consideravam que trabalharam
com a avaliação formativa e a recuperação
paralela; então, os agentes da escola
acreditavam que os alunos tiveram muitas
oportunidades para se aprimorar. Nos casos
analisados, o baixo desempenho dos alunos foi
assumido
pelas
entrevistadas
como
consequência de um problema da criança,
diagnosticado por outros profissionais externos
à escola, ou de uma situação vivenciada pela
família com periodicidade suficiente para
influenciar negativamente o rendimento da
criança, o que propiciou que os discursos
pedagógicos e de outros profissionais que
atuam fora da escola ganhassem legitimidade.
Esses aspectos fortaleceram a credibilidade
criada a respeito da relação intrínseca entre a
família e/ou as características supostamente
naturais às situações de fracasso vivenciadas,
ao mito do dom relativo ao desempenho
escolar.
Não foram encontrados elementos
suficientes para avaliar a veracidade das
afirmações dos profissionais externos à escola
mencionados pelas professoras, pois a
realização de tais verificações não se
configurou como objetivo do presente. No
entanto, é plausível considerar que casos
analisados se remetam à noção do dom, ainda
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presente nos discursos, que, conforme as
exposições de Ireland et al (2007), está
enraizada na ideologia profissional. Assim, ao
pensar o fracasso escolar relacionado ao dom,
certas características supostamente naturais
são atribuídas ao aluno e, consequentemente,
acredita-se que essas o impedem de apresentar
o mesmo desempenho de seus pares.
Nesse movimento, muitas vezes as
práticas pedagógicas não foram passíveis de
questionamento a fim de possibilitar a análise
efetiva dos erros/alterações ortográficas e
realizar as devidas intervenções nos processos
de ensino da escrita da língua portuguesa. As
atividades consideradas como avaliativas
realizadas pelas crianças não possibilitaram as
intervenções necessárias quando não foram
consideradas como processos que deveriam
visar ao aprimoramento do desempenho

escolar infantil, revelando a devida atenção que
as justificativas analisadas requerem para que
não se transformem em categorias explicativas
para o baixo desempenho, sem impulsionar a
necessária reorganização das práticas de ensino
a partir da análise dos percalços evidenciados
pelos discentes em relação às habilidades
requeridas à faixa etária, fase da escolarização,
passíveis de intervenções didáticas a serem
definidas a partir das devidas análises dos
erros.
Dessa forma, foram justamente as
necessárias
intervenções
para
o
desenvolvimento das habilidades detectadas
nas atividades avaliativas que foram
privilegiadas nas discussões, a fim de promover
novas possibilidades de aprimoramento às
crianças a partir das análises dos erros
evidenciados nas escolas de educação básica.

Mais algumas considerações

práticas pedagógicas caracterizadoras das
vivências promovidas em instâncias de ensino
fundamental.
Outro foco a ser contemplado, e que foi
sugerido no grupo, se refere à análise de
campos empíricos caracterizados por práticas
avaliativas consideradas bem-sucedidas no
âmbito das atuais políticas públicas.
Finalizando, cabe ressaltar que a
temática aqui privilegiada se justifica porque o
fracasso escolar é um grave problema e a
avaliação, por suas características que podem e devem - potencializar atos reflexivos à
melhoria da qualidade da relação pedagógica, é
um processo fundamental para a compreensão
dos diferentes aspectos que influenciam e
definem os processos de ensinar e aprender.

Essas reflexões retrataram algumas
facetas discutidas pelo grupo em relação aos
aspectos relacionados à avaliação de crianças
nas escolas contemporâneas, referindo-se a
curtíssimo período, conforme relatado
inicialmente, mas com possibilidades diversas
de aprofundamento e de inserção de novos
temas relativos ao desempenho e à avaliação
nas instâncias de educação básica em seus
múltiplos contextos configuradores, conforme
as
singularidades
caracterizadoras
de
diferentes
campos
empíricos
que
potencialmente possam contribuir na formação
pedagógica do alunado da licenciatura em
Pedagogia.
Dentre as possibilidades posteriores de
estudos apontadas em novos períodos,
destacaram-se
as
avaliações
externas,
conforme discutidas por Gatti (2014) e Bauer
(2015), que ainda não foram privilegiadas pelo
grupo, podendo ser debatidas em atividades
futuras por sua centralidade em instituições
diversas, com a necessária análise dos
descritores que as compõem na relação com as
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É preciso:

Transformar a prática avaliativa em
prática de aprendizagem; avaliar como
condição para a mudança de prática de
ensino.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo abordar o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em
crianças, o acolhimento oferecido à família e a importância do enfermeiro em relação ao trato do
paciente infantil com autismo. A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, através de uma
abordagem qualitativa de análise de dados. A partir do levantamento realizado co esse critério,
observamos que, apesar do crescente número de diagnósticos de TEA, a consciência quanto à
necessidade de capacitação dos profissionais da área da saúde e da importância destes atuarem em
equipe para um completo amparo à criança e sua família, sobretudo no que se refere aos profissionais de
enfermagem, mostra-se incipiente.
Palavras-chave: Autismo; Transtornos do Espectro Autista; Diagnóstico; Enfermagem.

ABSTRACT
The objective of this study is to address the diagnosis of Autism Spectrum Disorder (ASD) in children, the
reception offered to the family and the importance of the nurse in relation to the treatment of the child
with autism. The methodology used was the one of bibliographical research, through a qualitative
approach of data analysis. Based on the survey carried out with this criterion, we observed that, in spite of
the increasing number of diagnoses of ASD, the awareness about the need for training of health
professionals and the importance of these teams in order to fully support the child and his family ,
especially with regard to nursing professionals, is incipient.
Keywords: Autism; Autism Spectrum Disorders; Diagnosis; Nursing.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Os Transtornos do Espectro Autista
(TEA), dizem respeito a um quadro clínico
complexo. Os TEA englobam um complexo
e variado grupo de transtornos de
neurodesenvolvimento que podem causar
dificuldades e comprometimentos com o
pensamento, limitação na reciprocidade
das emoções, padrões estereotipados e
repetitivos
de
comportamento,
desenvolvimento intelectual irregular,
frequentemente com retardo mental
sentimento, déficits de linguagem e
capacidade de se relacionar com os outros.
Sabe-se que a base dos TEA é
neurobiológica, ou seja, seus sintomas
decorrem de alterações funcionais no
sistema
nervoso
central,
afetando
cognições, comportamentos e emoções,
manifestando-se por meio de graus
variados quanto a seus agravos. Portanto,
os TEA certamente não são um transtorno
único em sua apresentação clínica, como
provavelmente também não o são em sua
causalidade dentro do espectro autista.
Destaca-se ainda que os TEA influenciem
em três aspectos da vida social da pessoa:
interação
social,
comunicação
e
comportamento (CAMARGO & BOSA, 2009;
MARCELLI, 1998 apud SMEHA & CEZAR,
2009).
A manifestação dos sintomas de
TEA começam cedo na infância. Dito isso,
seria correto pontuar que essas crianças
necessitam
de
um
atendimento
especializado, pois, as pessoas acometidas
com esse transtorno possuem diversas
dificuldades.
Nesse
sentindo,
é
imprescindível
a
assistência
de
enfermagem quanto ao trato com os
pacientes infantis TEA. O enfermeiro deve
prestar assistência à criança como também
aos familiares; esse atendimento deve ser
norteado tanto pela humanização, como
pelo acolhimento, além de permitir a
formulação de estratégias e intervenções
para se possa garantir o maior bem-estar e
desenvolvimento da criança que sejam
possíveis.
Desde 2012 foi criada uma Política
Nacional de Proteção dos Direitos da
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Pessoa com TEA, para atender essa
necessidade de acolhimento, com objetivo
de garantir a Integralidade na assistência à
saúde aos que tem autismo (FURTADO,
BRAYNER & SILVA, 2014). Portanto, a
criança diagnosticada com TEA e a sua
família, têm o direito à atenção e
acolhimento
amplo,
todos
esses,
assegurados por Lei.
Com base nessa explanação, a
temática deste estudo focaliza o paciente
infantil com TEA e a assistência dedicada a
ele por parte do corpo de enfermagem. O
que norteia esta pesquisa é a busca de
responder as seguintes questões: quais os
principais fatores que envolvem o paciente
acometido por TEA e qual o papel – ou
papéis - do corpo de enfermagem dentro
desse contexto?
Como forma de buscar respostas
para as questões-problema, esta pesquisa
objetiva identificar o papel do enfermeiro
na assistência de enfermagem à criança
com TEA e a seus familiares. Como tarefas
específicas do corpo de enfermagem,
destacamos:
I.

Identificar os sinais e sintomas
do TEA na infância;
II. Identificar o papel do enfermeiro
na assistência prestada na
descoberta do TEA na infância;
III. Estabelecer como deve se dar o
auxílio à família no cuidado para
com a criança, quanto à orientação
sobre o TEA e na percepção dos
sinais e sintomas;
IV. Auxiliar na assistência à criança
acometida pelo TEA e sua família,
por meio de métodos interativos
da criança com seu meio social.
Após a confirmação do diagnóstico
de TEA é fundamentalmente importante
que os pais sejam orientados sobre os
recursos que podem vir a auxiliá-los nesse
momento, para que os mesmos tenham
controle perante a situação (SCHULMAN,
2002; ROLLAND, 2001).
Nesse contexto faz-se importante
que a família adote papel ativo durante
todas as etapas do tratamento oferecido à
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criança acometida pelos TEA, pois mesmo
os pequenos avanços se refletem na
qualidade de vida de todos os envolvidos
(ROTTA; OHLWEILER; RIESGO, 2006).
O profissional de enfermagem deve
sempre prestar informações aos pais das
crianças acometidas pelo TEA e avaliar se
houve compreensão quanto ao que
comunicou. No entanto, para que o
enfermeiro oriente os pais devidamente, é
preciso que ele seja capacitado para isso.
Portanto, é importante que os enfermeiros
busquem se capacitar cada vez mais para
adquirir conhecimento e experiência
acerca do autismo (CARNIEL; SALDANHA;
FENSTERSEIFER, 2010).
Profissionais preparados estarão
aptos a realizar um diagnóstico precoce de
crianças com suspeita de TEA, o que
influenciará sua qualidade de vida. O
profissional da área de saúde diretamente
ligado ao público infantil - principalmente
se tratando de saúde mental - deve estar
aberto a todas as situações e empenhar-se
em trabalhar de forma plena prestando
assistência integral à criança com autismo,
elaborando ações junto à família do
paciente que garantam uma melhor
qualidade de vida.
Diante do exposto, a realização
deste trabalho se justifica pela necessidade
e importância de ampliarmos o que
sabemos sobre o TEA, a fim de que se
possam realizar adequadamente a
qualificação da enfermagem para a
prestação de cuidados adequados às
crianças com autismo e fornecer
orientações úteis às suas famílias.
Os entraves de desenvolvimento
para a criança acometida pelo TEA são
indiscutíveis. Em certos casos, quanto não
se tem o acompanhamento necessário, a
criança pode apresentar dificuldades de
desenvolvimento. Diante dessa realidade,
existe a necessidade de se trazer a
temática ao campo das discussões
acadêmicas.
O enfermeiro tem importante
papel na prestação de assistência ao
paciente acometido pelo TEA, bem como à
sua família.
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2 MÉTODO
O
caminho
metodológico
percorrido durante esse estudo consistiu
em traçar uma pesquisa de revisão
integrativa, com abordagem qualitativa. Os
estudos integrativos dizem respeito
àqueles nos quais o pesquisador colhe os
dados por meio de produções cientificas
baseadas na temática que se pretende
abordar (MARCONI; LAKATOS 2013).
Segundo Marconi e Lakatos (2013),
os
trabalhos
integrativos
buscam
desenvolver uma revisão da literatura, com
a finalidade de apresentar as perspectivas
de um conjunto de teóricos acerca de
determinada temática e, dessa forma,
buscam reescrever e refletir sobre os
entraves que circundam certo fenômeno.
Ainda segundo os autores, a abordagem
qualitativa consiste em um tipo de análise
na qual o pesquisador tem maior espaço
para selecionar e analisar os dados de
forma a observar, explicar, avaliar e
determinar o modo como certo fenômeno
ocorre e sugerir estratégias e intervenções
para se lidar com a situação.
O primeiro momento do estudo
consistiu na definição e na delimitação do
tema, para em seguida se chegar a uma
problemática e, por conseguinte, traçar
objetivos que pudessem responder às
questões norteadoras do estudo. Depois
de estabelecidas essas questões iniciais,
realizamos o levantamento de dados em
produções acadêmicas, como artigos,
monografias, trabalhos de conclusão de
curso, a partir dos descritores: “Autismo”,
“Assistência de Enfermagem”, “Paciente
Autista Infantil”. Foram selecionados para
esta pesquisa, cinco trabalhos entre artigos
e monografias que foram coletados em
buscadores como o Google Acadêmico,
Scielo, além de bancos de dados de
revistas de enfermagem e saúde, como
também de sites de universidade e
instituições de ensino. Também foram
utilizados cartilhas e orientações do
Ministério da Saúde do Brasil, disponíveis
em sua plataforma on-line.
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O material coletado foi fichado e
selecionado com base na relevância que
apresentavam para a questão da
prematuridade
do
diagnóstico
e
fundamentos
da
assistência
de
enfermagem.
Consideramos
também
alguns documentos oficiais e legislativos,
tais como Portarias do Ministério da Saúde.
A partir dos trabalhos disponíveis para
leitura gratuita, realizamos a leitura de
seus resumos e selecionamos para
discussão, aqueles que evidenciavam
associação direta com os termos
pesquisados.
No caso desse estudo, buscamos
observar os principais entraves quanto ao
paciente infantil acometido pelo TEA e a
importância da assistência de enfermagem,
norteada pelas políticas públicas e a
necessidade
de
humanização
do
atendimento e construção de vínculos com
a criança e sua família.

3. REVISÃO DE LITERATURA
3.1 Considerações sobre o TEA
Denomina-se
Transtorno
de
Espectro Autista (TEA), um quadro clínico
referente a um distúrbio que demarca o
desenvolvimento de um indivíduo, através
de determinados graus de agravos. Os TEA
afetam tanto a interação social do sujeito,
como também a comunicação e o
comportamento. Dito isto, compreende-se
que esse tipo de patologia acaba por
influenciar na relação de ensino e de
aprendizagem do indivíduo (AMARAL,
PORTILLO & MENDES, 2011). Corroborando
com
essas
considerações
citadas
anteriormente, destacamos:
Autismo, então, sendo caracterizado por ser
uma desordem neurológica que afeta a
capacidade do indivíduo de se comunicar
ou estabelecer relações com as pessoas e o
ambiente, apresentando restrições por
atividades, além de abranger sintomas
complexos que variam de indivíduo para
indivíduo, necessita ser diagnosticado na
mais tenra idade, haja vista, que o
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tratamento precoce pode influenciar no
avanço do desenvolvimento da pessoa com
deficiência (COSTA, 2017, p.33).

A partir do exposto fica claro que a
pessoa acometida por TEA, uma
manifestação do espectro autista, é
submetida a um conjunto de desordens de
caráter
neurológico
que
acabam
influenciando, tanto seu desenvolvimento,
como também sua habilidade para o
ensino e a aprendizagem. Dessa forma,
pode ser considerando também como um
tipo de deficiência. Isso ocorre devido às
restrições nas relações sociais que a pessoa
acometida pelo TEA apresenta.
Segundo a Cartilha de Direito das
Pessoas com Transtornos do Espectro
Autista (BRASIL, 2011): “O TEA é
considerado um Transtorno Mental e de
Comportamento. Porém, alguns indivíduos
com TEA podem ter também, associadas
ao quadro, uma deficiência intelectual (…)
ou outras doenças associadas.” (p. 6).
Dessa forma, pode se compreender que
nem todas as pessoas que são acometidos
pelos TEA sejam, necessariamente,
deficientes. Em outros termos, os TEA
podem levar a um quadro de baixa
inteligência, como também se associar a
patologias como epilepsia, alterações
físicas, entre outros. No entanto, não quer
dizer que tal pessoa seja marcada,
necessariamente, por deficiências.
Ainda, de acordo com a Cartilha
Direita das Pessoas com Autismo (BRASIL,
2011), nem todos os acometidos
apresentam défcit intelectual, pois algumas
tendem até a apresentar inteligência acima
do normal. Entretanto, para a Organização
das Nações Unidas (ONU), os sujeitos
diagnosticados por transtornos do espectro
autista são considerados como deficientes,
uma vez que apresentam impedimentos de
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longo prazo que podem interferir ou
impedir sua participação plena e efetiva na
sociedade, sobretudo no que diz respeito à
relação social em pé de igualdade com os
demais sujeitos.

3.2 Assistência da enfermagem ao
paciente acometido por TEA e aos seus
familiares
Conforme
Santos
(2005)
e
Nogueira (2011), o olhar da enfermagem
na descoberta do autismo infantil é de
suma importância, uma vez que a
percepção do enfermeiro pode contribuir
para o diagnóstico precoce do autismo.
Para tanto é fundamental que o
enfermeiro possua conhecimento que o
possibilite avaliar os sinais e sintomas dos
TEA, de tal forma que possa se pensar
numa intervenção para o tratamento e
qualidade de vida do paciente. É necessário
orientar e conscientizar os pais quanto às
possíveis alterações em seu filho e elaborar
junto à família estratégias que possam
minimizar os impactos que a doença
acarreta tanto ao paciente quanto a seus
familiares.
O enfermeiro é elemento de
mediação entre a família encaminhando-os
para uma equipe multiprofissional da área
da saúde, desse modo consegue-se uma
melhor assistência e cria-se um vínculo de
confiança com a família e a criança
acometida pelo TEA. A enfermagem tem
como ação fundamental, o cuidar, voltando
sua atenção tanto para o paciente
acometido pelos TEA, quanto para sua
família ou cuidador. Com o objetivo de
trabalhar, através do contato com a
família, a questão do preconceito perante
a sociedade e os turbilhões de sentimentos
perante o transtorno que afeta a criança.
O papel da enfermagem não deve
ser restrito a executar técnicas e
procedimentos, mas em desenvolver
habilidade como a comunicação, pois esta
é uma ferramenta importante para
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interação no processo de cuidar entre
paciente e família. É atribuída à
enfermagem, a função de orientar a família
sobre a importância de se comunicar e
interagir com a criança em casa, assim
poderá estimulá-la a interagir com o meio
em que ela vive. Desenvolver a capacidade
de se comunicar se expressar pode
possibilitar uma mudança de hábitos da
criança, e contribuir para integrá-la da
melhor forma à sociedade e uma melhor
qualidade de vida.

