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Bertolt Brecht
Euger Berthold Friedrich Brecht (1898-1956) foi
um destacado dramaturgo, poeta e encenador . Seus
trabalhos artísticos e teóricos influenciaram
profundamente o teatro contemporâneo, tornando-o
mundialmente conhecido a partir das apresentações de
sua companhia o Berliner Ensemble, realizadas
em Paris em 1954 e 1955.
Nasceu em Augsburg, no estado da Baviera, na
Alemanha, no dia 10 de fevereiro de 1898. Começou a
escrever ainda jovem, publicou seu primeiro texto em
um jornal em 1914. Cursando Medicina, em Munique,
interrompeu seus estudos para servir como enfermeiro
de guerra em um hospital durante a Primeira Guerra
Mundial.
De volta à Munique iniciou sua carreira teatral e
literária. A paixão pelo teatro impulsionou a vida de
Brecht. Em 1918 escreveu as peças “Tambores da
Noite” e “Baal”, que foram encenadas em Munique. Em
1919 Bertolt Brecht ingressou no Partido Independente
Socialista. Em 1923 casou-se com Marianne Zoff, com
quem teve uma filha.
Em 1924 mudou-se para Berlim, onde se engajou
no Deutsches Theater e foi assistente dos diretores Max
Reinhardt e Erwin Piscator. Escreveu “O Homem é um
Homem”. Em 1927 entrou em contato com críticos que
lhe chamaram a atenção para o teatro contemporâneo.
Conheceu o músico Kurt Weul e juntos criaram a
“Ópera dos Três Vinténs” (1928), que fez grande
sucesso. O período seguinte foi bastante produtivo,
escreveu as peças: “Happy End” (1929), “Santa Joana
dos Matadouros” (1929), “A Mãe” (1930), entre outras.
Bertolt Brecht tinha fortes influências marxistas,
o que fez de seu teatro uma forma de conscientização
do povo para questões da sua própria realidade. Na
peça “Mãe Coragem e Seus Filhos”, apresenta as
questões da guerra e do capitalismo através de uma
mulher que, para sobreviver como ambulante precisava
que a guerra continuasse.
Em 1933, com a perseguição nazista, Brecht se
exilou na Suíça, depois em Paris e na Dinamarca. Nessa
época escreveu “Terror e Misérias do Terceiro Reich”
(1935) e “A Vida de Galileu” (1937), na qual revelou o
amadurecimento do seu trabalho, tendo conseguido
fundir a análise sociológica com a psicologia do ser
humano.
Em 1941, com a invasão da Dinamarca pelos
alemães, Bertolt Brecht buscou exílio na cidade de Nova
York. Retornou a Berlim em 1947, dois anos após o
término da Segunda Guerra Mundial. Em 1948 publicou
o livro “Estudos Sobre Teatro”, em que apresenta a
teoria do teatro épico. Em 1949, com o apoio do
governo da Alemanha Oriental, Bertolt Brecht fundou a
Berliner Ensemble, companhia dedicada principalmente
à montagem de suas peças.
Bertolt Brecht faleceu em Berlim – Alemanha
Oriental, vítima de um ataque cardíaco, no dia 15 de
agosto de 1956.

Fonte: https://www.ebiografia.com/bertolt_brecht/
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Muito oportuno para o mês em que celebramos o dia do professor,
lembrarmos Bertolt Brecht citado na capa, quando diz que o “educador
semeia nas almas e escreve nos espíritos”. Quantos de nós carregamos
sementes de conhecimentos, marcas escritas em nossas almas, memórias
de nossos queridos mestres, que nos ensinaram a aprender de maneira
crítica, reflexiva ou até ingênua? Quantos, ainda no exercício da docência,
ensinam e aprendem com seus alunos? Quantos lutam ainda nos púlpitos
das salas de aula, não para imprimir o seu conhecimento nos alunos, mas
para desvelar o verdadeiro sentido de aprender, num diálogo reflexivo que
os induzam a entender que o seu próprio caminho do conhecimento está
nas suas descobertas e não no conhecimento do professor? Raízes que
ainda estão vivas e resistem às didáticas dos novos tempos... Acho que
esta é a nossa missão de professor e professora: mostrar o caminho do
aprender a ser, a conhecer, a conviver, a tolerar e a respeitar.
Bertolt Brecht, em suas obras teatrais, procurou maneiras de
conscientizar o povo de sua própria realidade e, apesar de tão distante do
momento atual, quem assistir “Mãe Coragem e seus Filhos” verá que é
impossível não se notar os melindres da postura de intolerância que
tentam imprimir em nossa sociedade. E o que a educação tem a ver com
isso? Talvez encontraremos essa resposta se olharmos para dentro da
humilde carrocinha de sobrevivência de Mãe Coragem e seus Filhos, que
precisava que a guerra continuasse para que não se interrompesse aquilo
que lhe provia sustento! Educação em forma de mercadoria, fruto de
nossos sustentos: força, coragem, determinação, paciência, humanização,
diálogo, conscientização, tolerância, amor e sabedoria, porém, todas as
ações e sentimentos camuflados em atos de conformismo e comodismo,
nos remetem à dramaturgia de que as sobrevivências de um povo
dependiam da continuação de uma guerra!
Em épocas diferentes e não muito distantes da atual, o educador
Paulo Freire, assim como Brecht, também procurou por meio de suas
obras e método alertar o seu povo para a necessidade de um olhar crítico
e consciente sobre a educação que se pretendiam implantar em nossa
sociedade. Freire tinha como foco uma educação conscientizadora que
situasse o homem para além de seu tempo e, escreveu em sua obra
Pedagogia do Oprimido: “Se os homens são estes seres da busca e se
sua vocação ontológica é humanizar-se, podem, cedo ou tarde, perceber a
contradição em que a ‘Educação Bancária’ pretende mantê-los e engajarse na luta por sua libertação”, sempre esperançoso, sua Pedagogia tinha
como objetivo formar homens e mulheres autônomos, capazes de
desvendar e enfrentar os desafios sociais que se apresentavam na época,
nos convocando assim, para um compromisso permanente de
transformação da realidade para a conscientização dos homens.
Para elucidar o diálogo, Freire em Pedagogia da Esperança,
lembra que “...o problema fundamental, de natureza política e tocado por
tintas ideológicas, é saber quem escolhe os conteúdos, a favor de quem e
de que estará o seu ensino...” e nessa direção a prática docente deve
estar engajada na formação de um cidadão consciente e crítico a partir de
suas funções e possibilidades na história social e cultural em que este
esteja inserido. Cabe a nós professores como tarefa primeira, desvelar a
realidade num elo entre ação/reflexão, teoria e prática concomitantemente,
permitindo que seu instrumento de trabalho, a disciplina, esteja voltada a
percepção crítica dos educandos sobre a sua realidade e o que almejam
para o seu futuro.
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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 nose Aristóteles, do alto de sua sabedoria, “o ignorante
afirma (...) e o seto reflete”.
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.
Ressaltamos com gratidão 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 edição, de caráter multidisciplinar, fomos brindados
pelo Prof. Dr. Thiago Almeida com um artigo sobre o estudo dos
processos afetivos sob uma perspectiva psicoetológica, com o
trabalho da Profª Viviane Comunale sobre a Arte Funerária de
Victor Brecheret e com a análise cuidadosa do Prof. Raphael Freire
Santos, que explana e fundamenta suas posições contrárias à
instituição do imposto sobre grandes fortunas. Da área da
Enfermagem recebemos com satisfação dois artigos – um deles
realizado pelo grupo de Preceptores de Estágio Supervisionado,
sob a orientação da Profª Selma Montosa da Fonseca e do Prof.
José Antonio Gonçalves Silva e outro, do Prof. Vitor Hugo Marques
em parceria com a Profª Jessia Oliveira dos Santos Fernades, sobre
nutrição enteral de pacientes adultos hospitalizados. Da área da
Matemática, fomos agraciados com o artigo do Prof. Robson
Edvaldo da Silva Pereira sobre as órbitas de planetas e cometas.
Temos a satisfação de encerrar esta edição com um artigo de
nossas discentes do Curso de Pedagogia, fruto de um Programa de
Iniciação Científica orientado pelo Prof. Dr. Paulo Sergio Pereira da
Silva que aborda a resolução de problemas e a análise do
desenvolvimento cognitivo de alunos do Ensino Fundamental.
Agradecendo aos nossos preciosos colaboradores, que
sempre nos enriquecem com seus pontos de vista agudos e
criativos, desejamos aos leitores que desfrutem da sabedoria que
os autores generosamente nos ofereceram.
O editor
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APLICAÇÃO DA PERSPECTIVA PSICOETOLÓGICA
AO ESTUDO DOS PROCESSOS AFETIVOS
Prof. Dr. Thiago de Almeida
Doutor pelo Departamento de Psicologia da Aprendizagem do Desenvolvimento da Personalidade do Instituto de Psicologia
da USP. Mestre pelo Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da USP e psicólogo pela
Universidade de São Carlos. Docente da UniSantaRita.
thiagodealmeida@thiagodealmeida.com.br