4.Visão histórica da discussão dos
TEA
Antes
de
começarmos
a
compreender sobre o processo histórico do
TEA é importante entender de onde surgiu
a palavra autismo, essa palavra é de
origem grega onde “autos” possui seu
significado “em si mesmo” e “ismo”
significa “voltado para”, ficando evidente
que se juntarmos estes dois termos
podemos compreender as características
de uma criança com TEA, ou seja, a criança
autista possui o seu próprio mundo (LIRA,
2004; GOMES, 2007).
Os TEA produzem um conjunto de
alterações no neurodesenvolvimento que
afetam a capacidade da pessoa para se
comunicar, estabelecer relacionamentos e
responder apropriadamente ao ambiente
em que vive. Ainda não existem
procedimentos e instrumentos que
permitam identificar o autismo em exames
de pré-natal, tornando portanto, difícil a
realização de um diagnóstico precoce.
Estudos recentes têm levado a crer que
fatores genéticos podem estar envolvidos.
Os TEA não são um conjunto de
transtornos de fácil compreensão, mas
seus mistérios vêm sendo abordados por
diversos estudos científicos. Até há pouco
tempo atrás, o autismo era visto como uma
doença rara e consequentemente, deixava
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que os pais e cuidadores, além dos
acometidos diretamente pelos sintomas
autísticos, ficassem sem respostas.
O termo Autismo foi utilizado pela
primeira vez em 1911, por Blueler, para
indicar perda do contato com a realidade,
o que acarreta grande dificuldade ou até
mesmo impossibilidade de comunicação. O
autismo passou a ser mais conhecido a
partir de 1943, com os estudos de Kanner.
O psiquiatra infantil Leo Kanner, (apud
GAUDERER, 1993) escreveu sobre um
grupo de onze crianças que tinham um
padrão de comportamento peculiar, entre
eles, a incapacidade de se relacionar com
as pessoas, ausência de fala ou formas
peculiares de comunicação, fascinação por
objetos e destreza em seu manuseio e um
desejo ansioso e obsessivo de preservação
da rotina do ambiente. Em um período de
dois anos após o estudo, Kanner criou um
substantivo e passou à fala em autismo
primário, aquele que ocorre desde o
nascimento e o secundário que é aquele
após alguns anos, também chegou a
chamar de Síndrome de Kanner, em sua
homenagem, porém foi apenas durante
um curto intervalo de tempo.
No ano de 1944, o pesquisador austríaco
Hans Asperger publicou, em sua tese de
doutorado, a psicopatia autista da infância,
um estudo observacional com mais de 400
crianças, avaliando os seus padrões de
comportamento e habilidades. Descreveu
um transtorno da personalidade que incluía
a falta de empatia, baixa capacidade de
fazer amizades, monólogo, hiperfoco em
assunto de interesse especial e dificuldade
de coordenação motora (quadro que depois
ficou denominado como sendo como
síndrome Asperger) (Silva, Gaiato e Reveles,
2012, p. 160)

Um caso interessante para que
possamos ilustrar os TEA é o de Donald
Triplett. Ele nasceu em 1933, nos Estados
Unidos, seu pai logo perceberam que seu
comportamento fugia dos padrões de uma
criança com a mesma idade. Em 1937, Ele
foi internado por ordens médicas, com
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apenas três anos de idade, a internação
não durou muito tempo, os pais decidiram
levá-lo de volta para casa em 1938, foi
nesse mesmo ano que Donald foi atendido
pelo psiquiatra austríaco Leo Kanner vindo
assim a se tornar o caso número um dentre
as onze crianças estudadas pelo médico e
diagnosticadas em uma nova condição
ainda não relatada em livros, batizada na
época de “autismo infantil”, essas
consultas foram o ponto de partida para
Kanner publicar um artigo pioneiro,
estabelecendo padrões para diagnóstico da
sua descoberta.
No decorrer dos anos foram
surgindo vários conceitos a respeito do
autismo e vários autores acreditavam na
possibilidade de que o autismo e a
esquizofrenia estavam relacionados e
também autores que atribuiam a etiologia
do autismo em crianças ao relacionamento
entre pais e filhos (GAUDERER, 1993).
O TEA era um quadro um tanto
desconhecido
no
Brasil,
segundo
informações disponibilizadas no site
institucional da Associação de Amigos do
Autista (AMA), fundada em 1983, pelos
pais de crianças autistas. O papel da AMA
foi e ainda é de suma importância para o
atendimento a essas crianças e na
divulgação de informações e, nessa
medida, bastante relevante.
Segundo a Associação de Amigos
Autistas (AMA, 2014), “...atualmente no
Brasil os indivíduos afetados pelo autismo
beiram 1% da população, de acordo com o
próprio Ministério da Saúde” (p.1). A AMA
teve e tem a missão até hoje de
“...proporcionar a pessoa com autismo
uma vida digna com a possibilidade de:
trabalho, saúde, lazer e integração à
sociedade” (AMA, 1983, p.1). Em outras
palavras, a AMA oferece à família da
pessoa com autismo, instrumentos para
estruturar sua convivência no lar e na
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sociedade, além de promover e incentivar
a pesquisa sobre o tema. Segundo Silva,
Gaiato e Reveles (apud CUNHA, ZINO e
MARTIM - 2015), os dados do Center of
Deseases Control and Prevention, órgão
ligado ao governo dos Estados Unidos, a
ocorrência do autismo afeta atualmente
uma a cada cento e dez pessoas. A partir
desse ddado, podemos presumir que o
Brasil, com seus quase 210 milhões de
habitantes atualmente, pode ter em sua
população cerca de dois milhões de
autistas, a se manter a mesma proporção
relativa àquele estudo. De acordo com
Cunha, Zino e Martim (2015) são mais de
trezentas mil ocorrências, só no Estado de
São Paulo. Entretanto, ainda que sejam
numerosos, os milhões de brasileiros
afetados pelo TEA ainda têm dificuldade
para encontrar acolhimento e acesso a um
tratamento adequado.
O site da AMA relata ainda que, no
ano de 1983, o Dr. Raymond Rosenberg
tinha alguns clientes com filhos de três
anos em média, diagnosticados com
autismo há pouco tempo. A única
informação sobre o diagnóstico que havia
sido fornecida a esses pais era o nome da
síndrome, sem maiores informações sobre
tratamentos e nenhum tipo de recurso que
pudesse ajudar as crianças e tampouco
seus familiares.
O dia 2 de Abril foi instituído em
2008 pela ONU, como o Dia Mundial da
Conscientização sobre o Autismo ou
simplesmente, Dia Mundial do Autismo,
como recurso para despertar a atenção
para os transtornos do espectro autista.
Essa data serve ao propósito de
conscientizar a população mundial sobre o
tema e tem o intuito de alertar a sociedade
organizada e seus governantes acerca
dessa doença, com o intento de derrubar
preconceitos e esclarecer a todos. No
Brasil, o Dia Mundial do Autismo é
celebrado com palestras e eventos públicos
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que acontecem em várias cidades
brasileiras; o objetivo é o mesmo em todo
lugar: conscientizar e informar as pessoas
acometidas pelo autismo e esclarecer
como se pode lidar com o transtorno.
Nessa data, vários pontos turísticos do
Brasil são iluminados de azul, cor escolhida
para
simbolizar o enfrentamento ao
autismo.
4.1 Incidências e Características dos
TEA

Desde 2013, o autismo teve sua
nomenclatura ampliada para TEA –
Transtornos do Espectro Autista. A palavra
espectro se justifica por englobar pessoas
diferentes com sintomas que variam em
nível quanto ao ao seu impacto sobre o
comportamento.
Nos
pacientes
acometidos por TEA, sempre se evidenciam
duas áreas de prejuízo funcional: a
comunicação social e os comportamentos estes são, via de regra repetitivos e focados
em interesses restritos. A denominação
TEA foi concebida para por um fim a
discussões e para incluir em sua definição
as pessoas acometidas pela Síndrome de
Asperger, que não estavam sendo
contempladas pelos mesmos Direitos que
atendiam aos autistas clássicos. Cada
modalidade e gradação de autismo
apresenta características específicas e,
desse modo, a Organização Mundial de
Saúde, relata que o autismo nada mais é
que:
Uma síndrome presente desde o
nascimento ou que começa quase sempre
durante os trinta primeiros meses de vida.
Caracteriza-se por respostas anormais a
estímulos auditivos ou visuais e por
problemas graves quanto à compreensão
da linguagem falada. A fala custa a aparecer
e, quando isso acontece, apresenta ecolalia,
uso inadequado dos pronomes e da
estrutura gramatical, uma incapacidade na
utilização social, tanto da linguagem verbal
quanto corpórea (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DA SAÚDE, 1998)

A identificação da presença do com
autismo em uma criança não é de fácil; no
entanto, alguns comportamentos podem
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chamar a atenção, principalmente de um
profissional da área de saúde. Tomemos
como por exemplo, crianças reclusas em
demasia em seu mundo particular, alheias
ao convívio social, ou ainda com grande
interesse voltado exclusivamente a uma
determinada coisa ou assunto, a realização
de movimentos repetitivos e constantes
com as mãos, capacidade perceptiva
sensorial aguçada tanto no que refere a
sons quanto a texturas.
Gadia (2006) definiu o autismo
como sendo um profundo transtorno do
desenvolvimento. No que se refere ao
comportamento, evolui com diferentes
graus de alteração do comprometimento
em cada criança. O TEA se apresenta de
formas diferentes em seus graus de
complexidade em cada paciente; no
entanto, uma característica bastante
comum entre os autistas é a dificuldade da
interação social. No que se refere à
comunicação, geralmente apresentam
limitações para se relacionar e, na maioria
dos casos, demonstram falta de interesse
por variar atividades, uma vez que seu
campo
de
concentração
é
bem
comprometido quanto à flexibilidade e
adaptabilidade.
Alguns sintomas se apresentam
ainda na primeira infância e até mesmo os
genitores podem se mostrar capazes de
identificá-los, se observarem atentamente
seus filhos em comparação com outras
crianças da mesma idade.
Podemos
levantar suspeita de TEA se, por exemplo,
observarmos na criança, com constância,
os seguintes comportamentos:
•
•
•
•
•
•

•
•

Não demonstram interesse por lugares ou por pessoas;
Têm alguma dificuldade para se alimentar e dormir;
Não expressam reação como o choro ou ainda, choram
sem causa aparente;
Evitam contato visual e não atendem quando são
chamados, mesmo quando pelo seu nome;
Não indicam objetos e, às vezes, aparentam ter medo
de objetos triviais;
Durante seu desenvolvimento motor tendem a repetir
movimentos tais como: bater palmas constantemente,
ou mover a cabeça de um lado para outro;
Não se socializam por meio de brincadeiras ou jogos;
Apresentam atraso no desenvolvimento da fala, o que
ocorre na maioria dos casos.
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(ERCOLIN, 2010; KHOURY et al, 2014; GONÇALVES et al,
2008).

As crianças acometidas por TEA
costumam apresentar comportamentos
em comum, tais como a dificuldade de se
expressar
e
interagir
socialmente;
geralmente não demonstram interesse
pelo que está acontecendo ao seu redor e
tendem a se isolar, pois se sentem mais
seguros dentro de sua rotina.

5. O impacto do diagnóstico dos TEA
Quando a família recebe o
diagnóstico médico que indica que seu
filho foi acometido pelo TEA, atravessa um
momento muito árduo no enfrentamento
dessa situação. Nesse momento é de
grande importância contar com a
orientação de profissionais capacitados e
preparados. O enfermeiro costuma ser o
primeiro profissional de saúde a que
família tem acesso; é portanto seu papel,
estar atento à suspeita dessa patologia a
partir dos menores sinais e sintomas
apresentados pela criança, uma vez que o
diagnóstico precoce é fator de impacto
quanto ao prognóstico da evolução da
doença.
realidade e a maioria passa por todas essas
formas ao enfrentar essa situação.
Para os pais, o apoio de pessoas
próximas ou que tenham casos
semelhantes em suas famílias pode ser
importante, desde que sejam acolhidos da
melhor forma possível, sem julgamentos
ou críticas. A doença leva a algumas
limitações no âmbito familiar, pois
promove rupturas que modificam o
contexto da expressão emocional da
família e de suas atividades sociais
(SPROVIERI e ASSUMPÇÃO JR., 2001).
Sprovieri e Assumpção Jr.(2001, p.
236), esclarecem:
A família enfrenta os efeitos de um de seus
membros
ser
permanentemente
sintomático,
com
deficiências
que
progridem gradativamente. Os períodos de
alívio das exigências ligadas a doenças são
mínimos, o que contribui para a família se
desfuncionalizar.
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Os pais, que idealizam os filhos
como extensão de si mesmo,s têm
dificuldades para aceitar a condição de tão
grande diferença.
O autismo do filho coloca os pais frente às
emoções de luto pela perda da criança
saudável que esperavam. Apresentam por
isso, sentimentos de desvalia por terem
sido escolhidos para viver essa experiência
dolorosa (Sprovieri e Assumpção Jr., 2001,
p.231)

5.1 O
enfermagem

papel

do

corpo

de

O corpo de enfermagem tem o
papel de auxiliar no enfrentamento dos
problemas e agravos à saúde. Quando da
confirmação do diagnóstico, o enfermeiro
será o responsável por desenvolver ações de
reabilitação que possam situar a criança
frente à sua realidade e ajudá-la a conviver
da melhor forma com suas limitações.
A enfermagem assume o papel de
ser o componente que integra os serviços
de saúde e seus profissionais devem estar
atentos às mudanças que ocorrem na
sociedade. Entendemos a prática da
enfermagem como sendo de importante
papel social e, desse modo, afetada pelos
determinismos históricos da sociedade,
assim como as demais abordagens de
caráter social.
O papel do enfermeiro é de
extrema importância na assistência e
diagnóstico de pacientes com suspeita de
TEA. Contudo, para isso se faz necessário
que esse profissional possua suficiente
embasamento teórico, além de uma visão
integral do ser humano para que, dessa
forma, possa perceber os sinais e sintomas
que possibilitem identificar precocemente
os TEA.
É importante que o profissional de
enfermagem
possua
senso
crítico
construtivo e reflexivo, para que
desenvolva suas ações com base científica
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e pondere sobre a importância do seu
papel na assistência a essas crianças.
O enfermeiro tem além disso, a
incumbência de acompanhar e auxiliar a
família, a ela prestando a assistência
necessária, encorajando e transmitindo
tranquilidade, objetivando sempre o bemestar do paciente. Sempre que possível, é
importante que o enfermeiro esteja
disponível para esclarecer dúvidas,
incentive
o
tratamento
e
o
acompanhamento regular da criança, para
que se aumentem as possibilidades de
evolução positiva quanto ao prognóstico.
É fundamental que toda a equipe
de saúde - e principalmente o enfermeiro,
esteja apta a observar e identificar os sinais
suspeitos do TEA.
Prestar uma assistência integral e
humanizada por parte dos profissionais de
saúde torna-se fundamental para a
identificação
precoce
de
possíveis
anomalias advindas do TEA. Para que essa
assistência seja realizada de maneira
efetiva, é fundamental que se faça uma
abordagem integrada por parte da equipe
multiprofissional, com o intento de
promover uma melhor qualidade de vida
ao autista e por conseqüência, à sua família;
partindo desta premissa, se evidencia a
necessidade de que haja treinamento para
enfermeiros que atuarão diretamente com
o público infantil pois, desse modo, o
profissional estará capacitado a realizar
observação minuciosa durante a avaliação
clínica da criança, além de manter olhar
diferenciado em relação às famílias daquelas
crianças.
O enfermeiro deve se manter
atualizado quanto aos parâmetros que
embasam suas ações, a fim de que possa
oferecer bom atendimento e auxiliar na
promoção da qualidade de vida aos seus
pacientes.
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A dinâmica do atendimento de
enfermagem relacionado à saúde mental
deve ser proativa e, de maneira ampla,
apresentar qualidade, ser determinada com
base em certezas e ética, resultando dessa
forma em uma atuação plena e objetiva.

identificação de suas habilidades e
possibilidades de comunicação. Embora
muitas vezes difícil no princípio, mesmo
que aparentemente sem êxito, esse
processo de comunicação deve ser sempre
estimulado.

O TEA infantil é uma patologia na
qual o diagnóstico precoce e a informação
de caráter teórico e científico se mostram
elementos essenciais para se elaborar um
tratamento adequado à condição de cada
criança.

A criança acometida por TEA,
assim como sua família - considerando que
a família faz parte do processo evolutivo do
paciente - devem ser vistos e atendidos
como sujeitos de Direitos e é nesse cenário
que se faz importantíssima a intervenção
da enfermagem.

Diante desse contexto, concluímos
que a equipe de enfermagem, bem como as
demais equipes da área de saúde, devem ser
integradas por profissionais capacitados
para o atendimento e entendimento
terapêutico, que se qualifiquem e se
aperfeiçõem continuamente, a fim de
garantir o melhor atendimento a essas
crianças.

Considerações finais
As considerações que tecemos e as
observações e pesquisas que realizamos,
nos levam concluir que o enfermeiro
preparado e conhecedor de suas
atribuições pode contribuir efetivamente
para o processo de diagnóstico do autismo
infantil, em razão da sua proximidade com
o paciente e sua família e da importância
investigativa quanto as alterações no
desenvolvimento comportamental da
criança.
Além
disso,
o
enfermeiro
normalmente é um dos primeiros
profissionais a ter contato com o paciente,
o acompanha e com ele permanece por
mais tempo no caso de internação
hospitalar e pronto atendimento, entre
outras situações. O enfermeiro é parte
importante da equipe multiprofissional que
atua junto à criança acometida por TEA e é
por isso, elemento fundamental na
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Os enfermeiros que trabalham na
área saúde mental e infantil devem estar
aptos e sempre dispostos a se qualificar
continuamente acerca de formas de
comunicação, de modo a poderem abordar
e contornar o déficit comunicativo da
criança acometida por TEA,
em
conformidade com seu nível de
desenvolvimento maturacional e cognitivo.
Tendo em vista os argumentos
apresentados ao longo do presente
trabalho, podemos concluir que os
Transtornos do Espectro Autista são ainda
hoje, pouco conhecidos.
Concluímos também que se faz
necessário investir em informação, tanto
na forma de esclarecimento à sociedade,
assim como na ampliação da pesquisa e
aprofundamento dos estudos, a fim de que
se possa fornecer bases seguras para a
formação contínua dos profissionais da
área da saúde.
Os profissionais de saúde e a
sociedade
civil,
isoladamente,
não
conseguirão promover aos acometidos
pelo TEA todos os cuidados necessários isso é algo que só poderá ser alcançado se
for assumido como tarefa pela sociedade
como um todo.
Por fim, é fundamental que a
família seja orientada e capacitada a
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oferecer ao paciente os tratamentos
realizados e orientados pelo profissional da
área de saúde, pois a casa em que mora é o
lugar em que a criança tende a se sentir
mais à vontade e mais segura.

É no seio familiar que se podem
estabelecer
de
forma
consistente,
estímulos que incentivem a criança a
enfrentar suas dificuldades e que
contribuem para o seu desenvolvimento.

____________________________________________________________________________
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RESUMO
De acordo com recentes pesquisas de mercado, a maior parte dos consumidores de
suplementos e anabolizantes deles faz uso visando à melhoria da aparência física. É inegável que
todos nós sofremos pressão sócio cultural, a partir do estabelecimento dos padrões de beleza. A
preocupação com a alimentação adequada à prática esportiva teve origem na antiguidade, quando
atletas gregos se preparavam para competições. O consumo de suprimentos e anabolizantes pode
trazer sérios comprometimentos à saúde, além de seu uso ser considerado como desnecessário na
maioria dos casos. No caso dos suplementos alimentares - que são compostos basicamente por
proteínas, vitaminas e minerais – melhor seria que fossem substituídos por dieta natural, variada e
balanceada. Por outro lado, os anabolizantes, que são sinteticamente derivados da testosterona e de
outras substâncias, são comprovadamente prejudiciais à saúde, podendo acarretar sérios problemas.
Palavras chave: Suplemento alimentar; anabolizantes; beleza; saúde; alimentação.

ABSTRACT
According to recent market research, most consumers of supplements and anabolics makes use of
them for the improvement of physical appearance. It is undeniable that we all suffer socio-cultural
pressure from the establishment of standards of beauty. The preoccupation with the adequate food
to the sports practice had origin in the antiquity, when Greek athletes prepared for competitions.
Consumption of supplies and anabolics can lead to serious health compromises, and their use is
considered unnecessary in most cases. In the case of dietary supplements - which are basically
composed of proteins, vitamins and minerals - it would be better if they were replaced by a natural,
varied and balanced diet. On the other hand, anabolic steroids, which are synthetically derived from
testosterone and other substances, are proven to be harmful to health and can lead to serious
problems.
Key words: Food supplement; anabolic; beauty; health; nourishment.

Introdução
De
acordo
com
pesquisas
realizadas
sobre
a utilização
de
suplementação
alimentar
e
dos
anabolizantes, podemos verificar que a
maior parte dos consumidores visa com
essa utilização, a melhoria na aparência
corporal, devido à insatisfação das pessoas
com seus próprios corpos. Isso se deve em
grande parte pela influência da mídia sobre
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a população, assim, cresce o numero de
pessoas preocupadas com a estética
corporal a qualquer custo.
Com disseminação de técnicas, tais
como dietas, musculação e cirurgias
estéticas os homens e mulheres investem
cada vez mais tempo e dinheiro no
consumo de produtos que lhes prometam
tais objetivos e o mais acessível é a
ingestão de drogas chamadas “drogas da
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imagem corporal” (CHAVES, J. C., ORLEANS,
R. G., IAIART, J. A. B. 2009), entre as quais
se incluem os esteróides anabólicos
androgênicos ou anabolizantes.
A preocupação com a alimentação
adequada e a estética originou-se na
antiguidade, quando atletas gregos se
preparavam para as competições a fim de
vencerem os jogos olímpicos (APPLEGATE;
GRIVETTl, 1997; GRANDJEAN, 1997). No
Renascimento retoma-se a tradição grega
de cultura corporal como o ideal de corpo
masculino (CORREIA, M. I. T. D., GOSTON, J.
L., 2009). Desde então, a preocupação com
a aparência, hábitos herdados da Grécia
antiga é almejado por muitas pessoas
(GOLDHILL, 2007).
Outro fator de pressão sócio
cultural é a disseminação do modelo
corporal motivado pelo ideal de corpo
magro
“corpo
perfeito”
veiculado
televisivamente do o ambiente esportivo
OLIVEIRA et al. (2003). Como efeito, essa
busca pelo “corpo perfeito”, tem levado
algumas pessoas a adotar estratégias
radicais voltadas a esse fim, mas, nem
sempre associadas à promoção da saúde
(CORREIA, M. I. T. D., GOSTON, J. L., 2009).
Originalmente
o
uso
de
suplementos ocorreu na Antiguidade
baseado na superstição dos atletas. Estes
suplementos eram constituídos de partes
específicas de animais que de acordo com
a crença obteriam as características
inerentes a esses (CORREIA, M. I. T. D.,
GOSTON, J. L., 2009). Porém, a dieta dos
atletas Gregos e Romanos era basicamente
vegetariana misturada água e vinho. Milo
de Cróton, vitorioso lutador grego,
consumia até 9kg de carne, 9kg de pão e
8,5l de vinho diários, nos Jogos Olímpicos
da Antiguidade. Ele foi um dos pioneiros na
dieta alimentar e a adotar uma rotina de
treinamentos registrados (GRANDJEAN,
1997). A partir de então, o homem passou
a adotar meios de alteração dietética com
o objetivo de melhorar o desempenho
esportivo.
Em
consequência,
o
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desenvolvimento no conhecimento sobre
fisiologia e nutrição humana foi largamente
pesquisado e incrementado.
No caso de atletas profissionais, a
nutrição esportiva é um dos fatores
essenciais
no
aprimoramento
do
desempenho (WILLIAMS, 2002), e os
nutricionistas
desportivos,
trabalham
objetivando este fim.
Atletas
profissionais
são
praticantes de atividade física com fins
competitivos e sempre objetivam o alto
rendimento. Já esportistas são indivíduos
que praticam atividades regulares por
diversos motivos, porém, sem participarem
de competições (BRASIL,1998a; ARAÚJO;
SOARES, 1999; BRASIL, 2008).
A dieta voltada a melhorar do
desempenho físico humano deu origem à
nutrição ergogênica (BUCCI, 2002). A
palavra ergogenico etimologicamente
significa produção de trabalho - grego ergo
(trabalho) e gen (produção de) (MCARDLE
et al. 1999; TIRAPEQUI e CASTRO 2005), ou
seja, melhora do potencial para produção
de trabalho. Vários são os recursos
ergogênicos, tais como equipamentos e
roupas, psicologia esportiva - controle do
estresse e ansiedade e ingestão de
nutrientes. Entretanto, para que algo seja
legitimamente
classificado
como
ergogênico deve ser provada sua eficiência
na melhora do desempenho (SANTOS;
SANTOS, 2002).
No
passado,
esteroides
anabolizantes foram utilizados por atletas
como recursos ergogênicos e isso tem sido
copiado pelos esportistas. Entretanto, hoje,
é considerado doping (substâncias que
oferecem risco à saúde) para os atletas
pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e
passaram a constituir problema ético no
esporte (STEPHENS, 2001). Assim, seu uso
foi proibido e se passou a procurar outras
opções legais os suplementos nutricionais
(BAPTISTA et al., 2005; TIRAPEGUI e
CASTRO, 2005; CALFEE e FADALE, 2006).
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Desenvolvimento
O que é suplemento alimentar e
anabolizante
Denominado popularmente como
“bola” é utilizado para designar
genericamente a ingestão produtos
anabólicos ou suplementares, porém, os
dois são coisas completamente diferentes.
Os
suplementos alimentares são
substâncias químicas compostas por
proteínas,
vitaminas,
minerais,
carboidratos, aminoácidos destinados a
complementar uma dieta alimentar
(IRIART, J. A. B., CHAVES, J. C., ORLEANS, R.
G. 2009; CORREIA, M. I. T. D., GOSTON, J. L.
2009.; ALVES, S. C. R., NAVARRO, F. 2010).
Um produto pode ser classificado
como suplemento quando contenha um ou
mais dos seguintes ingredientes: uma
vitamina, um mineral, uma erva ou outro
tipo de planta, um aminoácido, alguma
substância dietética capaz de aumentar o
conteúdo calórico total da dieta, ou um
concentrado metabólico, constituinte,
extrato, ou combinação desses nutrientes;
for produzido para ser ingerido na forma
de pílulas, cápsulas, tabletes ou como
líquido. Os suplementos não devem ser
utilizado como alimento ou como único
item de uma refeição ou dieta (JESUS, E. V.,
SILVA, M. D. B. 2008; CORREIA, M. I. T. D. e
GOSTON, J. L. 2009; ALVES, S. C. R.,
NAVARRO, F., 2010; ARAÚJO, L. R.,
ANDREOLO, J., SILVA, M. S., 2002; SANTOS,
R. P.; SANTOS, M. A. A., 2002).
De acordo com CORREIA, M. I. T. D.
e GOSTON, J. L. 2009 não existe consenso
com
relação
a classificação
dos
suplementos nutricionais, no entanto, a
American Dietetic Association (ADA), a
Canadian Dietetic Association (CDA) e o
American College of Sports Medicine
(ACSM) (2009) assumiram que a segurança
dos recursos ergogênicos relacionados à
nutrição permanecem em questão e
destacaram a classificação destes produtos
em quatro categorias: Aqueles que podem
funcionar como o alegado, aqueles que
podem funcionar como o alegado, porém
com evidências insuficientes de sua
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eficácia, aqueles que não desempenham as
funções como alegam e aqueles que são
perigosos ou banidos pelo COI.
Já os anabolizantes ou esteroides
anabólicos são sinteticamente derivados
da testosterona e de outras substâncias
medicamentosas,
que
podem
agir
negativamente sobre o organismo e trazer
problemas de saúde (IRIART, J. A. B.,
CHAVES, J. C., ORLEANS, R. G. 2009;
ARAÚJO, L. R., ANDREOLO, J., SILVA, M. S.,
2002; FREITAS, R. M., 2012).
Ou seja, os suplementos
alimentares são produtos elaborados com
a finalidade de suplementar uma dieta e
são
compostos
de
ingredientes
alimentícios, podendo ser adicionados por
nutrientes
sintéticos
similares
aos
presentes nos alimentos, enquanto os
anabolizantes ou esteroides anabólicos são
derivados sintéticos da testosterona e de
outras substâncias medicamentosas.

Efeitos dos suplementos alimentares
Aumento do percentual de gordura
corporal (CHIARELLO, P. G., JORDÃO, A. A.,
DEGIOVANNI, G. C., GARLIPP, M. R.,
GOMES, G. S. 2008; ARAÚJO, L. R.,
ANDREOLO, J., SILVA, M. S. 2002; BARROS,
A. R.; COSTA, C. E. R.; GRANJEIRO, P. A.;
INÁCIO, F. R. 2008), aumento na
concentração de ureia plasmática;
retenção hídrica, cetose, gota e sobrecarga
renal, , desidratação promovendo o
balanço negativo de cálcio com perda de
massa óssea (ARAÚJO, L. R., ANDREOLO, J.,
SILVA, M. S. 2002; BARROS, A. R.; COSTA, C.
E. R.; GRANJEIRO, P. A.; INÁCIO, F. R. 2008)
e aumento do sono (ARAÚJO, L. R.,
ANDREOLO, J., SILVA, M. S. 2002).

Efeitos dos anabolizantes
O sistema nervoso central
é atingido, levando a alterações do
comportamento, aumento nos níveis de
irritabilidade e agressividade, alterações da
libido e do humor, observando-se
alterações
do
eletroencefalograma
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semelhantes àquelas produzidas por
drogas psicoestimulantes (ROCHA, M.;
AGUIAR, F.; RAMOS, H. 2014; CHAVES, J. C.,
ORLEANS, R. G., IAIART, J. A. B. 2009;
FREITAS, R. M. 2012, ARAÚJO, L. R.,
ANDREOLO, J., SILVA, M. S. 2002).
Problemas tecidual/celular no córtex
cerebral, lesão neuronal, diminuição no
número de neurônios, a densidade de
corpos de neurônios no córtex cerebral
diminui
significantemente,
ocorre
degeneração de células nervosas e uma
diminuição significativa da plasticidade
sináptica, memória e cognição (FREITAS, R.
M. 2012). No sistema cardiovascular,
aumento inexplicado da pressão arterial,
como hipertensão, hipertrofia ventricular,
arritmia, trombose, infarto do miocárdio e
morte súbita (ROCHA, M.; AGUIAR, F.;
RAMOS, H. 2014, MARKMAN, B. E. O.,
KOSCHTSCHAK, M. R. W., UESSUGUI, O.,
MAGNELLI, R. F. , MEIHUEY WU, E.,
SANTOS, A. P. 2008, CHAVES, J. C.,
ORLEANS, R. G., IAIART, J. A. B. 2009), o
sistema endócrino (ROCHA, M.; AGUIAR, F.;
RAMOS, H. 2014; MARKMAN, B. E. O.,
KOSCHTSCHAK, M. R. W., UESSUGUI, O.,
MAGNELLI, R. F. , MEIHUEY WU, E.,
SANTOS, A. P. 2008), o sistema hepático
hematológico (ROCHA, M.; AGUIAR, F.;
RAMOS, H. 2014; BARROS, A. R.; COSTA, C.
E. R.; GRANJEIRO, P. A.; INÁCIO, F. R. 2008),
musculoesquelético, ocorre hipertrofia
muscular com ganho ponderal (ROCHA, M.;
AGUIAR,
F.;
RAMOS,
H.
2014),
dermatológico – acne, aumento de cravos
e espinhas (ROCHA, M.; AGUIAR, F.;
RAMOS, H. 2014, ARAÚJO, L. R.,
ANDREOLO, J., SILVA, M. S. 2002,
MARKMAN, B. E. O., KOSCHTSCHAK, M. R.
W., UESSUGUI, O., MAGNELLI, R. F. ,
MEIHUEY WU, E., SANTOS, A. P. 2008,
CHAVES, J. C., ORLEANS, R. G., IAIART, J. A.
B. 2009, FREITAS, R. M. 2012, BARROS, A.
R.; COSTA, C. E. R.; GRANJEIRO, P. A.;
INÁCIO, F. R. 2008), além de aumento do
sono (ARAÚJO, L. R., ANDREOLO, J., SILVA,
M. S. 2002). Também pode ocorrer ataxia,
fechamento prematuro da placa de
crescimento em adolescentes, hirsutismo,
clitoromegalia, e alopecia (FREITAS, R. M.
2012).
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Efeitos característicos nos homens:
– Sinais de feminização (ROCHA, M. et all
2014), aumento do apetite (MARKMAN, B.
E. et all 2008, BARROS, A. R. et all 2008),
hipertrofia do pênis e aumento das cordas
vocais (MARKMAN, B. E. O. et all 2008),
desequilíbrio hormonal podendo levar à
infertilidade, alterações na morfologia do
esperma, Atrofia testicular, Função sexual
reduzida, (MARKMAN, B. E. O. et all 2008,
CHAVES, J. C. et all 2009, BARROS, A. R. et
all 2008), ginecomastia (CHAVES, J. C. et all
2009, BARROS, A. R. et all 2008), calvície
(MARKMAN, B. E. O. et all 2008, BARROS,
A. R. et all 2008), a estrutura e função do
fígado são alteradas (CHAVES, J. C. et all
2009, BARROS, A. R. et all 2008,
MARKMAN, B. E. O. et all 2008) queda de
cabelo (BARROS, A. R. et all 2008),
aumento dos níveis de colesterol e
alterações na função da próstata
(MARKMAN, B. E. O. et all 2008). A
abstinência leva ao surgimento de
sintomas psicológicos como depressão,
transtorno bipolar e mudanças súbitas de
temperamento (BARROS, A. R. et all 2008).
Efeitos
característicos
nas
mulheres – Virilização e distúrbios de
personalidade (ROCHA, M. et all 2014,
CHAVES, J. C. et all 2009), desordens
menstruais (MARKMAN, B. E. O. et all
2008, BARROS, A. R. et all 2008),
engrossamento da voz, crescimento de
cabelos no corpo, aumento do tamanho do
clitóris e diminuição dos seios (CHAVES, J.
C. et all 2009, BARROS, A. R. et all 2008),
aumento do apetite (BARROS, A. R. et all
2008), aumento da libido, desordens
psiquiátricas, como, depressão, mania,
psicose, suicídio e podendo causar
dependência (CHAVES, J. C. et all 2009).