RESUMO:
O presente artigo tem por objetivo realizar uma breve revisão sobre o estudo dos processos afetivos
sob a abordagem psicoetológica, um campo de estudos emergente que, dentre outras possibilidades,
acrescenta ao conhecimento científico a compreensão funcional sobre os porquês as emoções e
sentimentos existem fulcrados desde o Ambiente de Adaptação Evolutiva até os dias atuais. Foram
selecionados alguns tópicos que considero essenciais para uma abordagem introdutória a esse tema,
a fim de fornecer contributos e levantar reflexões sobre o tema dos afetos, bem como uma revisão
de conceitos desses e uma sucinta análise da Teoria Psicoetológica no que concerne aos
entendimentos da nossa vida afetiva.
Palavras-chave: Etologia humana; psicoetologia; emoções, vida afetiva.
ABSTRACT:
The present article aims to realize a brief review on the study of affective processes under the
psychoethological approach, a field of emergent studies that, among other possibilities, adds to the
scientific knowledge the functional understanding of why the emotions and feelings exist originateds
from the Environment of Evolutionary Adaptation to nowadays. Some topics that I considered
essential for an introductory approach to this theme were selected, in order to provide contributions
and raise reflections on the subject of affections, as well as a review of concepts of these and a
succinct analysis of the Psychoethological theory with regard to the understandings of our affective
life.
Keywords: Human etology; Psychoethology Emotions, affective life.

1. Considerações iniciais
O estudo do comportamento humano
tem sido feito há séculos, mas com o advento
da Teoria da Evolução, uma nova perspectiva
se abriu para a compreensão da natureza
humana. Assim, desde o final da década de
1980, pesquisadores de diversas áreas
interessados no comportamento humano,
começaram a se perguntar se a teoria da
seleção natural de Darwin poderia ajudar a
responder a essas questões, fundando uma
das áreas mais influentes e importantes da
Psicologia atualmente – a Psicologia
Evolucionista. Até então, grande parte dos
grandes teóricos na Psicologia já haviam de
ISSN 1980 – 1742

alguma forma se referido à teoria da seleção
natural quando falaram do ser humano, entre
eles William James, Freud e Skinner.
Entretanto,
nenhum
desses
explorou
devidamente as implicações diretas da teoria
da seleção natural para o entendimento do
ser humano, se restringindo a meras
homenagens superficiais (OTTA; YAMAMOTO,
2009). De forma resumida, a Psicologia
Evolucionista tenta entender os porquês de o
ser humano se comportar de uma
determinada forma, se atentando para a
função adaptativa desse comportamento
(IZAR, 2009). Nesse contexto, a perspectiva
psicoetológica é uma área emergente da
ciência da mente e do comportamento.
Ano 14 - Número 29 - Outubro de 2019
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Derivada da Psicologia Evolucionista, busca
fundamentalmente discorrer sobre os muitos
mecanismos funcionais chamados adaptações
psicológicas ou mecanismos psicológicos
evolutivos, que evoluíram a partir da seleção
natural com o intuito de proporcionar a
sobrevivência e a reprodução do organismo. O
termo “abordagem psicoetológica” foi
cunhado por Walter Hugo de Andrade Cunha,
pioneiro da etologia no Brasil (CUNHA, 1965,
2004) e, de acordo com autores como Lucena
e Pedrosa (2014), foi difundido pelos que
seguiram essa proposta inspiradora.
Dentre os muitos comportamentos
que serão alvo de estudos para a
Psicoetologia, os afetos e o fenômeno da
afetividade serão mote de pesquisas diversas.
Logo, Psicoetologia é a parte da etologia que
permite
explicar
a
ocorrência
de
comportamentos e dinâmicas psicológicas.
Afetividade é um termo que deriva da palavra
afetivo e afeto. A afetividade é uma dimensão
psicológica que abrange de modo complexo e
dinâmico o conjunto de emoções e
sentimentos e designa a qualidade que
abrange todos os fenômenos afetivos. Os
processos afetivos são sentimentos e reações
emocionais. No entanto, sentimentos e
emoções são diferentes do ponto de vista
psicobiológico e, erroneamente, as pessoas
tomam um termo pelo outro. Em suma, uma
emoção é um conjunto de respostas químicas
e neurais baseadas nas memórias emocionais
e surgem quando o cérebro recebe um
estímulo externo (FREITAS-MAGALHÃES,
2018; EKMAN, 2011; TWAIN, 2010). O
sentimento, por sua vez, é uma resposta à
emoção e diz respeito a como a pessoa se
sente diante daquela emoção (EKMAN, 2011;
TWAIN, 2010). Quando nos referimos a
afetividade, estamos nos referindo às
emoções e aos sentimentos. Nesse sentido,
podemos afirmar que a afetividade tem um
papel crucial no processo de aprendizagem do
ser humano, porque está presente em todas
as
áreas
da
vida,
influenciando
profundamente o desenvolvimento cognitivo.
Panksepp (2008), com base no
conhecimento derivado de estudos com
ISSN 1980 – 1742

animais e humanos, defende que todos os
processos psicológicos são dependentes de
processos cerebrais biofísicos e trabalham em
conjunto com o corpo, o meio e a cultura.
Dessa maneira, a experiência afetiva seria
uma função que emerge de complexas redes
neurodinâmicas, intimamente conectadas ao
corpo e, através deste, ao mundo. Processos
afetivos primários originam-se de complexas
redes neuronais que fornecem ferramentas
intrínsecas do cérebro/mente para auxiliar os
animais na tarefa de sobrevivência (COSENZA;
GUERRA,
2011).
Evolutivamente,
os
organismos competem por recursos que
garantam a sua sobrevivência e, se não
houvesse competição, as redes neuronais que
geram os afetos provavelmente não
existiriam. Com o aumento das exigências
competitivas,
novas
escolham
foram
necessárias e os afetos podem ter sido a
possibilidade heurística ideal para a efetiva
tomada de decisão. Os cérebros mais
competitivos
desenvolveram
heurísticas
afetivas – que são biológicas, neuronais, mas
com fortes conexões corporais e culturais –
para facilitar a tomada de decisão rápida em
benefício do indivíduo e do grupo. Um
exemplo é a capacidade de empatia, que pode
ter proporcionado a sobrevivência de grupos
(WALL, 2009).
Todos nós sentimos os mais diversos
sentimentos e emoções em nossas vidas.
Alegria, tristeza, medo, nojo e raiva são
apenas algumas delas. Mas como os afetos,
sentimentos e emoções podem ser
entendidos do ponto de vista psicológico?
Como eles podem ajudar ou influenciar
negativamente a nossa vida? Como podemos
fazer para ter uma vida mais equilibrada
diante das nossas emoções? De acordo com a
abordagem psicoetológica, qual a função
adaptativa do processo afetivo?
2. As quatro questões fundamentais da Etologia
O estudo do comportamento sob a
perspectiva biológica, sujeito à seleção
natural, levou o ornitólogo holandês, Nikolaas
Tinbergen, em 1963, a formular o que se
Ano 14 - Número 29 - Outubro de 2019
Ano 13 - Número 26 - Dezemro 18

8

convencionou chamar de "quatro questões"
causais da etologia. São elas: causa evolutiva
ou função, causa filogenética, causa proximal
e causa ontogenética (TINBERGEN, 1963).
Função e filogênese são as questões mais
estreitamente relacionadas às funções
biológicas do comportamento, centrando-se
em
associações
entre
variações
comportamentais de indivíduos ou grupos e
diferenças quanto ao sucesso reprodutivo. A
função se refere ao valor de sobrevivência de
um dado comportamento e a filogênese, à
história do comportamento na espécie ou no
grupamento biológico específico.
Em 1963, Tinbergen publicou um de
seus artigos mais importantes denominado
“On aims and methods of ethology” (“Sobre os
objetivos e métodos da Etologia”), dois anos
depois da publicação de Mayr (1961) sobre a
questão da causalidade nas Ciências
Biológicas. O principal escopo de Tinbergen foi
discutir as questões epistemológicas da
Etologia e os rumos que aquela área da
Biologia estava tomando, dadas as
publicações, métodos e objetivos que a
pesquisa em geral delineava. É naquele artigo
que Tinbergen abordou os diferentes níveis de
análise dentro da etologia, abordagem esta
que,
posteriormente,
os
teóricos
evolucionistas denominaram como “as quatro
questões de Tinbergen”. Ainda no mesmo
artigo, Tinbergen aponta que percebera
algumas supostas divergências nas conclusões
de diferentes pesquisas com o mesmo
objetivo. A partir daí, Tinbergen explica que
não se tratavam de conclusões divergentes,
mas complementares, já que se utilizam de
diferentes níveis de análise. Uma mesma
pergunta pode ser respondida através de
quatro diferentes perspectivas. Por exemplo:
o que leva uma pessoa a abrir mão de seus
benefícios em prol de outra? O faz com que se
comportar dessa maneira? Tinbergen afirma
que há quatro possibilidades de resposta:
•

Causa imediata ou próxima: Está
relacionada
aos
mecanismos
fisiológicos
inerentes
ao
funcionamento do Sistema Nervoso
Central
na
emissão
de
um
determinado comportamento. Um
possibilidade seria descobrirmos quais

ISSN 1980 – 1742

neurotransmissores estão envolvidos
e quais áreas do cérebro são ativadas
quando uma pessoa ajuda a salvar
uma família que sofre as destruições
de uma enchente. Em resumo, os
mecanismos causais ou causas
proximais buscam responder às
seguintes questões:
– Como o comportamento é controlado?
– Quais os fatores internos e externos que
regulam a sua ocorrência e como funciona o
processo de controle?
– Quais os mecanismos de regulação
hormonal
e
neural
envolvidos
no
comportamento?
– Questões sobre motivos, por exemplo, o que
motiva o comportamento?
•

Ontogênese ou Ontogenia: Esta é a
mais conhecida dos analistas do
comportamento. Refere-se aos fatores
e contextos de desenvolvimento
daquele comportamento ao longo da
história de vida do sujeito. A pergunta
a ser respondida seria: quais fatores
do ambiente de desenvolvimento do
sujeito
selecionaram
tal
comportamento? Em resumo, a
ontogênese ou os mecanismos do
desenvolvimento buscam responder
às seguintes questões:

– Quais os processos ao longo da vida do
organismo
que
o
levam
a
esse
comportamento?
– Como o comportamento é gerado?
– Quais fatores internos e externos
influenciam o modo como ele se desenvolve
na vida do indivíduo e como funciona o
processo de desenvolvimento?
•

Filogênese ou causa filogenética: Está
relacionada ao estudo da história
evolutiva do comportamento em
questão, o que envolve pesquisas
comparativas
desse
mesmo
comportamento entre as diferentes
espécies. Por meio dessa perspectiva,
acreditamos que a aquisição de
características por parte de um
organismo ou grupo de organismos
ocorreu e derivou dessas melhorias
em um Ambiente de Adaptação
Evolutiva
(AAE)
ancestral.
Consequentemente, as condições para
sobreviver e se reproduzir foram
também melhoradas, relativamente
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àqueles
indivíduos
que
são
desprovidos dessas características
adquiridas. AAE pode ser definida
como um conjunto de pressões
seletivas enfrentadas pelos ancestrais
de um organismo durante um período
evolutivo. Os indivíduos selecionados
naquele ambiente teriam uma
estrutura organizada de modo a
serem
bem-sucedidos
naquelas
condições ambientais do passado
evolutivo (IZAR, 2009). No caso dos
seres humanos, as comparações são
realizadas com os demais primatas,
mais próximos filogeneticamente dos
homens. Aqui, Tinbergen parte do
pressuposto de que comportamentos
de diferentes espécies são homólogos
e não análogos, dada a concepção
evolucionista de continuidade das
espécies por seleção natural, tal como
preconizada por Darwin. Pode-se
desta maneira, traçar o caminho
evolutivo do comportamento em
questão. Um exemplo seria o
comportamento materno. Diferentes
indivíduos de espécies distintas
apresentam esse comportamento. As
perguntas a serem respondidas
seriam: quais as questões e os fatores
comuns relacionados à emissão do
comportamento parental através das
espécies? Quais suas semelhanças?
Quais as variações? O que define tais
variações? E outras questões seriam:
– Quais os processos ao longo da história
evolutiva da espécie que levaram ao
comportamento?
– Qual é a história ancestral?
– O que pode ser deduzido sobre a maneira
pela qual o comportamento evoluiu e as
pressões que deram origem a ele?
•