Conclusões
O abuso de na utilização de
suplementos e anabolizantes é uma
realidade preocupante. Dada a facilidade
de sua obtenção, a publicidade enganosa e
a falta de informação sobre os seus efeitos
nocivos à saúde, o seu consumo é cada vez
mais frequente (ROCHA, M.et all 2014).
Dessa forma, é importante que os
profissionais de saúde e, principalmente os
Professores de Educação Física, estarem
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cientes
para
este
problema
e
reconhecerem os danos que podem causar
a seus usuários o consumo destes produtos
(ARAÚJO, L. R. et ell 2002). Embora os
efeitos adversos não estejam totalmente
descobertos (ROCHA, M.et all 2014),
atualmente podemos identificar inúmeros
que atingem o sistema nervoso central,
cardiovascular,
endócrino,
hepático,
musculoesquelético, renal, dermatológico
e psicológico (ALVES, C.et all 2009).
Assim, é possível concluir que o
consumo dos suplementos nutricionais e
anabólicos, nas suas mais variadas formas,
acarreta em sério risco com seus efeitos
adversos à saúde (ROCHA, M.et all 2014,
DSBME, 2003, ALVES, S. C. R. e NAVARRO,
F., 2010).
Por outro lado, de acordo com
ARAÚJO, L. R. et all (2002) a ingestão de
uma dieta natural, variada e balanceada
que supra o gasto aumentado de energia é
considerada suficiente para prevenir a
deficiência da maioria dos micronutrientes
perdidos durante a atividade física.
Diante das controvérsias entre os
pesquisadores e da falta de dados
científicos conclusivos, não se pode afirmar

que o uso de suplementos vitamínicos seja
necessário e aumente o desempenho físico
em pessoas sadias e bem nutridas (ALVES,
C. e LIMA, R. V. B. 2009).
Outro ponto a ser observado é
grande a influência que professor de
Educação Física exerce sobre seus alunos
(ALBUQUERQUE, M. M. 2012) sendo que
quando abordados orientam-nos a usarem
e consumirem suplemento alimentar e
anabolizantes, demonstrando com isso na
melhor das hipóteses ignorância sobre o
assunto,
pois
tal
posicionamento
demonstra
uma
atitude
antiética,
caracterizando uma prática irregular
profissional, levando-se em conte que o
mesmo não possua habilitação técnicoprofissional (CONFEF, 1998) para tal
procedimento (SANTOS, R. P.; SANTOS, M.
A. A. 2002, JESUS, E. V., SILVA, M. D. B.
2008, BARROS, A. R. et all 2008,
DOMINGUES, S. F. e MARINS, J. C. B. 2007,
ARAÚJO, L. R. et all 2002, ALBUQUERQUE,
M. M. 2012, CHIARELLO, P. G. et all 2008,
ALVES, S. C. R., NAVARRO, F. 2010,
CORREIA, M. I. T. D., GOSTON, J. L. 2009).

_______________________________________________________________________
REFERÊNCIAS BILBIOGRÁFICAS
ALBUQUERQUE, M. M. Avaliação do consumo de suplementos alimentares nas academias de Guará-DF. Revista
Brasileira de Nutrição Esportiva, São Paulo. v. 6. n. 32. p. 112-117, 2012.
ALVES, C.; LIMA, R. V. B. Uso de suplementos alimentares por adolescentes. J Pediatr (Rio J).85(4):287-294. 2009
ALVES, S. C. R., NAVARRO, F. O uso de suplementos alimentares por frequentadores de academias de Potim-SP.
Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, São Paulo. v. 4. n. 20. p. 139-146. 2010 Disponível em:
file:///C:/Users/Alexandre/Downloads/Dialnet-OUsoDeSuplementosAlimentaresPorFrequentadoresDeAca4841671.pdf Acessado em: 07/11/2017
APPLEGATE, E. A.; GRIVETTI, L. E. Search for the competitive edge: a history of dietary fads and supplements. The
Journal of Nutrition, Davis, v. 127, n. 5, p. 869S-873S, May 1997
ARAÚJO, A. C. M.; SOARES, Y. N. G. Perfil de utilização de repositores proteicos nas academias de Belém/PA. Rev.
Nutr., Campinas, v. 12, n. 1, p. 5-19, 1999
ARAÚJO, L. R., ANDREOLO, J., SILVA, M. S. Utilização de suplemento alimentar e anabolizante por praticantes de
musculação nas academias de Goiânia-GO. Rev. Bras. Ciên. e Mov. Brasília v.10 n. 3 p. julho 2002
BAPTISTA, C. A. et al. Drogas lícitas e ilícitas nas academias e no esporte. Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo, São
Paulo, v. 15, n. 3, p. 231-241, 2005
BARROS, A. R.; COSTA, C. E. R.; GRANJEIRO, P. A.; INÁCIO, F. R.Levantamento do uso de anabolizantes nutricionais
em academias de musculação. Movimento & percepção, Espírito Santo do Pinhal, SP. V. 9, n 13, 2008
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria da Vigilância Sanitária. Portaria n. 222 de 24 de março de 1998a.
Regulamento técnico para fixação de Identidade
e características mínimas de qualidade que deverão obedecer os alimentos para praticantes de atividade física.
Diário Oficial da União. Disponível em:
< http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/32_98.htm >. Acesso em: 24 abr. 2006
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria da Vigilância Sanitária. Consulta pública n. 60 de 13 de novembro de 2008.
Regulamento técnico de Alimentos para atletas. Disponível em: <
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B24416-1-0%5D.PDF >. Acesso em: 12 abr. 2009

ISSN 1980 – 1742

Ano 14 - Número 28 – Julho de 2019

31
BUCCI, L. R. Auxílios ergogênicos nutricionais. In: WOLINSKY, I.; HICKSON Jr., J. F. Nutrição no exercício e no
esporte. 2. ed. São Paulo: Roca, p. 379-444, 2002
CALFEE, R.; FADALE, P. Popular ergogenic drugs and supplements in young athletes. Pediatrics, Rhode Island, v.
117, n. 3, p. 577-589, Mar. 2006
CHAVES, J. C., ORLEANS, R. G., IAIART, J. A. B. Culto ao corpo e uso de anabolizantes entre praticantes de
musculação. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 25(4):773-782, 2009
CHIARELLO, P. G., JORDÃO, A. A., DEGIOVANNI, G. C., GARLIPP, M. R., GOMES, G. S. Caracterização do consumo de
suplementos nutricionais em praticantes de atividade física em academias. Medicina (Ribeirão Preto); 41 (3): 32731. 2008
CONFEF. Código de ética. Disponível na internet: <http://www.confef.com.br>. Acesso em: 2017
CORREIA, M. I. T. D., GOSTON, J. L. Suplementos Nutricionais: Histórico, Classificação, Legislação e Uso em
Ambiente Esportivo. Nutrição e esporte, 2009. Disponível em: https://ac.els-cdn.com/S1646343914000406/1-s2.0S1646343914000406-main.pdf?_tid=f0873380-c40d-11e7-8fc500000aacb361&acdnat=1510095160_58312712bc2415ce4588676db2e5958e. Acessado em: 07/11/2017
DIRETRIZ DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DO ESPORTE – DSBME. Modificações dietéticas, reposição
hídrica, suplementos alimentares e drogas: comprovação de ação ergogênica e potenciais riscos para a saúde. Rev
Bras Med Esporte, v. 9, n. 2, p. 43-56, 2003.
DOMINGUES, S. F.; MARINS, J. C. B. Utilização de recursos ergogênicos e suplementos alimentares por praticantes
de musculação em Belo Horizonte – MG. Fitness & Performance Journal, vol. 6, núm. 4, julio-agosto, pp. 218-226.
2007
FREITAS, R. M. Quantificação de Corpos de Neurônios em Camundongos Submetidos ao Uso de Esteróides
Anabolizantes – Editorial. Revista Neurociências;20(1):11-12. 2012
GOLDHILL, S. Quem você pensa que é? In: GOLDHILL, S. Amor, Sexo & Tragédia - Como o Mundo Antigo Influencia
Nossas Vidas. Rio de Janeiro: Jorge ZAHAR Editor, p. 17-22, 2007
GRANDJEAN, A. C. Diets of elite athletes: has the discipline of sports nutrition made na impact? The Journal of
Nutrition, Omaha, v. 127, n. 5, p. 874S- 877S, May 1997
IRIART, J. A. B., CHAVES, J. C., ORLEANS, R. G. Culto ao corpo e uso de anabolizantes entre praticantes de
musculação. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 25(4):773-782, 2009
JESUS, E. V., SILVA, M. D. B. Suplemento alimentar como recurso ergogenico por praticantes de musculação em
academias. ANAIS do III Encontro de Educação Física e Áreas Afins Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação Física
(NEPEF) / Departamento de Educação Física/UFPI. 23, 24 e 25 de Outubro de 2008. Disponível em:
http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/def/arquivos/files/SUPLEMENTO%20ALIMENTAR%20COMO%20RECURSO%20ERGOGE
NICO%20POR%20PRATICANTES%20DE%20MUSCULAO%20EM%20ACADEMIAS.pdf Acessado em: 01/11/2017
MARKMAN, B. E. O., KOSCHTSCHAK, M. R. W., UESSUGUI, O., MAGNELLI, R. F. , MEIHUEY WU, E., SANTOS, A. P.
Pesquisa e identificação de anabolizantes em alimentos elaborados para praticantes de atividades físicas,
suplementos vitamínicos e ou minerais / Research and identification of anabolizing in elaborated foods for
practitioners of physical activities, and supplements vitaminic or minerals. Bepa - Boletim Epidemiológico Paulista;
5(60): 4-8, 2008.
McARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Nutrição para o desporto e o exercício. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1999
OLIVEIRA, F.P. et al. Comportamento alimentar e imagem corporal em atletas. Rev Bras Med Esporte. Niterói, v.9,
n.6, p. 348-356, nov./dez.2003
ROCHA, M.; AGUIAR, F.; RAMOS, H. O uso de esteroides androgénicos anabolizantes e outros suplementos
ergogénicos – uma epidemia silenciosa. Rev Port Endocrinol Diabetes Metab. 9(2):98–105. 2014
SANTOS, R. P.; SANTOS, M. A. A. Uso de suplementos alimentares como forma de melhorar a performance nos
programas de atividade física em academias de ginástica. Rev. Paulista de Educação Física, São Paulo, v. 16, n. 2, p.
174-85, Jul./dez. 2002
STEPHENS, M. B. Ergogenic aids: powders, pills and potions to enhance performance. American Family Physician,
Bethesda, v. 63, n. 5, Mar 1. 2001
TIRAPEGUI, J.; CASTRO, I. A. Introdução a suplementação. In: TIRAPEGUI, J. Nutrição, metabolismo e
suplementação na atividade física. São Paulo:
Atheneu, pp. 131-136, 2005
WILLIAMS, M. H. Introdução à nutrição para saúde, condicionamento físico e desempenho esportivo. In: WILLIAMS,
M. H. (Ed.). Nutrição para saúde, condicionamento físico e desempenho esportivo. São Paulo: Manole, pp. 13-24,
2002.

ISSN 1980 – 1742

Ano 14 - Número 28 – Julho de 2019

32

O PAPEL DO ADVOGADO NA NEGOCIAÇÃO NA
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Lincoln Biela de Souza Vale Junior
Advogado e professor de Direito Civil e Ética Profissional. Mestre em Direito pela Universidade Metropolitana de
Santos na área de concentração Responsabilidade Civil Ambiental. Pós-graduado lato sensu em Responsabilidade
Civil pela FAAP e em Direito Processual Civil pelo Mackenzie.Possui MBA em Gestão de Negócios Imobiliários pela
FMU. Autor de obras jurídicas

Glaucia Guisso Fernandes
Advogada. Conciliadora e Mediadora. Professora de Direito na Universidade Nove de Julho e no Centro Paula Souza.
Licenciada em Direito na Universidade São Judas Tadeu. Mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade
Metropolitana de Santos. Especialista em Direito Empresarial na Universidade São Judas Tadeu. Especialista em
Direito Civil e Direito Processual Civil na Escola Paulista de Direito. Instrutora na Oficina de Oratória Forense na
Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo.

Resumo
O presente artigo analisa o papel do advogado no procedimento de negociação no Estado
Democrático de Direito, a partir do método de negociação de Harvard e da teoria da
comunicação não-violenta, viabilizando a comunicação eficaz, desde o seu planejamento,
execução, finalização, incentivando a continuidade das relações humanas, mesmo após o
término da negociação.
Palavras-Chave: Negociação. Advogado. Litígio. Ética. Meios adequados de solução consensual
de conflitos.

THE ROLE OF THE LAWYER IN NEGOTIATION IN CONTEMPORARY SOCIETY
Abstract
This article analyzes the role of the lawyer in the negotiation process in the Democratic State
of Law, based on the Harvard negotiation method and nonviolent communication theory,
enabling effective communication from planning, execution, finalization, encouraging the
continuity of human relations, even after the end of the negotiations.
Keywords: Negotiation. Lawyer. Litigation. Ethics. Adequate means of consensual solution of conflicts.

1. INTRODUÇÃO
Do latim negotiatio, de negociari, a
negociação significa o entendimento
preliminar, de que possa resultar o
contrato ou de que possa resultar o
negócio, que não se considera acabado ou
concluído, enquanto as partes não se
ajustam nas condições ou cláusulas, em
que se possa realizar, e não firmam, em
definitivo, seu consentimento.
A negociação pode ser vista como
oportunidade para resolver muitas
questões, incluindo os conflitos, sendo uma
forma de autocomposição em que as
partes buscam caminhos adequados. Para
tanto, a negociação não deve ser feita de
qualquer forma, deve observar técnicas,
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deve
ser
planejada,
preparada
adequadamente, criada, negociada e, aí
sim, devidamente formalizada, alcançando
o mútuo acordo e reconstruindo a história
entre as partes, no sentido de dar
continuidade à paz social nas relações
humanas.
Dessa forma, no presente artigo,
será analisada a importância da função do
advogado como negociador na sociedade
contemporânea, considerando sua função
social, bem como, a aplicabilidade das
técnicas de negociação levando-se em
conta o método de Harvard em
consonância com a teoria da comunicação
não violenta.
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2. A FUNÇÃO DO ADVOGADO COMO
NEGOCIADOR NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA
A título de considerações iniciais,
antes de discorrer sobre a negociação, é
importante destacar a relevância da
profissão do advogado, pois ele é o sujeito
indispensável à administração da justiça,
conforme reza a Constituição Federal em
seu art. 133.
Segundo Bulos1 “a advocacia não é
apenas uma profissão, mas uma atividade
delicadíssima,
porque
interfere
no
consciente e inconsciente da criatura
humana”, portanto, pontifica o autor que
advogar “requer paciência, humildade,
profundo conhecimento técnico, cultura
humanística, relacionamento sadio, boa
vontade, persistência, amor, sentido cristão
da vida, discernimento, perdão, renúncia,
senso de justiça, criatividade, etc.”.
Como
indispensável
à
administração da justiça, o advogado, no
seu ministério privado, presta um serviço
público e exerce uma função social, pois o
advogado como particular colabora com o
Estado em busca da justiça, por isso frise-se
sua indispensabilidade. Tanto isso é certo
que há a regra do quinto constitucional
prevista no art. 94 “caput” e parágrafo
único, cujo objetivo é oxigenar o Poder
Judiciário, onde advogados públicos e
privados, tragam sua experiência e vivência
para contrabalançar a visão formada por
um tribunal composto somente por juízes
de carreira. Em outras palavras, juízes
oriundos da advocacia, por sua vivência e
experiência, tendem a ter uma outra visão,
no que tange à prestação jurisdicional justa
e efetiva.
No processo judicial, o advogado
contribui, na postulação de decisão
1

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional.
São Paulo: Saraiva, 2007. p. 1161.
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favorável ao seu constituinte, ao
convencimento do julgador, e seus atos
constituem múnus público. Por outro lado,
salienta Biela Jr2, “o advogado realiza a
função social, quando concretiza a
aplicação do Direito e não apenas da lei,
participando ativamente da justiça social”
como se depreende do art. 3º do CED.
Tradicionalmente no âmbito social,
o advogado é diretamente associado à
briga, litígio, conflito, processo, como se
sua atuação profissional fosse resumida à
atuação no processo judicial, o que é uma
inverdade, pois a formação técnica do
advogado visa orientar, esclarecer, prevenir
e, se for o caso, litigar, mas é sabido que a
formação acadêmica também contribui
para esta visão, pois o bacharel em direito
tem uma formação mais voltada para a
litigiosidade e não para o consenso,
influindo na sua vida pessoal e profissional,
com reflexos no âmbito social.
Nesse sentido, perfeita é colocação
de Bulos3 ao referir que “o advogado é a
antena supersensível da Justiça, porque seu
mister envolve, a um só tempo:
1. Arte – de dizer o óbvio para quem não
quer entender a obviedade;
2. Política – disciplina da liberdade dentro
da ordem;
3. Ética – exercício de virtudes contra a
tentação; e
4. Ação – luta intransigente na defesa e
direitos prerrogativas”.
Negociar é preciso. Enfatiza Silva e
Figueiredo Mourão4 que, enquanto se fizer
a mesma coisa, conseguirá sempre o
mesmo e, assim, pontifica a distinção da
2

BIELA Jr.. Minimanual do novo código de ética e disciplina
dos advogados. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 30.
3
4

Op. cit., p. 1162.