Causa última ou final: É aquela
relacionada ao alcance dos objetivos
filogenéticos fundamentais, a saber,
sobrevivência e reprodução. As
perguntas a serem respondidas são:
Por que tal comportamento confere
maior possibilidade de sobrevivência e
reprodução aos indivíduos que o
emitem? Quais processos seletivos
modelaram
ou
atuaram
na
modelagem daquele comportamento
em termos evolutivos? Qual a
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utilidade passada e presente desses
comportamentos no que diz respeito à
sobrevivência e reprodução? Outras
questões de valor de sobrevivência ou
função
adaptativa
buscam
contemplar:
– Qual é o uso atual do comportamento?
– De que forma o comportamento ajuda o
animal a se reproduzir ou manter-se vivo?
– Quais as pressões seletivas que levaram à
maior reprodução dos indivíduos que
apresentavam
tal
característica
comportamental?
Assim sendo, um mesmo comportamento
pode ser estudado através dessas quatro
diferentes perspectivas, as quais são
complementares e não concorrentes,
conforme propôs Tinbergen (1963). O
comportamento altruísta poderia ser um
exemplo. A explicação das causas próximas
está
relacionada
aos
mecanismos
neurofisiológicos envolvidos neste processo.
Sabe-se por exemplo, que esses mecanismos
são os mesmos relacionados ao que
conhecemos como “empatia” (capacidade de
se identificar com os pensamentos e
sentimentos dos outros), no qual a percepção
da dor de outra pessoa ativa os mecanismos
neurofisiológicos de dor da pessoa que
percebe, produzindo uma semelhança parcial
cerebral entre “sentir a dor do outro
indivíduo”, e vivê-la em si mesmo (JACKSON;
MELZOFF; DECETY, 2005).
Já a explicação ontogenética do
comportamento altruísta investiga a história
deste comportamento ao longo da vida do
indivíduo e as contingências que o
selecionaram (por meio da ocorrência de
consequências reforçadoras). De um modo
geral, pais ou cuidadores ensinam desde cedo
a
criança
a
ajudar
os
colegas,
comportamentos a que se seguem
reforçadores sociais (palavras de incentivo,
demonstração de afeto e orgulho pelo
comportamento do filho).
Se explicado pela causa filogenética,
buscaremos a emissão deste comportamento
em outras espécies a fim de entender se ele
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possui uma história evolutiva e que fatores
contribuíram para sua seleção. Preston e Waal
(2002) propõem que a filogênese da empatia
e do altruísmo nos primatas “devem
acompanhar a extensão das fases do ciclo de
vida (life-history) e do desenvolvimento
altricial e o aumento das funções do córtex
pré-frontal” (IZAR, 2009).
Em um estudo de causas últimas, nosso
esforço seria entender se existem e quais as
relações do comportamento altruísta com a
sobrevivência e reprodução. Patrícia Izar
explica:
Hamilton (1964) mostrou que a evolução do
altruísmo é possível se os indivíduos
beneficiados pelo comportamento forem
parentes do indivíduo altruísta, especialmente
quando um número de descendentes diretos
(filhos) foi gerado em consequência do
comportamento. Trivers (1971) sugeriu que a
exibição, entre indivíduos não-aparentados, de
comportamentos altruístas pouco custosos
para o doador e de grande benefício para o
receptor pode ser selecionada se aumentar a
probabilidade de o indivíduo altruísta contar
com a ajuda recíproca de outros indivíduos no
futuro (IZAR, 2009, p. 23).

Apresentadas a teoria Psicoetológica e as
quatro
questões
Tinbergenguianas
passaremos a diferenciar os conceitos de
emoção e de sentimento, costumeiramente
tomados como sinônimos.

3. Afetos
Este termo é bastante utilizado por
todos nós ao longo do quotidiano de nossa
vida e pode ser erroneamente considerado
como sinônimo de emoção ou de sentimento.
Então, o que é o afeto? O afeto é a sensação
imediata e subjetiva que temos em relação a
um objeto, pessoa, situação. O afeto é a mais
fundamental expressão de valor ligada a uma
experiência emocional (FRIJDA, 1999;
GAUVIN; SPENCE, 1998), compreendendo
diferentes categorias de ‘sentimentos’,
‘emoções’ e ‘estados de humor’ (BATSON,
SHAW; OLESON, 1992; SEDIKIDES, 1995).
Nesse contexto, pode ser utilizado como um
termo genérico, o conceito mais geral e
fundamental de todos os fenômenos afetivos
ISSN 1980 – 1742

(HARDY;
HALL;
ALEXANDER,
2001).
Adicionalmente, as reações afetivas poderão
ser consideradas básicas, no sentido de que
são mais gerais e primitivas filogeneticamente
e ontogeneticamente, do que os estados de
humor e as emoções, revelando preferências
por alguns estados sentimentais em
detrimento de outros e informando o
organismo sobre os estados que são mais
valorizados: as mudanças para um estado
mais valorizado provocam afeto positivo e as
mudanças para um estado menos valorizado
levam a afeto negativo (BATSON; SHAW;
OLESON, 1992; ZAJONC, 1980). Logo, os afetos
estão associados às emoções e sentimentos,
mas não dvem ser confundidos com aqueles.
Falar de afetos é falar de relação. A
afetividade influencia sensivelmente os nossos
pensamentos, dando-lhes forma, matiz e
conteúdo. Na nossa maneira de entender,
cognição e afetividade são complementares
entre si, formando um todo não divisível.
Assim, pensamos a partir daquilo que
sentimos e sentimos a partir daquilo que
pensamos. A relação implica em troca, na qual
se dá e se recebe, o que sempre implica na
modificação dos elementos envolvidos. Nas
relações somos afetados pelos outros e os
afetamos reciprocamente.
São muitas as manifestações afetivas
em nossas vidas. Inicialmente adotamos a
ideia de afetos bons e ruins. Costumamos
considerar como afetos bons, todos aqueles
que nos trazem uma carga predominante
positiva e como ruins, aqueles que são
predominantemente negativos. Um exemplo
de afeto positivo é o amor. Nós, seres
humanos, ao amarmos a alguém, podemos
perceber o sentido de gostar, sem a
necessidade de obtermos algo em troca. O
afeto ruim, chamado de negativo, traz consigo
uma carga afetiva positiva diminuta, pequena;
tem efeito expressivo no estado de ânimo, no
temperamento e no humor. A tristeza pode
ser concebida como um afeto negativo. É
interessante notarmos que a tristeza traz
consigo uma verdadeira complexidade de
respostas emocionais e sentimentais, que
pode envolver diversas características:
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angústia,
mágoa,
ressentimento,
“nervosismo”, entre outros. No entanto,
positivos ou negativos, todos os afetos são
adaptativos para o ser humano sob a
perspectiva psicoetológica.
Os afetos que se estabelecem
constroem a matriz da nossa vida pessoal e
podem se exprimir pelo amor, mas também
pelo ódio. A nossa sobrevivência psicológica é
fundada nas relações interpessoais e no
equilíbrio dos nossos afetos para a nossa
regulação emocional.
4. Emoções
Não existe um único momento em nosso
dia a dia em que estejamos livres de emoções,
ainda que não saibamos identificá-las ou ainda
se as confundimos com os sentimentos. As
emoções são nossa primeira resposta às
situações. São mecanismos básicos que
incluem a alterações em nossa fisiologia, em
nossas vivências subjetivas e em nossos
comportamentos. Magalhães (2013) define a
emoção como sendo uma resposta
automática, intensa e rápida, inconsciente
e/ou consciente, perante um estímulo e um
impulso neuronal que leva o organismo a
produzir uma ação. As funções da emoção
encontram-se ligadas à adaptação e a
expressão, funcionando como catalisador
entre a conduta e o meio (MAGALHÃES,
2013). Para Damásio (2006) a emoção tem
duas funções biológicas: a primeira produz
uma reação específica para a situação
indutora e a segunda função é de homeostase,
que regula o estado interno do organismo
visando essa reação específica. Em outras
palavras, as emoções são a forma que a
natureza encontrou para proporcionar aos
organismos, comportamentos rápidos e
eficazes orientados para a sua sobrevivência.
De acordo com Newen e Zinck (2009), as
emoções cumprem funções de grande
importância. Podemos citar quatro delas: nos
Prepara e nos motiva para ações; possibilita
avaliarmos os estímulos do ambiente de
maneira extremamente rápida; ajuda no
controle das relações sociais; são formas de
expressão típicas que indicam aos outros as
ISSN 1980 – 1742

próprias intenções (quando alguém sorri para
nós, automaticamente supomos que tem uma
postura amigável). Algumas das emoções
básicas são padrões inatos, que nascem com a
pessoa e não requerem aprendizagem.
Segundo Izard (2009, p.7), as emoções básicas
são “processos afetivos gerados por sistemas
cerebrais antigos (filogeneticamente) sobre a
detecção de um estímulo ecologicamente
significativo”. No entanto, a expressão ou a
inibição das emoções, tanto na infância como
na vida adulta, depende do desenvolvimento
cognitivo do indivíduo e do contexto cultural
em que vive. Izard et al. (2001) salientam que
as emoções têm uma grande importância no
desenvolvimento de uma personalidade
saudável, da competência social e do eventual
aparecimento de psicopatologias. As aptidões
que uma pessoa possui para compreender e
regular as emoções são consideradas mais
importantes para determinar o ajustamento
do indivíduo e a sua competência em geral do
que o próprio quociente intelectual (Q.I.).
Num primeiro momento, parece existir
um entendimento entre os investigadores
acerca do que realmente é a emoção; no
entanto, tal consenso não se observa nas
definições do termo, sendo possível
observarmos na literatura a existência de
diversos significados para emoção (ROAZZI et
al., 2011). Ekman (2011), indica que as
emoções determinam a qualidade de vida dos
indivíduos e ocorrem em cada relacionamento
do ser humano, por exemplo, nos locais de
trabalho, nas amizades, nas relações com os
membros
da
família
e
até
nos
relacionamentos mais íntimos. Aponta ainda,
que as emoções tanto podem fazer com que o
indivíduo se sinta bem, como podem lhe
causar danos, uma vez que leva o indivíduo a
atuar de forma que para ele parece ser a mais
apropriada no momento, mas que também
pode fazer com que ele mais tarde se lamente
pelas consequências daquela ação. As
emoções podem assim, se manifestar em
distintos sistemas de resposta e a sua
avaliação poderá se basear em diversos
indicadores. Por exemplo, as emoções podem
se exteriorizar na forma de comportamento
expressivo
(e.g.
expressões
faciais,
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vocalizações, linguagem corporal), de
indicadores fisiológicos (e.g. respiração,
frequência cardíaca, pressão sanguínea,
tensão muscular) e neurológicos (e.g.
potenciais evocados) (ARRIAGA; ALMEIDA,
2010). Deste modo e segundo Silva (2011), a
emoção tem um papel primordial na
adaptação e integração do indivíduo às
circunstâncias e experiências do dia-a-dia, cuja
importância é atribuída pela cognição e pode
produzir respostas comportamentais face à
percepção de perigo ou objetivo e determinar
o combate ou fuga, de que é exemplo a
paralisação do sujeito quando entra em
pânico. As emoções podem ainda motivar o
sujeito para a realização da concretização de
um sonho, ou mesmo na procura de melhores
condições de vida (SILVA, 2011). Outras
características importantes:

que é definido como uma estrutura da
memória
que
organiza
e
guia
o
processamento de novas informações e a
recuperação das informações já armazenadas
durante vivências anteriores. Contém três
diferentes níveis de processamento de
informação. São eles: (a) imagens e
sequências que fizeram parte de vivências de
uma
emoção;
(b)
comportamentos
expressivos e padrões de resposta autônomos
que caracterizam essa emoção; e (c) regras
conceituais e proposições sobre como se deve
reagir nas situações que evocam essa emoção.
Por meio dessa perspectiva, podemos inferir
que a vivência de uma emoção é
compreendida como o efeito da ativação de
tal esquema por informação subjetivamente
relevante em função das necessidades, dos
objetivos e das suposições da pessoa.

Têm origem numa causa, num objeto;
São reações corporais específicas,
observáveis;
São públicas e voltadas para o exterior;
São automáticas e inconscientes;
Possuem polaridade: podem ser negativas
ou positivas;
São versáteis: variam em intensidade e
são de breve duração;
Relacionam-se com o tempo: as emoções
têm princípio e fim;
Os outros animais também experienciam
emoções - a diferença reside em que as
emoções
humanas
têm
como
característica, o modo como estão ligadas
às ideias, aos valores, aos princípios e aos
juízos complexos que só os seres racionais
possuem.

No entanto, autores como Gross
(2008), criticam os modelos antecessores tanto na sua versão neurofisiológica, quanto
na cognitiva, por apresentarem a emoção
como um processo retilíneo e mecânico. Gross
afirma que a vivência emocional é muito mais
flexível e associada à intencionalidade do que
as pessoas usualmente costumam presumir.
Consequentemente, emoções envolveriam
para ele, sistemas de resposta coordenados e
maleáveis. A pessoa que está sentindo a
emoção não é passiva. Ela direciona e maneja
a emoção através de cinco famílias de
regulação emocional: (a) seleção da situação:
a pessoa procura entrar em situações (e evitar
outras) que forneçam certa emoção; (b)
modificação da situação: o indivíduo muda a
situação que evoca a emoção; (c) distribuição
estratégica da atenção: consiste em mudar o
foco para alterar o impacto emocional da
situação; (d) mudança cognitiva: elaborar o
significado da situação de modo que a
vivência emocional seja alterada; e (e)
modulação da resposta: o indivíduo reage de
maneira diferente a uma emoção, resultando
em uma vivência diferente.