MOURÃO, Alessandra Nascimento Silva e Figueiredo.
Técnicas de negociação para advogados. 4. ed. rev. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 38.
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postura do advogado em juízo e na
negociação, sendo que, em juízo, o papel
do advogado é convencer o julgador do
sentido da tese jurídica apresentada; já na
negociação, cabe ao advogado convencer a
outra parte de que a proposta que tem a
oferecer é melhor que a alternativa que
resta ao oponente, como, p. ex., em um
acidente de trânsito onde todas as provas
são favoráveis ao autor e que se esse for ao
judiciário sairá vencedor. Contudo, se o
causador do dano propuser uma
negociação onde o veículo do autor poderá
ser consertado antes mesmo da citação na
ação indenizatória, não seria uma boa
proposta? Negociar não significa deixar de
ganhar, mas sim solucionar o conflito
buscando mútuo acordo.
De fato, o advogado é o primeiro
juiz da causa, portanto, indispensável sua
atuação, seja judicial ou extrajudicialmente
e, tanto isso é certo que assevera Pupo5
que, nos dias atuais, a figura desse
profissional não pode ficar restrita ao
interesse das partes. O advogado deve ter
um papel nítido para evitar a litigiosidade e
não pode se esquivar do seu dever de
promover o acesso à justiça, o que não se
confunde com acesso ao judiciário, mas
com todos os meios jurídicos à disposição a
fim de se buscar uma solução mais célere e
justa.
Assim, como primeiro juiz da causa
e em cumprimento à sua função social, a
atuação do advogado ultrapassa o interesse
privado (do cliente) para alcançar o
interesse público (da sociedade), a
administração da justiça. Por essa razão,
são deveres do advogado atuar com a
verdade, independência, honestidade,
lealdade e boa-fé, devendo desaconselhar

5

PUPO, Sérgio. O papel do advogado na sociedade
contemporânea: a gestão do conflito, p. 114.
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lides temerárias, bem como estimular os
métodos adequados de solução de
conflitos, como a negociação, conciliação,
mediação, prevenindo a instauração de
conflitos, sendo vedada a diminuição dos
honorários contratados em decorrência da
solução do litígio por qualquer mecanismo
adequado de solução extrajudicial6.
Por essa razão, o advogado deve
mudar o paradigma de adversarial como
antes mencionado, comumente ensinado
nas faculdades de Direito, para o perfil
negociador, conciliador, já que ele é
primeiro intérprete da lei e do caso
concreto, em condições de avaliar o meio
mais adequado para solucionar o conflito, a
fim de alcançar uma solução célere (o que
o judiciário em muitas vezes não
proporciona) e justa, onde não haverá o
ganha-perde, mas sim o ganha-ganha.
Enfim, não há advogado que não precise
negociar, pois a vida do advogado é
negociar, desde seu cliente (honorários),
com a parte contrária, colegas advogados e
por aí vai.
Silva e Figueiredo Mourão7
pontifica que o art. 190 do CPC abriu a
grande possibilidade de se negociar os
procedimentos processuais, porém, critica
que ainda se vê muitas cláusulas
contratuais que nesse tema se restringem a
fazer a eleição de foro. É interessante
perceber que o legislador, mesmo com o
processo judicial em andamento, lembra o
jurisdicionado da existência de outros
caminhos para a resolução consensual dos
conflitos, o que deverá ser estimulado
pelos operadores do direito, inclusive os
advogados, como prevê o artigo 3°, § 1° ao
3° do CPC.

6
CED,
7

art. 48 § 5º.
MOURÃO, Figueiredo; SILVA, Alessandra Nascimento.
Técnicas de negociação para advogados. 4. ed. rev. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 23.

Ano 14 - Número 28 – Julho de 2019

35
Para se cumprir a função social do
advogado
como
forma
da
sua
indispensabilidade à administração da
justiça e alcançar a solução justa, do ganhaganha, a mudança de cultura se impõe,
partindo do advogado como negociador
por meio de uma linguagem/comunicação
não violenta ou agir comunicativo8 para
buscar o entendimento mútuo das partes e,
assim, alcançar a sociedade como um todo,
consolidando-se
a
mudança
de
mentalidade social a fim de que passe a ser
o judiciário, um meio subsidiário para a
solução dos conflitos e não a única solução
para tanto.
Nesse sentido, Pupo9 assevera que
essa mudança de cultura que se preconiza,
decorre de uma “reavaliação do papel do
advogado quando ao proceder diante de
um conflito, a começar com a análise da
relação comunicacional que estabelece
com o cliente até a implementação de
métodos mais eficientes e eficazes no trato
com o litígio”, já que em razão de sua
“proximidade com as partes envolvidas no
conflito permitem o aprofundamento no
fundamento da divergência e lhe capacita
para realizar a escolha do método mais
adequado para o caso concreto”,
cumprindo seu dever previsto no Código de
Ética, art. 2º, parágrafo único, inciso VI e
VII, no que tange à contenção do
descontrole no uso da litigação judicial.
Nesse diapasão, o advogado deve
primeiro desenvolver uma escuta ativa que,
segundo Sergio Pupo10, “tem triplo objetivo:

8

Na teoria do agir comunicativo de Habermas, o autor
sugere uma mudança de paradigma, no sentido de obter o
entendimento entre as pessoas por meio da linguagem, isto
é, deixar de compreender o mundo a partir de uma visão
individualista e seguir para uma análise por meio da
comunicação entre os sujeitos. apud PUPO, Sergio Tadeu. O
papel do advogado na sociedade contemporânea: a gestão
do conflito. São Paulo: Perse, 2014. p. 130.
9

Op. cit., p. 125.
PUPO, Sergio Tadeu. O papel do advogado na sociedade
contemporânea: a gestão do conflito. São Paulo: Perse,
2014. p. 141

10
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a) conhecer o cliente;
b) se aprofundar nas causas do conflito e
c) aferir se o cliente atua estrategicamente
ou se há campo para o mútuo acordo”.

Após a escuta ativa, o advogado
deve compreender a razão, as causas do
conflito, colocando-se no lugar do outro,
buscando a eliminação dos pontos de
conflito, estimulando a utilização dos meios
adequados para a solução dos conflitos,
como a negociação, para a preservação das
relações de continuidade, bem como
evitando novos conflitos entre as partes.
3.

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS
FUNDAMENTOS
DE
NEGOCIAÇÃO
DE
HARVARD E A TEORIA DA COMUNICAÇÃO NÃO
VIOLENTA

Negociar não é perder, abrir mão
dos seus interesses, não implica
concessões, pois todas as pessoas têm
posições e querem defendê-las; o que
importa é atender estas posições com o
intuito de atingir o interesse comum,
viabilizando a comunicação e, se for o caso,
chegando a uma autocomposição, um
acordo.
Conforme salientam Fisher, Ury e
Patton, na obra Como Chegar ao Sim11,
qualquer método de negociação pode ser
julgado imparcialmente por três critérios:
1. Deve produzir um acordo sensato que

pode ser definido como aquele que atende
aos interesses legítimos de cada uma das
partes na medida do possível, resolve
imparcialmente os interesses conflitantes, é
duradouro e leva em conta os interesses da
comunidade, se houver possibilidade de
acordo;
2. Deve ser eficiente; e
3. Deve aprimorar, ou, pelo menos, não
prejudicar o relacionamento entre as
partes.

O negociador não precisa ser afável
ou áspero para negociar, segundo o
Método de Negociação de Harvard, há
quatro pontos fundamentais que devem
ser analisados para facilitar o processo de
negociação
e
produzir
resultados
11

FISHER, Roger, URY, William e PATTON, Bruce. Como
chegar ao sim: negociação de acordos sem concessões. 2.
ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Imago, 2005. p. 22.
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satisfatórios para todos os envolvidos no
processo12:
1. Separe as Pessoas do Problema.
2. Concentre-se nos Interesses, não nas
Posições.
3. Invente Opções de Ganhos Mútuos.
4. Insista em Critérios Objetivos.

Para que se alcance um processo
de negociação efetivo, é necessário que o
processo de comunicação entre os
envolvidos resguarde os preceitos da
comunicação não-violenta, viabilizando o
fortalecimento das relações humanas,
mesmo em condições adversas, pessoais ou
profissionais.
Para Marshall Rosenberg, na obra
Comunicação
Não-Violenta13,
estes
preceitos de comunicação são utilizados
em todas as relações humanas, nos
relacionamentos íntimos, nas famílias, nas
escolas, nas organizações e instituições, em
terapia e aconselhamento, nas negociações
diplomáticas e comerciais, nas disputas e
conflitos de toda natureza.
O processo da comunicação nãoviolenta tem quatro elementos basilares:
observação, sentimentos, necessidades e
pedidos14:
1. As ações concretas que estamos
observando e que afetam nosso bemestar;
2. Como nos sentimos em relação ao que
estamos observando;
3. As necessidades, valores, desejos, que
estão gerando nossos sentimentos;
4. As ações concretas que pedimos para
enriquecer nossa vida.
Os preceitos da comunicação nãoviolenta, juntamente com os elementos do
método de Harvard, ajudam e facilitam a
comunicação durante o processo de
negociação e se complementam, desde a
análise inicial pelo advogado negociador,
12

Op. cit., p. 30
ROSENBERG, Marshall B., Comunicação não-violenta:
técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e
profissionais. São Paulo: Ágora, 2006. p. 27.

13

14

ROSENBERG, Marshall B., Comunicação não-violenta:
técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e
profissionais. São Paulo: Ágora, 2006., p. 26.
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diagnosticando a situação, preparando,
bem como durante a execução, criando,
negociando para se atingir o mútuo acordo,
finalizando o procedimento, mantendo os
vínculos entre os envolvidos.
4 CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DA
NEGOCIAÇÃO PARA ADVOGADOS
Segundo Alessandra Mourão, vários
elementos auxiliam os negociadores a
terem êxito: planejamento, propostas,
legitimidade,
comunicação,
relacionamento,
alternativas
e
compromisso.15
4.1 PLANEJAMENTO
O advogado deverá analisar os
interesses; perceber o cliente, entender
seus objetivos, descobrir os interesses em
jogo; é preciso treino; é interessante, após
ouvir o cliente, inverter os papéis fazendo
com que o cliente coloque-se no lugar da
outra parte, de forma empática, a fim de
perceber que nem sempre o outro lado
está errado, entendendo o que está
acontecendo e buscando opções! Isto não
implica concordar com o outro, mas sim
entendê-lo, trata-se de aprender a lógica
do adversário; importante fazer propostas
levando em conta o interesse da outra
parte, além de escutar quais são as opções
que o outro tem se o acordo não for
formalizado.
O advogado negociador não discute
teses jurídicas, o que é uma perda tempo,
impedindo o diálogo, restringindo as
opções, não pode ser leviano, desonesto,
insensível, intolerante, tampouco seu
cliente, é necessário a reciprocidade para
que todos possam conversar. O foco deve
ser o problema a ser resolvido e não as
pessoas.
O advogado deve conhecer seu
cliente, os interesses que o movem, deve
contar tudo o que aconteceu, é importante
o poder de investigação do advogado,
fazendo perguntas, indo além daquilo que
o cliente expõe, ressaltando que a relação
15

MOURÃO, Figueiredo; SILVA, Alessandra Nascimento.
Técnicas de negociação para advogados. 4. ed. rev. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. passim.
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entre cliente e advogado é de confiança,
pautada na verdade, assim como a relação
entre cliente e paciente, ou seja, expor a
verdade é fundamental nas relações
humanas,
incluindo
as
relações
profissionais em que atuam profissionais
liberais, facilitando e promovendo o
diálogo.
O advogado deve ajudar o cliente a
entender o seu conflito, a se auto perceber,
entender o que realmente quer, ter clareza
quanto
aos
aspectos
emocionais,
psicológicos, sociais, financeiros, anseios,
temores, vaidades, sensações, angústias,
alegrias, tristezas, enfim, tudo o que está
relacionado com a realidade do cliente e da
parte contrária.
Neste sentido, o advogado
negociador deverá separar as pessoas dos
problemas, observando sem avaliar e
concentrar nos interesses, não nas
posições, demonstrando os sentimentos.
4.2 PROPOSTAS COM GANHOS
RECÍPROCOS
É
importante
respeitar
a
inteligência e astúcia da outra parte, todos
devem ganhar na negociação. O advogado
deve ser flexível e criativo com base nos
interesses do seu cliente, de acordo com a
exposição verdadeira dos fatos, bem como
com os interesses da parte contrária,
colocando-se no lugar desta, para que
possam ser criadas as opções, viabilizando
o interesse comum. A fixação num único
posicionamento, ignorando os demais
interesses, pode comprometer o processo
de negociação.
Durante o processo de negociação
os envolvidos não podem ser precipitados,
é preciso ter paciência, ouvir todas as
propostas,
as
partes
devem
ser
esclarecidas, as dúvidas devem ser sanadas,
pode-se pedir sugestões para o cliente,
para outro colega de profissão ou para a
outra parte; é viável conhecer melhor as
propostas, deve ser exercida a escuta ativa,
observando com atenção, escutando e não
simplesmente ouvindo, olhando e não
simplesmente vendo; é preciso ter tempo e
disponibilidade.
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Infelizmente, muitas tentativas de
negociação, no âmbito judicial, sejam
frustradas, ainda que com a possibilidade
de serem marcadas outras sessões, pois,
como muitos advogados não são
negociadores, não preparam as partes, os
envolvidos não estão dispostos a se
comunicarem
eficazmente
e
os
conciliadores e mediadores não estão
devidamente preparados e capacitados, há
o comprometimento do procedimento,
tudo isto atrelado à falta de tempo,
paciência, conhecimento e educação.
Muitas vezes, numa sessão de
negociação, mesmo com a utilização das
técnicas e dos elementos da comunicação
não violenta, dependendo das partes e dos
advogados, o tempo necessário do
procedimento pode ser curto ou longo para
se alcançar o acordo mútuo, sendo que,
algumas vezes, pode ser que não ocorra a
autocomposição, o que não quer dizer que
todos
perderam
tempo,
pois se
comunicaram de maneira eficaz.
Sabendo claramente o que cada
parte quer, é possível chegar a um
interesse comum; não é viável negar ou
concordar de pronto, é preciso levar em
conta todas as possibilidades; ter empatia
não significa concordar com tudo o que o
outro diz, mas sim respeitar suas
colocações e, juntos, criar outras
alternativas. Há várias respostas para um
único problema!
A meta da negociação não deve ser
o confronto, mas sim o ganho recíproco, e
o advogado deve deixar isto claro para o
seu cliente, que o contato e a conversa com
o advogado da parte contrária, além de ser
uma conduta educada, o que se aprende
desde o berço, não significa deixar de
representar
os
seus
interesses
tecnicamente, muito pelo contrário, isto
favorece a busca pelo interesse comum.
Uma postura técniconegociadora, sempre
atendendo ao interesse do cliente, é estar
lado a lado com a outra parte, por isto a
mesa de negociação deve ser redonda, sem
pontas, trazendo a ideia de igualdade de
oportunidades.
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É importante que o advogado
tenha clareza do seu papel na negociação,
valorize sua profissão, sua experiência
pessoal, seu conhecimento técnico, tenha
autoconfiança, estimule o procedimento,
que não veja a tecnologia como
impedimento para a negociação, mas sim
uma ferramenta favorável ao fim almejado,
que valorize seu trabalho.
4.3 LEGITIMIDADE
As opções escolhidas pelas partes
devem adequadas para todos os envolvidos
na negociação, devendo ser legítimas e
justas, trazendo uma sensação agradável
para todos, sem que um ou outro se sinta
enganado, lesado ou desmotivado, a fim de
viabilizar o cumprimento do acordado.
Quando o processo de negociação
é feito de forma adequada, fazendo com
que
as
partes
resgatem
suas
responsabilidades sobre o conflito, a
possibilidade de descumprimento do que
foi acordado é quase nula, posto que há
engajamento de todos, o que não ocorre se
as partes estiverem com sentimentos
negativos com relação ao andamento do
procedimento; portanto, não pode haver
pressa, nem pressão física ou psicológica,
tudo deve ocorrer no seu tempo.
É importante ter critérios objetivos
para negociar, evitando apenas basear-se
na subjetivamente, que pode prejudicar a
negociação, tendo parâmetros de valores
(de
mercado,
referência,
venal),
estatísticas, decisões jurisprudenciais,
entendimentos
doutrinários,
mapeamentos, escalas, tabelas, perícia,
vistorias, exames, avaliações, laudos,
pareceres, enfim, tudo o que pode servir de
base para uma boa conversa, criando uma
área de acordo possível que permita uma
discussão direcionada.
O aspecto subjetivo também é
importante, mas deve ser levado em conta
com critérios e, se a parte não está muito
criativa ou não teve condições de
apresentar critérios objetivos, poderá ser
auxiliada pela sugestão apresentada pelo
outro e, por isto, deve saber ouvir,
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reiterando que pode haver mais de uma
resposta para o mesmo problema.
4.4 COMUNICAÇÃO
Durante o procedimento da
negociação, é importante estar atento a
todos os tipos de manifestações das partes
envolvidas, inclusive, o silêncio, pois o
corpo fala de diferentes formas. Prestar
atenção em si e no outro é essencial para o
andamento dos trabalhos, repetir o que o
outro disse demonstra respeito, ajuda a
estabelecer os pontos principais, possibilita
a empatia, assim como fazer anotações e
apontamentos. O uso dos sentidos deve ser
equilibrado entre as partes, saber falar,
ouvir e olhar no momento correto é
fundamental.
As pessoas que ficam muito tempo
em silêncio durante a negociação devem
ser
tratadas
com
cautela,
são
observadoras, e pode ser que as expressões
não coincidam com os sentimentos,
passando uma má impressão, por isto é
conveniente perguntar se a pessoa está
entendendo, pedir sua participação,
motivar sua manifestação. É preciso
conhecer para não desconfiar, ter clareza,
objetividade, espontaneidade.
4.5 RELACIONAMENTO
Estar presente de forma respeitosa
e atenta durante a negociação possibilita
um clima agradável entre todos, deve-se
ter cuidado com o impacto que uma ação
ou omissão causa no outro. A empatia
implica colocar-se no lugar do outro,
mesmo discordando.
O poder de convencer o outro
também é relevante na negociação, mas é
importante entender que cada parte tem o
seu momento para falar; um deve respeitar
o outro, não podem ser admitidas
interrupções, os trabalhos devem ser
conduzidos de maneira adequada, com
reciprocidade; o respeito ajuda a aumentar
a reputação do negociador e o advogado
deve ter isto em mente. Para iniciar os
trabalhos, às vezes, é interessante começar
a conversa com as partes separadamente,
evitando um confronto direto, para depois
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uni-las e, havendo algum problema, todos
devem saber o momento de suspender os
trabalhos para depois retomar a
negociação ou encerrá-la por um tempo,
podendo sempre ser retomada. Enfim, o
advogado negociador deve criar opções de
ganhos
mútuos,
atendendo
às
necessidades
dos
envolvidos
no
procedimento.
4.6 ALTERNATIVAS
Alternativas são as escolhas após
serem analisadas as opções, quando ainda
não se alcançou a composição; é preciso
conhecer todas as opções para serem feitas
as escolhas, por isto é imprescindível saber
ouvir a outra parte e entendê-la.
Mostrar que se têm alternativas, é
viável, faz com que o outro entenda o seu
ponto
de
vista,
sem
surpresas
desagradáveis; explicar que alguns meios
podem ser desgastantes financeira e
emocionalmente, além de levarem muito
tempo e não oferecerem a certeza do
resultado, como ocorre no processo
judicial; é uma forma de mostrar os riscos
existentes e, se as partes não quiserem
correr o risco, fica mais fácil transacionar,
pois se tem uma delimitação e
predisposição para tanto.
4.7 COMPROMISSO