•
•
•
•
•
•
•
•

4.1 Componentes das emoções
Desde os experimentos de Lang
(1978), há um entendimento que as emoções
são um fenômeno plural, compostas de não
apenas uma única dimensão: (a) respostas
fisiológicas, neuro-hormonais, musculares e
outras; (b) sentidos sustentados pela língua; e
(3) tendências de ação.
Um outro modelo de entendimento
das emoções se encontra no modelo cognitivo
de LEVENTHAL (1982). Neste modelo, o autor
sugeriu a existência um esquema emocional,
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Tomemos um exemplo ilustrativo
como base para as explicações dos seguintes
componentes emocionais. No dia do seu
aniversário, Maria recebeu como presente dos
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seus pais, um aparelho de telefone celular de
última geração, que há muito tempo desejava.
Uma das maiores amigas dos seus pais deixou
o aparelho cair ao chão, partindo o ecrã do
aparelho. Então, ao perceber o acontecido,
Maria ficou furiosa. Em outras palavras, Maria,
ao tomar conhecimento do fato, fica furiosa e
manifesta, consequentemente:
4.1.1 Componente cognitiva – ocorre
quando tomamos conhecimento do fato:
se não houver conhecimento deste, não
se experimenta qualquer emoção. Em
nosso
exemplo,
Maria
toma
conhecimento do acontecido.
4.1.2
Componente avaliativo –
toma-se como agradável ou desagradável
a situação. Quanto mais importante o
acontecimento for para nós, maior e mais
ampla será a emoção desencadeada. No
nosso
exemplo,
Maria
avalia
negativamente o ocorrido, pois para ela o
aparelho tem um grande valor, uma vez
que lhe foi oferecido pelos pais.
4.1.3
Componente fisiológico –
manifestações orgânicas, corporais face à
emoção. No nosso exemplo, face ao
incidente, o coração de Maria começou a
bater rapidamente, sua respiração ficou
mais rápida, com aumento de sua tensão
muscular. Ficou branca de raiva, porque
os seus vasos sanguíneos periféricos se
contraíram;
4.1.4
Componente
expressivo
–
expressões corporais que permitem
mostrar ao outro as nossas emoções. No
nosso exemplo, dado o ocorrido, Maria
começou a aumentar seu tom de voz, sua
expressão facial tornou-se mais fechada e
começou a chorar;
4.1.5 Componente comportamental –
comportamento que o sujeito poderá ter
face a outro, é o estado emocional que
desencadeia determinado conjunto de
comportamentos. A partir do acontecido
Maria passa a criticar verbalmente a
amiga, aos gritos;
4.1.6 Componente subjetivo – relacionase com o que o indivíduo sente ao nível
emocional e interior, a que só ele tem
acesso, ou seja, é o estado afetivo
associado à emoção.
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Os estudiosos dessa área concordam
que existe um conjunto de emoções que são
primárias, ou seja, são observáveis
praticamente desde o nascimento, e que
parecem estar ligadas às necessidades
instintivas de sobrevivência. São elas: o medo,
a cólera e a alegria. No entanto, algumas
outras emoções são aprendidas ao longo da
vida: o amor, a tristeza, a paixão, o desprezo,
a vergonha, a surpresa. Em outras palavras, a
expressão das emoções também é aprendida,
ou seja, respondemos às emoções da maneira
que nossa cultura nos “ensinou”, dependendo
do tipo de situação em que nos encontramos,
da idade ou do sexo. Como vimos
anteriormente, de um homem é esperado que
não chore, mas de uma mulher, ao contrário,
o esperado é que ela “se desmanche em
lágrimas”. Um exemplo interessante dessa
“permissão” cultural da expressão emocional
podemos ver nas atitudes diante da perda de
uma pessoa querida. Enquanto as culturas
anglo-saxônicas manifestam a tristeza de
forma contida, os latinos são mais expressivos
e abertos para essa manifestação. As
emoções, assim, são afetos fortes,
passageiros, mas não são imutáveis. Fatos que
nos emocionam hoje podem não nos
emocionar amanhã. De todas as maneiras,
não devíamos ter que esconder nossas
emoções, uma vez que elas são uma espécie
de linguagem através da qual expressamos
nossas percepções internas.

4.2 Emoções: Universalidade e Diversidade
Desde Darwin, temos o conhecimento
que as emoções básicas se caracterizam por
serem expressões universais, ou seja, são
comuns a todos os indivíduos. Em sua obra
“expressão das emoções em homens e
animais” publicada em 1872, Darwin defende
que nossas emoções são fruto de um processo
evolutivo que garantiu a sobrevivência de
nossa espécie, ou seja, exibir a reação
adequada ao momento adequado, garantiu ao
homem primitivo maiores chances de
sobrevivência.
Contemporaneamente,
o
psicólogo Paul Ekman desenvolveu uma série
Ano 14 - Número 29 - Outubro de 2019
Ano 13 - Número 26 - Dezemro 18

14

de investigações em que procurou testar a
hipótese, de raciocínio inverso à lógica
darwiniana, em que defendia que indivíduos
de culturas distintas sentiriam diferentes
emoções. Então, Ekman (1972) realizou a
seguinte experiência: apresentou a uma tribo
isolada da Nova Guiné, expressões emocionais
de norte-americanos. Ekman concluiu que
havia emoções que estavam presentes e que
se manifestavam de forma semelhante nos
dois povos que apresentavam culturas tão
diferentes, ou seja, concluiu que há emoções
que são universais, independentemente da
aprendizagem e da cultura. Paul Ekman no
entanto, não exclui a influência da cultura na
expressão das emoções. Os nossos rostos não
se costumam designar como “espelhos da
alma” por mero acaso, posto que estes
refletem
nossas
emoções.
Essas
manifestações são compreensíveis para todas
as pessoas, independentemente da cultura.
Exemplo: independentemente do local do
planeta em que nos encontramos, qualquer
pessoa saberá identificar alegria no nosso
rosto ao esboçarmos um sorriso.
4.3 Funções das emoções
Heurístico é um método de fazer algo
que é normalmente útil quando não há uma
solução garantida. Por isso, podemos dizer
que as emoções são heurísticas, pois,
raramente os seres humanos conseguem agir
de forma totalmente racional, com frequência
temos objetivos divergentes de nossos pares,
sendo assim, não há curso de ação que nos
satisfaça plenamente. Nesse sentido, as
emoções são expressão de possibilidade de
ação e não de divagação em pensamentos. De
acordo com a abordagem psicoetológica, cada
tipo de emoção teria funções específicas na
vida das espécies, que funcionariam como
mecanismos para satisfazer suas funções
vitais. A seguir, trataremos de explicar essas
funções sob o ponto de vista psicoetológico.
4.3.1 Alegria
Hom e Arbuckle (1988) constataram
que a alegria estimula as pessoas a tentarem
alcançar objetivos mais elevados, bem como a
continuar o que estão a fazer e a resistir à
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mudança para outro estado. Quando felizes,
somos igualmente mais úteis e cooperativos.
Algumas atividades meramente para as gozar
– os jogos, as férias, a leitura de romances, as
conversas. Não se trata de que durante tais
atividades estejam ausentes; antes, envolvemnos de forma feliz no que estamos a fazer,
sem distrações, e somos capazes de lidar
facilmente com o que acontece à medida que
ocorre. Segundo Isen (1990), a felicidade torna
a organização cognitiva mais flexível e produz
mais associações pouco habituais, estimula ao
alcance de objetivos mais elevados, bem
como a perseverar no que se está fazendo e
resistir à mudança para outro estado. Outras
funções da alegria: continuar com o plano,
modificando-o se necessário; cooperar.
4.3.2 Tristeza
A tristeza é a emoção frente à perda
de um objetivo ou papel social a que
sabidamente que não pode ser reintroduzido.
Em comparação com o medo, que mira em
direção ao futuro, a tristeza volta o olhar em
direção ao passado. Em comparação com a
ira, há resignação acerca do acontecimento
que a causou, ao invés de se armar contra ela.
Por meio da tristeza, concentramo-nos no eu e
nos reavaliamos em relação ao que
aconteceu. Segundo Melo (2005), esta
emoção tem uma função adaptativa, na
medida em que pode levar o sujeito a avaliar
as fontes dos problemas, a procurar suporte
social e a favorecer o estreitamento das
relações com os outros. A tristeza aparenta
ser
uma
emoção
chave
para
o
desenvolvimento da capacidade de empatia,
dado que a inibição comportamental e a
lentificação que a acompanham favorecem e
dão espaço para que o indivíduo se coloque
na perspectiva do outro (MELO, 2005). Está
relacionada ao desgosto, à depressão, ao
remorso, ao arrependimento, implicando em
todos os casos em uma reorientação interna.
Para Ekman (2011), a tristeza é uma das
emoções mais duradouras, que pode ser
provocada por vários tipos de perdas. Por
exemplo, a rejeição de um amigo; a perda de
admiração por outro; a perda da saúde; a
perda de alguma parte do corpo ou função,
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por acidente ou doença; e, para alguns, a
perda de um objeto precioso. Alguns
sinônimos para esta emoção são: perturbação,
decepção, abatimento, desânimo, desespero,
desamparo e sensação de miséria (EKMAN,
2011). Por outro lado, pode ensejar a busca
por um novo plano e incentivar o sujeito a
procurar ajuda.
4.3.3 Nojo
A emoção do nojo aparece na
presença de objetos que são considerados
repulsivos e indesejáveis. Sua tendência é
levar a querer expulsar ou remover esse
objeto. O nojo é uma emoção primitiva,
observada em diversas espécies, que nos
motiva a evitar ou se distanciar de um objeto.
Os processos de evolução biológica e cultural
propiciaram as condições básicas para que
nosso sistema de avaliação cognitiva passasse
a ser usado para aquilatar não apenas
alimentos e substâncias possivelmente
danosas, mas também grupos sociais,
pensamentos e ações das pessoas com as
quais convivemos. Podemos perceber que
fazemos frequentemente uso disso ao
julgarmos as outras pessoas. Um pedófilo, por
exemplo, é avaliado por muitos como uma
pessoa nojenta e repulsiva, assim como um
político rico que desvia grandes quantidades
de verbas públicas – ambos estariam fazendo
não apenas coisas consideradas como erradas,
mas também percebidas como nojentas.
Existem inclusive evidências de que sentir o
nojo gustativo e o nojo moral eliciam
expressões faciais semelhantes, com a
ativação da mesma musculatura na face. Além
disso, o nojo tem a função de preservar a
integridade física por evitar que o sujeito se
envenene.

hormônios como a adrenalina, que
impulsionam o organismo a uma atuação
vigorosa. A raiva é a emoção que nos afirma a
nós mesmos na dominância e que fornece
energia para tentar remover ou combater um
obstáculo que se interpõe às expectativas
para a realização de uma meta a ser atingida.
Geralmente é a emoção decorrente da
frustração com alguma coisa que estamos a
tentar fazer ou com alguém que nos impede
ou demonstra falta de consideração para
conosco. Se um objetivo que é obstruído
parece poder ser retomado, a ira nos leva a
ficar agressivos e vingativos. Ao nível
cognitivo, a raiva se caracteriza pela ausência
de autocontrole ou pela dificuldade em se
manter a calma. Além disso, os episódios de
frustração e indignação podem dar lugar a
ruminações
cognitivas
persistentes,
possibilitando
o
desenvolvimento
de
obsessões que culminam com a irritabilidade
do sujeito para com o objeto (IZARD, 1991,
apud SILVA, 2011). Para Strongman (1998,
apud ARRIAGA; ALMEIDA, 2010), a raiva é
normalmente considerada negativa, talvez
porque constitui parte integrante da agressão,
da hostilidade e da violência, que são
consideradas como negativas pela sociedade.
No entanto, para o mesmo autor, a raiva não
deve ser vista como negativa - pelo contrário,
deve ser considerada em sua funcionalidade,
pois proporciona ao indivíduo energias
necessárias à sua defesa, ou seja, inclui a
organização e regulação de processos
fisiológicos e psicológicos relacionados com a
autodefesa e com o domínio, além da
regulação dos comportamentos sociais e
interpessoais. Outras funções: Tentar mais;
agredir.
4.3.5 Medo

4.3.4 Raiva
A raiva é uma das emoções básicas
que está relacionada à frustração devida à não
concretização de objetivos desejados pelos
indivíduos. Goleman (1995) caracteriza a raiva
como uma reação acompanhada de pressão
sanguínea aumentada, batimentos cardíacos
acelerados e um aumento de determinados
ISSN 1980 – 1742

O medo é a emoção do perigo
antecipado. Na maioria das vezes, o medo é
uma reação adaptativa, servindo a um
propósito legítimo e útil: proteger os
indivíduos de situações potencialmente
perigosas, libertando um fluxo de energia que
pode ser usado em qualquer ação que seja
necessária para enfrentar o perigo (SCHOEN;
VITALLE, 2012). A estrutura psicológica das
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pessoas também deseja sobreviver, se
desenvolver e se expressar e as ameaças a
essa estrutura podem também resultar em
respostas de medo (SCHOEN; VITALLE, 2012).
Com uma ameaça provinda do meio, um
conflito entre os nossos próprios objetivos ou
uma falta de recursos, o medo prepara o
sistema para um modo de prontidão para lidar
com o perigo; promove a vigilância
relativamente ao evento temido e monopoliza
a atenção. Pensamos no medo como algo
altamente desagradável – e com efeito as
pessoas que sofrem de medo nos ataques de
pânico por vezes dizem que este sentimento é
pior do que qualquer outra experiência. Ainda
assim, não significa tal emoção seja
predominantemente
disfuncional.
À
semelhança da dor que funciona para
proteger o corpo de maiores lesões, o medo
pode promover a preservação do organismo.
Outras funções: Preservar a integridade física,
prevenindo
a
exposição
a
perigos
desnecessários. Interromper o plano corrente;
atender vigilantemente ao
ambiente;
imobilizar-se e/ou fugir.
5. Sentimentos
Os sentimentos diferem das emoções
por serem menos intensos, mais duradouros e
não serem acompanhados de manifestações
orgânicas intensas. Contudo, podemos usar os
mesmos nomes que usamos para designar as
emoções para nomear os sentimentos. Por
exemplo, o amor pode começar como uma
forte emoção e ao longo do tempo ir se
transformando num sentimento mais estável
e duradouro. Um exemplo interessante de
sentimento é o de amizade, que vai se
construindo ao longo do tempo, numa
intensidade que não é refletida fortemente no
organismo. Outras características dos
sentimentos são:
•

São processos mentais relativamente
estáveis, resultantes da emoção.