daí porque toda a negociação precisa ser
bem feita, o acordo deve ser bem redigido,
exigindo, para tanto, que todo o
planejamento da negociação e sua
execução sejam adequados, implicando em
lealdade, boa-fé e probidade.
Deve-se pensar nos aspectos
objetivos e subjetivos, no tempo, na forma
e no lugar que será cumprido o acordo,
bem como nas consequências para as
partes, como elas vão se sentir e viabilizar
sua efetivação. Deve, portanto, o
negociador insistir em critérios objetivos e
saber formular os pedidos, pensando em
todos detalhes que, deverão ser escritos
pelo advogado e, ao final, formalizado o
mútuo acordo assinado pelas partes e pelos
advogados.
5 CONCLUSÃO
O tempo é o senhor de todas as
coisas, portanto, é preciso permitir que
tudo aconteça naturalmente, a fim de
evitar
situações
indelicadas,
de
arrependimento ou de outros sentimentos
negativos, respeitando a dignidade das
pessoas envolvidas no procedimento da
negociação.
A negociação é um caminho que
viabiliza a comunicação entre as partes,
existindo ou não o conflito, podendo ser
utilizada em todas as relações sociais.

Caso as partes cheguem a uma
autocomposição num acordo, o que poderá
ocorrer integralmente ou parcialmente,
deverão redigi-lo de forma que seja
exequível, exigível, prático e duradouro.
Entretanto, é oportuno salientar que a
precipitação não combina com uma
comunicação eficaz, tampouco com a
satisfação de todos os envolvidos.

Neste processo, para obter um
resultado eficaz, é preciso que todos
estejam aptos a se envolver, conhecendo
suas
fragilidades,
preparando-se
adequadamente
e,
principalmente,
possibilitando que o outro lado também
mostre seus interesses, colocando-se no
lugar do outro, permitindo a busca por um
caminho que atenda ao interesse de todos.

Havendo um acordo que atenda
aos interesses das partes, é preciso pensar
nas suas consequências, incluindo um
possível descumprimento mas, como já foi
dito, se existir seriedade, responsabilidade
e engajamento, é difícil que isto aconteça,
também
possuem
interesses,
têm
necessidades e buscam algo que precisam
resolver.

Tal processo não implica em
concessões, perdas, submissão, mas sim
em agregar, comprometer-se, buscando ver
aqueles com quem se está negociando, não
como inimigos, ainda que sejam
adversários, mas sim como pessoas que
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A negociação pode ocorrer nos
âmbitos extrajudicial, judicial ou arbitral e,
muitas vezes, pode antecedê-los, podendo
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ser retomada a qualquer tempo, durante e
após alguma decisão, sendo sempre
pertinente.
O
advogado
tem
papel
fundamental para o bom desempenho do
procedimento de negociação, incentivando
seu cliente, mostrando os benefícios que o
procedimento trará, tendo acesso à parte
contrária, ao seu patrono, promovendo
uma comunicação eficaz, promissora,
empática, com reciprocidade e respeito.
Sendo assim, é relevante que exista
uma visão multidisciplinar sobre a
realidade dos conflitos, uma visão
diferenciada
dos
litigantes,
com
profissionais adequadamente preparados
para orientá-los e conscientes do melhor
meio para alcançar o bem comum, sem
imposições, arbitrariedades e abusos,
buscando a conscientização em prol do
interesse comum, para que todos busquem

uma solução, pressupondo o resgate de
suas responsabilidades.
Diante
disto,
o
uso
dos
fundamentos da negociação do Método de
Harvard e os elementos da Teoria da
Comunicação
Não-Violenta
são
mecanismos que auxiliarão nestas relações
humanas, restabelecendo a comunicação
entre as partes, sendo menos traumática
para os litigantes, viabilizando o trabalho
daqueles que se dispõem a ajudá-los,
estando todos focados nesta busca, o que,
sem dúvida, além de beneficiar os
envolvidos no conflito, beneficiará toda a
sociedade, resguardando o princípio da
dignidade humana, o acesso à justiça e o
exercício de cidadania, restabelecendo
vínculos, promovendo paz e harmonia com
resultados eficazes e satisfação pessoal e
profissional.
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Resumo
O presente artigo apresenta reflexões sobre o campo da socialização legal. Para isso, foram
analisadas três entrevistas com adolescentes da cidade de São Paulo. Procuramos investigar
como as interações com diferentes figuras de autoridade influenciam a conformação de atitudes
e comportamentos em relação às leis. A articulação da literatura internacional especializada
com as características da realidade brasileira permitiu compreender que as experiências em
contexto social violento podem afetar o desenvolvimento das percepções dos adolescentes
sobre o mundo legal.
Palavras-chave: Adolescente. Socialização Legal. Autoridade. Confiança. Violência.
Abstract
This article presents some reflections about the field of legal socialization. To do so, we analyzed
three interviews with adolescents from the city of São Paulo. We sought to investigate how
interactions with different authority figures shape the beliefs, attitudes and behaviors toward
the laws. The articulation of the literature with the Brazilian reality characteristics allowed us to
understand how the experiences in violent social context can affect the development of
adolescents’ perceptions of the legal world.
Keywords: Adolescent. Legal Socialization. Authority. Trust. Violence.
Resumen
El presente artículo presenta reflexiones sobre el campo de la socialización legal. Para ello,
fueron analizadas tres entrevistas con adolescentes de la ciudad de Sao Paulo. Nosotros
tratamos de investigar cómo las interacciones con diferentes figuras de autoridad influyen en la
formación de creencias, actitudes y comportamientos en relación con las leyes. La articulación
de la literatura con las características de realidad brasileña permitió comprender que las
experiencias en contexto social violento pueden afectar el desarrollo de las percepciones de los
adolescentes sobre el mundo jurídico.
Palabras clave: Adolescente. Socialización Legal. Autoridad. Confianza. Violencia.

Introdução
Falar sobre obediência às leis,
direitos e deveres dos cidadãos, legitimidade
das autoridades e das instituições públicas
nos tempos atuais incide em tarefa difícil.
Diariamente somos surpreendidos por
notícias sobre corrupção, instabilidade
política e econômica, violações de direitos
fundamentais, aumento das taxas de
criminalidade. Simultaneamente, assistimos
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ao crescimento da desconfiança e do medo
entre a população.
Embora nas duas últimas décadas o
Brasil tenha alterado a paisagem social,
econômica e política ao acessar mercados
mundiais, incorporar novos avanços
tecnológicos, tirar milhares de pessoas da
pobreza,
criar
leis
de
referência
internacional, assistimos a persistência de
enormes desigualdades sociais, baixa
qualidade de vida (inclusive de vida
Ano 14 - Número 28 – Julho de 2019

42
democrática),
acesso
extremamente
desigual aos direitos, além de elevadas taxas
de mortalidade materno-infantil e de
homicídio de jovens.
Nesse contexto desfavorável, os
mais vulneráveis são as crianças e
adolescentes. Sabe-se que a exposição
(direta ou indireta) à violência afeta o
desenvolvimento de atitudes, valores e
crenças, estimula hostilidades, gera cinismo,
favorece o apoio a ações violentas como
forma de resolução de conflitos e tem
impacto direto no nível de confiança
interpessoal e institucional (CARDIA et al.,
2012; RODRIGUES e GOMES, 2017; LOPEZMEDINA e RODRIGUES, 2018).
Diante
desse
quadro,
nos
perguntamos: quais os efeitos da conjuntura
política e social na formação das futuras
gerações? Mais especificamente: de que
forma crianças e adolescentes brasileiros,
nascidos sob as bases de um regime
democrático, mas ainda herdeiros de um
sistema sociocultural que não se desprendeu
totalmente de suas bases autoritárias, são
socializados em relação às regras e às leis?
Essas questões serão analisadas à luz
dos paradigmas do campo da socialização
legal, que é um conjunto de estudos que
busca compreender o processo pelo qual
indivíduos adquirem noções e atitudes em
relação às regras e às leis. Mais
especificamente, socialização legal é uma
forma de aprendizagem que envolve a
internalização de normas e a orientação em
relação às diferentes autoridades. Esse
processo abarca a compreensão dos
indivíduos sobre a formação de regras e leis,
as instituições e autoridades responsáveis
pela criação e aplicação, bem como os
valores que as sustentam em determinada
sociedade (COHN e WHITE, 1990; FAGAN e
TYLER, 2005; TRINKNER e COHN, 2014;
RODRIGUES et al., 2017).
Os primeiros estudos de socialização
legal
destacavam
o
papel
do
desenvolvimento cognitivo no processo de
socialização, com base nos trabalhos de
Piaget, tendo como enfoque o indivíduo e os
estágios de desenvolvimento invariantes.
Esses trabalhos exploravam a relação
existente entre a maturação cognitiva e as
possibilidades de entendimento moral e
legal, demonstrando que, ao passar dos
anos, os motivos para observância das leis
passam de uma obediência relacionada à
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punição a uma maior consideração da
legitimidade das regras, no sentido de
reconhecimento e respeito à moralidade
interna da lei e à legitimidade das
autoridades (RODRIGUES et al., 2017).
Já a literatura mais recente passou a
sinalizar a importância do contato com as
diferentes figuras de autoridades legais e
não legais, bem como o conteúdo dessas
interações para a constituição do processo
de socialização legal e da legitimidade das
leis. Os estudos de Tom Tyler e de seus
colaboradores (FAGAN e TYLER, 2005; TYLER,
2006a; 2006b; 2013) versam sobre a relação
existente entre a legitimidade e a forma
como as autoridades legais agem no contato
com os cidadãos, especialmente em relação
a chamada justiça procedimental e sua
importância para a socialização legal. De
acordo com essa abordagem, cada interação
é
considerada
um
“momento
de
aprendizagem” em potencial (TYLER et al.,
2014) no qual as ações consideradas justas
das autoridades são avaliadas pelos cidadãos
com impacto direto na forma como estes
constroem suas percepções acerca das
autoridades.
Pesquisas também verificaram a
diminuição do engajamento por parte dos
adolescentes em comportamentos de
quebra de regras a partir das percepções de
justiça e de imparcialidade em relação aos
pais e aos professores (TRINKNER e COHN,
2014; TYLER e TRINKNER, 2017). Dessa
forma, há evidências da importância das
figuras de autoridade (não somente policiais
e agentes da justiça) na conformação do
respeito às leis e às normas sociais.
Apresentamos
aqui
resultados
parciais
de estudo realizado com
adolescentes da cidade de São Paulo, cujo
objetivo era conhecer as formas de
aprendizado sobre regras e leis em
diferentes esferas de socialização (família,
escola, bairro) e o papel das autoridades no
desenvolvimento de atitudes em relação ao
sistema legal. É importante ressaltar que
este estudo foi financiado pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), desenvolvido pelo Núcleo de
Estudos da Violência da Universidade de São
Paulo (NEV-USP), para o Centros de
Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID), no
âmbito do projeto Construindo a democracia
no dia a dia: direitos humanos, violência e
confiança institucional (2013/07923-7).
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Campo de pesquisa
Para
compreender
como
os
adolescentes
elaboram
suas
visões,
construímos um roteiro de entrevista semiestruturado com questões que exploravam
as interações dos adolescentes com
diferentes figuras de autoridade, visando
captar suas percepções sobre regras e leis,
confiança, dever de obediência, violência,
entre outros temas.
O trabalho de campo foi realizado
com estudantes de escolas públicas e
privadas de São Paulo, a fim de abranger
diferentes perfis socioeconômicos. Foram
realizadas ao todo, entre novembro de 2014
e maio de 2015, 32 entrevistas com sujeitos
de 10 a 14 anos em quatro escolas (uma
privada e três públicas) distribuídas em
diferentes regiões da cidade (Jd. Ângela,
Penha, Jaguaré e Consolação).
Optamos por selecionar três
entrevistas significativas que ilustram
diferentes concepções sobre as figuras de
autoridade e nos permitem elaborar
hipóteses acerca do desenvolvimento das
atitudes em relação às regras e às leis e dos
impactos gerados pela exposição à violência
(direta e indireta).
O mundo visto pela janela
Alice (nome fictício) é uma garota
branca de 12 anos de idade, estudante de
escola particular e moradora de bairro de
classe média da cidade. Fora da escola, suas
principais atividades são jogar vôlei e
participar de um projeto social realizado em
uma escola pública.
A maior parte do tempo passa em
casa “sozinha”, com a empregada doméstica,
no espaçoso apartamento onde mora. Gosta
de ler, de desenhar, de assistir séries e
filmes, de mexer no computador e de ficar
nas redes sociais. Afirma não ter muitos
amigos, pois se sente diferente da maioria
das pessoas da sua idade, gosta de ficar
perdida em seus pensamentos.
Alice qualifica a relação com os pais,
que são profissionais liberais, como ótima:
acho que é muito diferente de todos os pais,
porque a gente conversa muito, e eles me
ajudam em tudo. E considera que não há
regras dentro de casa: meus pais são super
tranquilos e eles sabem que eu sou confiável.
Sua única obrigação é cuidar do gato e
limpar a caixa de areia: a gente só conversa,
e aí eu faço. Relata nunca ter ficado de
castigo, nem quando era mais nova: só
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quando eu estou vendo TV demais que eles
falam ‘Alice, dá um tempo, vai ler alguma
coisa’.
Sobre a escola, destaca que os
professores têm liberdade para estabelecer
seus projetos de aulas e avaliações sem
rigidez por parte da direção. Ela acha
importante o fato dos professores abrirem
espaço para os alunos falarem e até
conversarem durante a aula, mas na hora
certa, ressalta. Contudo, observa que os
professores considerados bonzinhos são
desrespeitados e, nesses casos, acredita que
eles poderiam adotar ações mais rígidas,
como enviar alunos para a diretoria ou
estabelecer advertências. Além disso, acha
importante que os professores tratem os
alunos da mesma maneira: acho que ele não
poderia diferenciar os alunos, tipo esse eu
gosto mais, esse eu não gosto e por isso eu
vou ser mais legal com esse e esse eu vou
desprezar.
Similar ao ambiente doméstico, a
adolescente avalia as regras estabelecidas
pela escola de maneira normativa. Segundo
ela, as regras são coisas que não estão muito
ditas, mas todo mundo sabe porque todo
mundo está consciente disso. Os exemplos
utilizados são: “não fazer sujeira”, “não
agredir o colega”, “não gritar ao sair da
sala”, “só correr durante o recreio e na
quadra”. A adolescente afirma que mesmo
não concordando com algumas regras,
obedece-as mesmo assim, mas procura
saber o porquê.
A adolescente estabelece seu círculo
de confiança a partir daqueles com quem
pode acreditar e obter ajuda, quando
necessária. Assim, relata confiar em sua
família, mas não nos amigos, pois eu sei que
eles mentem para mim, e eu minto para eles,
afirma.
Embora assegure nunca ter tido
contato com a polícia, sua visão sobre a
instituição é negativa. Considera os policiais
corruptos, não confiáveis e tem a impressão
de que eles não fazem nada. Atribui isso ao
fato de que o governo escolhe os policiais
errados, qualquer pessoa pode ser policial e
acho que isso está errado.
Alice mora no mesmo bairro desde
que nasceu e gosta bastante da vista da
janela do apartamento de onde diz observa
o mundo: tem maritacas, e eu adoro
maritacas, elas ficam pegando os coquinhos,
é tão fofo. Queixa-se apenas do lixo e dos
moradores em situação de rua presentes no
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bairro. Ela disse que já ouviu falar sobre
roubos na região, mas sente-se segura para
andar com a amiga pelas lojinhas do bairro.
Relatou ter vivenciado um assalto no centro
da cidade, quando era mais nova, como
única experiência de violência sofrida.
Alice define as leis como uma coisa
que não pode ser quebrada, tem que ser
respeitada, mas que pode não estar certa
também. Na sua concepção, as leis servem
para colocar ordem e controlar as pessoas.
Ela associa a lei à ideia de poder e cita o
capitalismo como exemplo. E demostra uma
visão ambígua ao ser questionada sobre o
que aconteceria na sociedade se não
houvesse leis. De um lado, ela acredita que
nada mudaria, já que grande parte das
pessoas vive desobedecendo as leis, de
outro lado, considera que o mundo ficaria
uma bagunça, todo mundo se matando.
Afirma que todos já desobedeceram alguma
lei, como jogar lixo na rua, mas acredita que
as melhores atitudes diante de discordâncias
com a lei são: primeiro entender o porquê
da existência dessa lei e depois convencer as
pessoas e o governo para que a lei seja
mudada.
Com base nesse relato, observamos
que Alice elabora suas percepções de
normas e regras em espaços protegidas da
casa e da escola. Ela afirma viver em um
ambiente sem conflito com a família. Isso se
reflete inclusive na forma normatizada de
lidar com as regras estabelecidas pelos pais.
Percepções similares ocorrem no
ambiente escolar. Para ela, há espaço tanto
para os alunos como para os professores
expressarem suas opiniões. Nos dois
domínios (casa e escola), parece haver
terreno propício para o desenvolvimento de
atitudes que legitimam a autoridade dos pais
e dos professores em estabelecer as normas
e obter obediência. Segundo Trinkner e Cohn
(2014), quanto maior a percepção de que
pais e professores adotam procedimentos
justos nas interações, mais legítimos são
vistos pelos filhos e alunos. Assim, a
qualidade da interação aumenta o grau de
legitimidade atribuída à autoridade.
Contudo, a adolescente expõe
receios nas relações interpessoais ao admitir
não confiar nos amigos, ao dizer que eles
mentem assim como ela afirma mentir
também. Essa mesma desconfiança aparece
em relação às leis ao afirmar que todo
mundo descumpre alguma norma e que
muitos desobedecem às leis.
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Esse tipo de atitude se acentua ainda
mais no momento em que expõe sua
percepção sobre a polícia como autoridade
legal. Embora relate nunca ter tido contato
direto
com
policiais,
possui
uma
representação negativa da instituição
incapaz de cumprir suas funções.
Possivelmente influenciada pelas mídias e
pessoas do convívio, ou mesmo pela única
experiência de vitimização sofrida, expõe a
sensação de falta de legitimidade da
instituição policial.
Não confio na polícia
Roberto (nome fictício) é um menino
negro de 13 anos de idade, que mora com os
pais em um bairro da periferia de São Paulo
e mais três irmãos, todos mais velhos (15, 20
e 22 anos). O pai trabalha como segurança
em uma agência bancária e a mãe, dona de
casa. Roberto estuda no período da manhã e
à tarde fica em casa. Gosta de jogar
videogame e de futebol. Às vezes, vai com a
mãe à Igreja católica. Às sextas-feiras e aos
finais de semana faz entregas de pizza de
moto com o irmão, o que lhe rende alguma
renda. Relata ter muitos amigos, tanto na
escola como no bairro, não utiliza muito as
redes sociais, e costuma frequentar festas
com os irmãos.
Sobre as regras da casa, Roberto
relata ser obrigado a arrumar a cama e o
quarto todos os dias, e tem horário para
dormir e para fazer as lições da escola. Além
disso, ajuda a mãe nas tarefas domésticas,
como varrer o chão e lavar os pratos,
quando solicitado. Ele considera importantes
a existência dessas regras, pois caso
contrário ficaria muito solto na rua, onde se
aprende o que não presta. Também
considera importante ter horário para
dormir, já que precisa acordar cedo. Acredita
que os pais têm o direito de estabelecer as
regras, embora admita não as obedecer
frequentemente. Sente que os pais o
respeitam, mas segundo ele, quando eles
ficam bravos, eles não me deixam falar.
O adolescente conta haver brigas em
casa, principalmente nas ocasiões em que o
pai bebe e discute com sua mãe. Também
descreve brigas com o irmão de 15 anos por
causa do videogame.
Roberto estuda numa escola pública
próxima a sua casa e afirma gostar dos
professores, que ensinam o que precisamos
aprender. Sobre a direção da escola, não tem
nenhuma opinião formada, diz apenas que
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ela está fazendo o seu trabalho. Ao ser
questionado sobre as regras da escola,
afirma simplesmente não haver nenhuma: os
alunos podem fazer o que bem entenderem
e que às vezes, quando a gente pede alguma
coisa e a professora não deixa, a gente vai
mesmo assim. Em situações de conflitos ou
brigas testemunhadas na escola, diz que os
professores não ouvem os alunos, e que
todos recebem as mesmas broncas.
O adolescente afirma já ter recebido
três advertências na escola em razão de
“mau comportamento”. Nessas ocasiões,
disse que seus pais conversaram e
estabelecem
punição:
que
consiste
basicamente em não poder sair na rua nem
jogar videogame por algum tempo. Além
disso, afirma que os pais já o puniram
fisicamente, e considerou a atitude certa,
pois eles são minha mãe e meu pai e eu
tenho que melhorar. Mesmo assim, diz
confiar somente na família. Para ele,
confiança diz respeito à ideia de guardar
segredo.
Sobre a polícia, o adolescente
apresenta uma percepção de baixa
legitimidade: não confio porque eles são
muito safados. Prendem o pessoal, em briga
de marido e mulher, eles querem dar uma de
bonzão. Relata que os policiais passam pela
rua e ficam com a arma na mão, encarando
as pessoas em busca de ladrões.
Em relação ao bairro garante que
circula por todos os espaços, mas só se sente
seguro de verdade na rua da sua casa,
mesmo tendo testemunhando brigas entre
os vizinhos que resultaram em prisões e
mortes. Um episódio que lembra com raiva
foi a prisão do irmão mais velho, que está
preso há dois anos por roubo de moto.
Nessa ocasião, os policiais rasgaram os
documentos dele no momento de efetuar a
prisão. E sobre as leis em geral não elabora
nenhum juízo em especial. Apenas avalia que
se não houvessem leis a cidade seria um
lugar ruim para viver.
Observamos que Roberto apresenta
uma visão pragmática das normas e regras
que o cercam. Em geral, regras são
proibições e, consequentemente, punições.
Apesar dos conflitos dentro de casa, sente
que aquele é seu espaço de segurança e que
as regras são importantes porque visam o
melhor para a família. Já na escola, os limites
parecem ser mais frágeis e as figuras de
autoridade menos legítimas, impactando no
chamado “mau comportamento”.
Segundo Fagan e Tyler (2005), o
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processo de socialização legal consiste em
experiências sociais em que os indivíduos
interagem com as autoridades, sendo a
legitimação da norma o elemento central
desse processo. Assim, por meio dessas
experiências, os indivíduos formam visões
sobre legitimidade das autoridades e
simultaneamente
moldam
seus
comportamentos. É o que parece acontecer
nas relações vivenciadas pelo adolescente.
Percebe-se que a qualidade dessas
interações é baixa, predominantemente de
cunho autoritário e arbitrário. Isso tende a
diminuir o grau de legitimidade atribuída às
autoridades, assim como o nível de
cooperação e obediência às regras.
Além disso, a vivência em um
contexto de exposição à violência cotidiana
(brigas em casa e na escola, conflitos entre
vizinhos, prisões de familiares) parece
impactar suas percepções sobre as leis,
traduzida numa indiferença ao assunto e
também na ausência de legitimidade da
autoridade policial, com impacto negativo na
imagem da instituição.
O mundo está muito cruel
Joana (nome fictício) é uma garota
branca de 13 anos de idade, que mora com a
avó e dois irmãos mais velhos num bairro de
classe média baixa em São Paulo. Seu pai é
falecido e, apesar de não morar com a mãe,
parece ter bastante contato com ela. Estuda
numa escola pública em outro bairro (leva
cerca de 30 minutos de ônibus para chegar a
escola). Depois da aula, costuma ficar
sozinha em casa, e também faz curso de
espanhol durante a semana, apesar de não
gostar; preferiria estudar inglês. Além disso,
toda semana vai à Igreja católica com a avó e
passa os finais de semana na casa da
madrinha.
Todos os dias ajuda a limpar a casa e
a cozinhar as refeições. Às vezes, cuida da
filha da vizinha, que tem 3 anos, e ganha
uma pequena renda por esse trabalho. Usa
bastante as redes sociais: gosto de postar
fotos minhas, dos meus artistas favoritos.
Considera ter poucos amigos, mas muitos
colegas, com quem gosta de conversar e ir
ao shopping.
Descreve ter boa relação com os
irmãos, mas às vezes tem discussão, porque
somos irmãos e não tem mãe para mandar
parar com isso. Ao ser perguntada sobre
regras da casa, primeiramente disse não
haver regras, em seguida, repensa e
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considera haver algumas. Segundo ela, o
irmão reprova que fique na rua, pois tem
ciúmes dos meninos. Outra regra diz que
deve chegar em casa até às 14h, logo depois
da aula. Além disso, só pode ficar no celular
até 21h e às 22h deve estar na cama.
Sobre o direito dos irmãos de
estabelecerem essas regras, expressa um
sentimento duplo de negação e aceitação.
Ela diz que na hora da imposição da regra
sente raiva, mas logo em seguida acha justo,
pois eles são meus responsáveis agora e se
eu ficar cuidando do meu próprio umbigo, o
mundo vai ficar de ponta cabeça, eu preciso
dessas regras [...] o mundo está muito cruel,
as pessoas fazem as coisas sem pensar. Além
disso, destaca que os irmãos a sustentam:
me dão todas as coisas que eu quero. Afirma
que ao desobedecer às regras, a punição gira
em torno da retirada do celular, da TV e
proibição de encontrar os amigos; mas relata
que isso dificilmente acontece: se eu não
obedecer, eu vou ficar de castigo e eu não
gosto, então tenho que fazer as coisas
certinhas, vai ser melhor para mim no futuro.
Sente que sua opinião é levada em
consideração e que há espaço de
negociação, mas no final das contas acabam
prevalecendo as decisões dos irmãos.
Contudo, confessa que costuma dar umas
fugidas, porque ficar em casa enche o saco,
aí eu saio à tarde, que ele não está em casa.
Joana avalia que frequenta uma boa
escola, com professores competentes e
muitas regras. Acredita que o regramento
escolar é um diferencial em relação às
demais escolas públicas da região. Entre as
regras estabelecidas pela escola, destacamse as seguintes: proibição de entrar sem
uniforme, acesso restrito ao uso do
banheiro, e impedimento do uso de celular.
Queixa-se apenas de sua turma: parece que
colocaram todos os meninos bagunceiros na
minha sala; tal fato, segundo ela, atrapalha o
aprendizado.
Nesse
sentido,
acha
importante ter as regras pois isso resulta na
qualidade da escola, classificada como a
oitava melhor da cidade segundo o Sistema
de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de
2014.
A adolescente também destaca que
os alunos só respeitam aqueles professores
que são mais bravos. Relata que, em geral,
todos os alunos são tratados da mesma
maneira e que eles têm um diálogo muito
próximo com a direção: a gente fala, ‘você
devia fazer isso, dar uma melhoradinha’, aí
ela fala, ‘a gente vai fazer um conselho, se
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der, a gente muda isso’ [...] mas às vezes ela
exagera, o ponto de vista dela é diferente do
nosso, mas também, ela tem muitos anos de
experiência, então eu não sei se eu estou
certa ou se é ela quem está.
Joana define confiança como um
sentimento de segurança em compartilhar
seus segredos e saber que não serão
contados a ninguém. Relata confiar
totalmente na sua família e apenas nos
melhores amigos.
Sobre a polícia, demonstra certa
admiração (inclusive tem alguns parentes
policiais), mas não em relação a todos os
policiais, pois há aqueles que aceitam
propina. Ela considera isso muito errado
porque eles estão aqui no nosso país para
defender a gente, não para ajudar os
bandidos, em vez de acabar com isso, eles
estão ajudando, mas em geral eu confio na
polícia.
Sobre o bairro, relata que gostava
quando era mais nova porque agora ficou
muito perigoso lá, na rua tem bastante gente
na esquina vendendo drogas e isso dá medo.
Contudo, a presença de policiais no bairro a
deixa segura. Segundo informações que
recebeu de um primo que trabalha na
polícia, existem policiais à paisana no bairro
para pegar as pessoas vendendo drogas. A
experiência violenta de maior impacto foi
presenciar, na rua de casa, o roubo e
assassinato de um policial que teve a própria
arma roubada. Ela expressa medo e
indignação ao relatar esse episódio
traumático.
A respeito das leis, acredita tratar-se
de uma coisa que a gente tem que cumprir,
senão vai acontecer algo com a gente,
podemos ser presos. Considera que as leis
são importantes para melhorar o país, que
mesmo que o mundo esteja ruim e que haja
muita impunidade, sem as leis seria ainda
pior. Cita como exemplo a Lei Maria da
Penha e a proibição de fumar em lugares
fechados. Acredita que a população pode
influenciar a criação de leis, mas que os
governantes têm competência para tal. Por
fim, gostaria que houvesse pena de morte
para os casos de homicídio, agressões graves
e tráfico de drogas.
Observamos que Joana convive em
um arranjo familiar diferente dos outros
casos apresentados anteriormente. Ela não
teve contato com o pai e também não
convive com a mãe, mas com dois irmãos
mais velhos, considerados as principais
figuras de autoridade. Ela atribui aos irmãos
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o direito de estabelecer as regras e
concordância no dever obedecê-las. Assim,
apesar das tais “escapadas”, relata
compreender a importância de ter regras
tanto em casa como na escola, com a
justificativa de que são para o seu próprio
bem; embora também haja uma razão
instrumental: evitar punição e castigo.
A legitimidade atribuída aos irmãos e
professores é reforçada pela possibilidade de
expressar suas opiniões e pela capacidade de
negociação. Conforme apontam Tyler e
Trinkner (2017), quando o indivíduo tem voz
ativa, tratamento respeitoso e digno por
parte das autoridades, além de equidade nas
decisões, a tendência é o aumento da
legitimidade da autoridade.
Já suas percepções sobre a polícia
são positivas e fortemente influenciadas
pelo contato direto com profissionais
presentes na família; embora ponderadas
por relatos de casos de corrupção.
Entretanto, a experiência de exposição à
violência parece favorecer a formação de
uma opinião bastante rigorosa em relação as
leis criminais do país, defendendo inclusive a
pena de morte.
Reflexões finais
As três entrevistas apresentadas
apontam que os adolescentes reconhecem o
direito dos pais e dos professores (incluindo
os dirigentes escolares) em estabelecer
regras, que devem ser obedecidas. Contudo,
percebe-se que as diferentes figuras de
autoridades não possuem os mesmos
atributos de legitimidade. O direito dos pais
de fazer as regras é menos questionado
(porque são meus pais, conforme afirma um
adolescente). Já os professores, por sua vez,
têm a legitimidade fortemente influenciada
pelos procedimentos que apresentam na
sala de aula, a ponto de um entrevistado
afirmar que só respeitam os [professores]
que são bravos. Isso significa dizer que a
autoridade dos pais, muitas vezes, aparece
como inquestionável; enquanto que a
autoridade dos professores depende das
ações adotadas em sala de aula com os
alunos.
Nesse
sentido,
torna-se
fundamental para o professor agir com
equidade e imparcialidade nos processos de
tomada de decisão. Tais ações influenciam
diretamente a avaliação da autoridade. Além
disso, entra em disputa os limites à
jurisdição da autoridade: o indivíduo atribui
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legitimidade à autoridade a partir do
contexto social, uma vez que as autoridades
não têm um poder absoluto (LAUPA, 1991).
Isso significa que os adolescentes podem
aceitar determinadas regras em sala de aula,
mas não permitem que o professor
determine o comportamento fora daquele
ambiente.
Ao olhar para o mundo legal, a
hipótese apresentada pela literatura de
socialização legal reside nos contatos entre
as figuras de autoridade e os adolescentes,
que internalizam os conceitos de regras e
leis e desenvolvem atitudes positivas ou
negativas, a depender da qualidade do
contato, em relação ao ordenamento legal.
Outros
fatores
como
as
experiências de vitimização em contexto
violento também influenciam esse processo
(LOPEZ-MEDINA e RODRIGUES, 2018;
TRINKNER et al., 2019). Segundo Fagan e
Tyler (2005), em estudo com crianças e
adolescentes de 10 a 16 anos em uma
grande cidade norte-americana, a interação
de moradores com a polícia e outros atores
legais em bairros com diferentes taxas de
criminalidade influencia o desenvolvimento
das noções de normas e leis, de observância
das regras e de legitimidade das autoridades.
Não só as experiências diretas com as
autoridades legais, mas também as indiretas,
são apontadas como suscetíveis de mediar a
socialização legal. Nesse estudo, os autores
constataram que, além dos vínculos e das
percepções sobre a lei mudarem com o
tempo e com a idade, os diferentes
contextos e a qualidade das interações com
os atores legais moldam os resultados da
socialização legal. Deste modo, quanto mais
as crianças e os adolescentes descreveram as
interações como injustas, menores foram as
considerações de legitimidade e de
obediência às leis.
Tomando as três entrevistas em
conjunto, observa-se que há um sentimento
de desconfiança do papel das leis e das
autoridades policiais, mas a visão negativa
sobre essa instituição está acentuada no
caso em que o adolescente, morador da
periferia, teve um parente agredido por
policiais. Isso confirma o argumento de que a
vitimização direta ou indireta tem impacto
importante nas percepções sobre figuras de
autoridade.
Conforme apontam Trinkner e Cohn
(2014), a socialização legal começa muito
antes dos indivíduos entrarem em contato
com o sistema legal, por meio de
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experiências com autoridades não legais
(pais e professores). Em particular, os
autores identificam a casa e a escola como
ambientes importantes que formam as
concepções de normas, regras e leis fora do
sistema legal propriamente dito. Nesse
sentido, as entrevistas com os adolescentes,
mesmo com diferentes experiências de vida
e origens sociais, com pouco ou nenhum
contato direto com o sistema de justiça ou a
polícia, mostraram que, na visão deles, a
hipótese de viver em um mundo sem leis
significaria o caos e a desorganização da
sociedade. As percepções sobre o mundo
legal são construídas e moldadas pelas
diversas informações recebidas tanto no
contexto familiar como no escolar, na
vizinhança e também no relacionamento
com os amigos.

Assim, o cerne do argumento desse
artigo aponta que as autoridades
responsáveis por criar e aplicar regras obtém
legitimidade ao proceder de forma justa,
respeitosa e equitativa. Na medida em que
os
indivíduos
percebem
que
os
procedimentos adotados pelas autoridades
foram imparciais e respeitosos, cria-se
terreno fértil para o fortalecimento da
confiança, aumentando, consequentemente,
a probabilidade dos sujeitos agirem
conforme as regras estabelecidas. O ponto
chave aqui reside na força dessas interações
em promover comportamento respeitoso
das leis, embora ainda permaneça a crença
equivocada de que sanções e punições
controlam o comportamento e inibem
violações das regras.
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Resumo:
O texto discute a reformulação curricular do Ensino de Física em escolas púbicas do Ensino Médio da
cidade de São José dos Campos, bem como a realidade da escola com na visão de uma política de
desenvolvimento da educação do país. O trabalho buscou verificar se tópicos de Física Moderna e
Contemporânea estão sendo abordados no Ensino Médio pelos professores de Física da rede estadual
de ensino e de que maneira vem sendo feita, além de verificar quais são os recursos utilizados no Ensino
de Física. Foram feitas ainda pesquisas aos professores com relação à formação acadêmica, dedicação
exclusiva na área educacional, satisfação como educador e utilização de laboratórios nas práticas de
aula. As opiniões dos professores traziam os acertos e desacertos da atual proposta curricular. Para
balizar a pesquisa foram apresentados seminários sobre Física Moderna aos alunos do 3º ano do ensino
médio (183) a fim de verificar a necessidade dos alunos quanto à apresentação desse conteúdo. Os
alunos avaliaram o grau de importância destes tópicos e expuseram a necessidade de o tema
apresentado ser abordado durante as aulas. Foi possível verificar que a realidade do Ensino de Física
Moderna na cidade de São José dos Campos é semelhante à de outros municípios brasileiros retratados
nas últimas décadas indicando a necessidade de uma formação inicial e continuada que atenda a
atualização curricular proposta pelos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio).

Palavras-chave: Ensino de Física, Física Moderna e Contemporânea.
Abstract:
The text discusses the curricular reformulation of Physics Teaching in high school public schools in the
city of São José dos Campos, as well as the reality of the school with the vision of a policy of
development of education in the country. The work sought to verify if topics of Modern and
Contemporary Physics are being approached in the High School by the teachers of Physics of the state
network of education and in what way it has been done, besides verifying which are the resources used
in the Physics Teaching. Research was also carried out on teachers with regard to academic training,
exclusive dedication in the educational area, satisfaction as an educator and use of laboratories in
classroom practices. The opinions of the teachers brought the correct answers and mistakes of the
current curricular proposal. To mark the research, the seminars on Modern Physics were presented to
the students of the 3rd year of high school (183) in order to verify the students' need for the
presentation of this content. The students assessed the degree of importance of these topics and
explained the need for the topic presented to be addressed during the lessons. It was possible to verify
that the reality of Modern Physics Teaching in the city of São José dos Campos is similar to that of other
Brazilian municipalities portrayed in the last decades indicating the need for an initial and continuous
formation that meets the curricular updating proposed by the National Curricular Parameters for high
school).

Keywords: Teaching Physics, Modern and Contemporary Physics.
1. INTRODUÇÃO
A reformulação do currículo de
Física do ensino médio proposta pelo curso
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de física do PSSC (Physical Science Study
Committee)
desenvolvido
pelo
Massachusetts Institute of Technology MIT no ano de 1956 desencadeou uma
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série de discussões, em nível internacional,
a respeito das tendências/paradigmas do
ensino de Física. Atualmente, vivenciamos
uma época multiparadigmática no ensino,
o que o torna muito mais difícil e a
realidade do ensino de Física nas escolas
brasileiras é alarmante, pois o foco do
aprendizado é ensinar o que cai nos
vestibulares e muitas vezes referenciando
livros de qualidade duvidosa (Moreira
2000).
Os
Parâmetros
Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (PCN),
desenvolvidos em 1999 definiu as
perspectivas do ensino de física no país.
Sendo que, o grande diferencial dos PCN
foi perceber que a maior parte dos alunos
do ensino médio não se tornará físico,
logo, a Física que lhes for ensinada deve
servir para a vida, possibilitando-lhes
melhor compreensão do mundo e da
tecnologia. Também é enfatizado nos PCN
que os conteúdos devem ser atualizados
de modo a abordarem os tópicos da Física
Moderna e Contemporânea no decorrer de
todo o curso (Moreira e Brasil 1999).
Neste panorama, faz-se necessária
uma contextualização do ensino e,
consequentemente, uma modificação no
papel do professor; este, segundo Pimenta,
deve ser agora um professor reflexivo, um
profissional em processo contínuo de
formação e que reelabora seu saber inicial

a partir de sua vivência pratica nos
contextos escolares (Faria 2008).
Para verificarmos como a Física
Moderna e Contemporânea estava sendo
desenvolvida em salas de aula de escolas
públicas, optamos por desenvolver a
pesquisa junto à rede pública de ensino do
município de São José dos Campos, que
possui um pólo tecnológico de grande
expressão; consequentemente, o mercado
de trabalho da região exige que na
formação/ capacitação dos seus recursos
humanos, sejam abordados esses tópicos
da Física.
2. MÉTODO
Foi realizado um levantamento
junto à Diretoria de Ensino de São José dos
Campos no período compreendido entre
abril e junho do ano de 2018, com o
objetivo de se definir o espaço amostral da
pesquisa (ver Tabela 1). Com base naqueles
dados, em agosto de 2018, foi elaborado e
aplicado um questionário aos professores
responsáveis pela cadeira de Física em
diferentes escolas. Posteriormente, em
setembro do mesmo ano foi ministrado
aos alunos e professores do terceiro ano
de diversas escolas, um seminário
abordando a Física Moderna e, ao término
deste, foi aplicado um questionário aos
alunos.

Tabela 1 –Espaço amostral utilizado na pesquisa.
Município

São José dos Campos/SP

Quantidade de escolas estaduais

83

Quantidade de escolas estaduais com Ensino Médio

45

Escolas com Ensino Médio pesquisadas

20

Escolas de Ensino Médio com laboratórios de Física

16

Quantidade de alunos no Ensino Médio

22.612

Quantidade de Professores pesquisados

23

* dados relativos ao mês de Agosto de 2018

3. ANÁLISE DOS DADOS DAS ENTREVISTAS
COM OS PROFESSORES DE FÍSICA DO ENSINO
MÉDIO
Uma vez que a situação encontrada
nas escolas públicas do município de São
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José
dos
Campo/SP
mostrou-se
semelhante à retratada por Nardi (1990),
Machado (2003) e Faria (2008), situação na
qual cerca de 70% dos professores que
lecionam a disciplina de Física não
possuem graduação em Física, optou-se
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por aplicar o questionário ao professor
titular da disciplina em cada escola.
Observamos adicionalmente, que 20% dos
professores não possuíam graduação em
Física e que a disciplina demonstrava
predominância do sexo masculino no
exercício da docência.
Trabalhamos com uma amostra
seletiva de vinte e três professores de
Física que atuavam no Ensino Médio
oferecido por escolas públicas. Utilizamos
para a coleta de dados, a técnica de

entrevistas
semi-estruturadas
e
elaboramos como guia de entrevista, um
questionário com quatro perguntas, duas
referentes ao profissional e duas ao Ensino
de Física.
Procuramos desenvolver uma
conversa informal durante a entrevista,
embora fugindo de uma postura intimista
de interrogação, a fim de que o professor
não se sentisse pressionado a responder as
perguntas, o que poderia ser desastroso
em termos de fidelização das suas
respostas.

A seguir, as perguntas que compunham o instrumento utilizado, com breves
comentários sobre as respostas obtidas:
1. Você exerce outra atividade remunerada?
A maioria dos professores entrevistados (quatorze) atuava somente na licenciatura e não exercia outras
atividades remuneradas; a principal justificativa dos nove professores que tinham um segundo emprego
foi o baixo salário que recebiam como professores.

2. Qual o seu grau de satisfação com a carreira de educador?
Nesta questão as respostas eram fechadas nas alternativas: satisfeito; pouco satisfeito; e insatisfeito.
Apuramos que 5% dos professores se encontravam satisfeitos, 60% pouco satisfeitos e 35% insatisfeitos
e, novamente, a baixa remuneração foi a justificativa para sua insatisfação com a careira profissional
exercida.

3. Você utiliza o laboratório de Física - quando existente na escola - em suas aulas?
Todos os professores responderam que não, justificando que o currículo de Física atual era muito extenso
e havia um número reduzido de aulas para o desenvolvimento do mesmo.
Observamos, assim como em Nardi (1990) e Faria (2008), que a grande maioria dos professores continua
ignorando esse recurso para a aprendizagem dos alunos. Além disso, os professores também não se
utilizavam da realização de experimentos em sala de aula, quando a escola não possuía laboratório ou
este se encontrava inoperante.

4. Você trabalha com tópicos de Física Moderna?
A maioria dos professores entrevistados (vinte) não abordava tópicos da Física Moderna durante todo o
Ensino Médio e se justificaram alegando que o número de aulas é insuficiente para abordar todo o
currículo proposto pela disciplina. Apenas três professores abordavam os tópicos da Física Moderna.
Nessa questão, a realidade encontrada no município de São José dos Campos/SP vai ao encontro da
descrita por Faria (2008) e Oliveira (2008) nos municípios de Rio Grande da Serra/SP, Ribeirão Pires/SP,
Mauá/SP e Rio de Janeiro/RJ, onde os tópicos de Física Moderna frequentemente são omitidos e que
somente uma pequena minoria dos professores menciona assuntos relacionados à Física Moderna em
suas aulas em conformidade com as orientações sugeridas pelo PCN+.

4. ANÁLISE DO SEMINÁRIO E DAS
ENTREVISTAS COM OS ALUNOS DO 3º ANO DO
ENSINO MÉDIO
Trabalhamos com uma amostra
seletiva de cento e oitenta e três alunos do
3º ano do EM de seis Escolas Públicas
diferentes. Realizamos um seminário sobre
“Importância da Física Moderna”, o qual
contava com a realização de um
experimento demonstrativo. Os alunos
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foram entrevistados oralmente, de forma
informal, antes do seminário e após o
mesmo, responderam um questionário
avaliando a importância da FM para
compreensão da tecnologia.
- O que é a Física Moderna e para que ela
serve?
A avaliação verbal antes dos seminários, na
qual os alunos expressavam livremente
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suas opiniões, mostrou que grande parte
dos alunos não conseguia expressar
alguma coisa que pudesse responder a
essas questões.
- Dê uma nota de 0 a 10 para a
importância do conhecimento de Física
Moderna na compreensão da tecnologia
(após o seminário).
De um total de 183 alunos que
participaram
dos
seminários,
90%
atribuíram uma nota entre 8 e 10. Muitos
realizaram comentários manuscritos, onde
expuseram suas ideias diante da
necessidade do tema apresentado ser
abordado durante as aulas.
Durante as apresentações dos
seminários observamos que houve
acentuado
interesse,
motivação
e
participação dos alunos, demonstrado
desta forma, a possibilidade de se
trabalhar o conteúdo de física moderna
com os alunos do Ensino Médio estadual.
5. CONCLUSÕES
Nas últimas décadas, o país se
preocupou em criar uma legislação que
estabelece os parâmetros curriculares
mínimos do ensino fundamental e médio
na formação dos cidadãos, onde os
estudiosos perceberam/compreenderam
que o Ensino Médio é o último contato
formal dos alunos com muitas disciplinas.
Porém é importante ressaltar que a
atualização do currículo não pode ser
desvinculada da preocupação com a
formação inicial e continuada de
professores, logo não basta introduzirem
novos assuntos que proporcionem análise
e estudos de problemas mais atuais se não
houver uma preparação adequada dos
alunos das licenciaturas para esta mudança

e se o profissional em exercício não tiver a
oportunidade de se atualizar.
Percebemos também que a
situação do Ensino de Física do município
de São José dos Campos é semelhante à de
outros municípios brasileiros retratados
nas últimas décadas. Onde a maioria dos
professores que lecionam a disciplina de
Física não possui graduação na área
especifica, e que estes se encontram pouco
satisfeitos com a carreira de educador,
principalmente
devido
à
baixa
remuneração, o que faz com que estes
procurem outras atividades remuneradas
para complementar sua renda mensal.
Com relação ao ensino de Física,
observou-se que as aulas se resumem em
seguir o livro texto e/ou a apostila, e que o
recurso de experimentos, assim como o
uso do laboratório é uma prática
inexistente no município. A abordagem de
tópicos de Física Moderna, que é
determinado pelo PCN, não ocorre na
prática, pois menos de 5% dos professores
da rede pública do município abordam
esses tópicos, e a justificativa de não
tratarem esses assuntos é que o currículo
de física é muito extenso e que o número
de aulas para o desenvolvimento do
mesmo é insuficiente.
Através dos seminários observouse que, alunos e professores demonstram
interesse aos assuntos relacionados à Física
Moderna, porém apesar da legislação e dos
inúmeros esforços que vêm sendo feito
pelas comunidades acadêmicas, o ensino
de Física, em especial o de Física Moderna,
carece de atenção nas escolas da rede
pública de São José dos Campos.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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NORMAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO
(atualizadas em Maio de 2019)

A Revista Santa Rita tem por finalidade publicar artigos acadêmicos de seus
professores, alunos e outros colaboradores, no intuito de difundir o conhecimento,
promover a integração acadêmica e estabelecer um espaço no qual tanto o docente
quanto o discente possam manifestar os resultados de sua produção intelectual e
profissional. A Revista Santa Rita é publicada e difundida interna e externamente.
Os textos enviados serão submetidos ao Corpo Editorial, que dispõe de
plena autoridade sobre a conveniência da publicação e poderá decidir pela
aceitação ou não do trabalho, bem como eventualmente sugerir alterações de
estrutura ou conteúdo ao(s) autor(es). As ideias e conceitos serão de exclusiva
responsabilidade de seus autores, não refletindo, obrigatoriamente, a opinião da
revista.
Os trabalhos deverão ser enviados para o endereço eletrônico:
revista@santarita.br, gravados em formato .doc ou .docx, acompanhados por uma
autorização de publicação em separado que deverá ser ratificada após a aceitação
do trabalho. O envio dos trabalhos implica na cessão imediata e sem ônus dos
direitos de publicação para a revista. O(s) autor(es) continua(m) a deter todos
os direitos autorais para publicações posteriores do artigo, devendo, sempre que
cabível, fazer constar a referência à publicação na revista. Os créditos dos autores
deverão ser apresentados abaixo do título do trabalho, contendo: nome do(s)
autor(es), nome da instituição de origem, g r a d u a ç ã o , titulação e profissão.
Os textos deverão ser regidos de acordo com as normas da ABNT, digitados em
fonte Calibri 11, com espaçamento simples, justificado. As margens devem ser:
superior 3cm; inferior 2cm; esquerda 3cm; direita 2cm. As notas explicativas
devem ser apresentadas no rodapé de cada página, com numeração contínua. Os
dados e conceitos emitidos nos trabalhos, bem como a exatidão das referências
bibliográficas e toda a revisão ortográfica são de responsabilidade exclusiva do(s)
autor(es).
O artigo deverá ser estruturado da seguinte forma: título, nome completo
do(s) autor(es) com sua formação, titulação e atividade profissional atual, resumo
com três a cinco palavras-chave (e os seus correspondentes em outra língua inglês, francês, espanhol ou alemão). O texto poderá ter a seguinte estrutura:
introdução (temática, justificativa, objetivos e metodologia), argumentação teórica,
resultados, considerações finais, referências bibliográficas e apêndice e anexos
quando for o caso. As citações com mais de 3 linhas, deverão aparecer em
parágrafo recuado, com espaço simples e fonte 9, seguidas de parêntese contendo
o sobrenome do autor do referido texto em letras maiúsculas, ano de publicação e
página(s) do texto citado; aquelas com menos de 3 linhas devem ser incorporadas
ao texto, entre aspas, sendo a fonte citada da mesma forma que acima descrito, ou
em nota de rodapé. As ilustrações devem seguir o padrão geral do texto, sendo
identificadas com título, legenda e referência. As referências bibliográficas devem
estar de acordo com as normas da ABNT (NBR 6023).

O Corpo Editorial não se obriga a publicar, em qualquer momento, toda e qualquer colaboração
que lhe for remetida. Os textos que não estiverem de acordo com as Normas Editoriais serão
devolvidos para que sejam feitas as devidas alterações. Os trabalhos não publicados serão
devolvidos aos seus autores desde que requeridos.
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