•

É uma experiência subjetiva dos
afetos e das emoções;
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•

Se distingue da emoção pelo seu
caráter subjetivo e cognitivo e é
inseparável dos valores.

•

Um sentimento é um evento privado
(não observável pelos outros), ao
contrário das emoções.

Segundo o neurologista português Antônio
Damásio, emoções e sentimentos constituem,
respectivamente, o começo e o fim de um
processo contínuo (DAMÁSIO, 2006). As
emoções são públicas enquanto os
sentimentos são privados. Os mecanismos
subjacentes às emoções e aos sentimentos
são distintos. Os mecanismos básicos da
emoção não requerem, necessariamente
consciência. Emoções geram sentimentos e
estes, por sua vez, geram emoções num ciclo
contínuo. Os sentimentos possuem uma
relação privilegiada para com a consciência.
6. A tematização do estudo científico dos
processos afetivos pela Psicoetologia
Essa discussão, na verdade, existe desde
1872, quando o naturalista inglês Charles
Darwin (1809-1882) defendeu em seu livro “A
expressão das emoções em homens e
animais”, que algumas expressões faciais são
comuns ao gênero humano. Estudos
sistemáticos comprovando a tese de Darwin,
só se firmaram a cerca de trinta anos. O
psicólogo americano Paul Ekman, que estuda
“caras e bocas” desde 1953, é autor de uma
famosa experiência a esse respeito. Em
Tóquio, ele convidou pessoas para assistir,
uma a uma, a um documentário com cenas de
acidentes, queimaduras e cirurgias, enquanto
filmava suas reações – sem que elas
soubessem, é claro.
Nas piores cenas do documentário, o
espectador japonês, ao lado de quem Ekman
estava sentado, dava um sorriso; então o
psicólogo se levantava, fingindo que ia dar um
telefonema. O resultado apareceu com nitidez
no filme feito às escondidas: toda vez que
ficava sozinho, o espectador não sorria, mas
contorcia o rosto de horror diante das
imagens sangrentas, como faria qualquer
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pessoa não guiada por uma cultura que incita
a disfarçar os sentimentos negativos. Segundo
Ekman, toda cultura impõe as chamadas
regras de exibição, normas que inibem ou
enfatizam determinada expressão facial.
A capacidade de distinguir expressões
parece ser herdada, fazendo parte do que os
cientistas chamam memória biológica. Numa
experiência
pioneira
realizada
por
pesquisadores americanos, macacos criados
em regime de isolamento, sem verem sequer
rostos humanos, postos diante da fotografia
de outro macaco com expressão agressiva,
apresentavam reações típicas do medo.
Pesquisas como esta reforçam a teoria de que
a compreensão da linguagem silenciosa da
face é fundamental à sobrevivência. Tanto nos
animais como nos seres humanos, essa
compreensão pode variar. Está provado que
tóxicos como o álcool e a maconha – esta com
a injusta fama de aguçar a sensibilidade –
confundem
o
indivíduo
quanto
ao
reconhecimento das expressões faciais. Um
fato curioso, comprovado, mas ainda não
muito claro para os cientistas, é que a
ingestão de álcoól tende a atrapalhar a
percepção de duas expressões específicas – a
do desprezo e a da raiva.
7. Agenda de pesquisa?
Como vimos no corpus teórico desse
artigo o nojo, ojeriza ou asco é uma das
emoções básicas a serviço de auto preservar o
organismo de se intoxicar e de se contaminar
com coisas percebidas como sujas,
incomestíveis ou infecciosas, que poderiam
diminuir as suas chances de sobrevivência
e/ou de reprodução. Podemos pensar o nojo
de forma mais abrangente, como algo que
também nortearia as nossas interações
sociais: o nojo moral. Alguns exemplos desse
fenômeno englobariam atitudes e tomadas de
decisão geradoras de comportamentos tais
como o racismo e a homofobia, somente para
citarmos algumas das muitas possibilidades
pelas quais pode se enveredar. Muitos
pesquisadores, entre os quais cito Laakasuo,
Sundvall e Drosinou (2017) e Landy e Piazza
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(2019), têm procurado compreender se a
emoção do nojo moral pode se estabelecer
como fundamento para os nossos julgamentos
morais. Para muitos autores que trabalham
com esse tema, esses sentimentos viscerais
(gut feelings), uma vez ativados, orientam
muitas das nossas intuições e ações morais de
maneira automática e inconsciente. Ademais,
cotidianamente as nossas intuições morais
seriam majoritariamente mais utilizadas do
que o raciocínio moral individual para
conduzir os julgamentos das pessoas e tais
intuições morais estariam intimamente
associadas a essa emoção básica e instintiva.
Evidências como as encontradas por
CHAPMAN et al. (2009), INBAR et al. (2009),
SCHNALL et al. (2008) e SMITH et al. (2011)
dão suporte a essa proposta. Nesses estudos,
foi identificado que o engendramento do nojo
tornou os participantes mais propícios a
fazerem julgamentos morais severos, a se
posicionarem de forma mais conservadora e a
expressarem avaliações mais preconceituosas.
Entretanto, a influência que o nojo moral tem
no julgamento varia de pessoa para pessoa e
pode originar situações relacionadas a
preconceitos, discriminações e situações de
bullying que foram pouco estudadas até
então. Escalas que mensuram o nojo moral
estão sendo cada vez mais aplicadas e
validadas para diversas populações. Esses são
alguns dos muitos outros pontos que
merecem um aporte acadêmico cada vez
maior no intuito de contemplar o
preenchimento de lacunas importantes e
produzir cada vez mais conhecimento.
8. Considerações finais
Os afetos, as emoções e os
sentimentos sempre despertaram fascínio nos
poetas e cientistas das mais diferentes épocas.
Entendemos que isso ocorre devido à
importância que os afetos desempenham na
vida cotidiana dos seres humanos, pois todas
as nossas vivências pessoais são repletas de
afetos. Os afetos, sejam emoções ou
sentimentos, também têm uma função
importante na motivação da conduta, para a
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aprendizagem e para a sobrevivência das
pessoas do ponto de vista psicoetológico.
A Psicoetologia é a área da ciência que
busca explicar, graças aos mecanismos
universais de comportamento, o porquê das
ações dos seres humanos, tais como os afetos,
as emoções e os sentimentos, como pudemos
constatar ao longo deste ensaio. Como vimos
neste texto, os etólogos caracterizam-se por
uma posição metodológica que gira em torno
das quatro questões de Tinbergen. Assim, a
compreensão do comportamento de acordo
com a perspectiva psicoetológica deve
envolver estudos sobre os chamados quatro
porquês:
– Mecanismos causais: ou seja, que
estímulos eliciam o comportamento. Quais os
mecanismos de regulação hormonal e neural
envolvidos;
– Ontogênese: isto é, como o
comportamento se modifica ao longo da vida
do organismo;
– Filogênese: em outras palavras,
quando surge e como o comportamento se

modifica ao longo da história evolutiva da
espécie em estudo;
–
Valor
adaptativo
ou
de
sobrevivência: por fim, de que forma o
comportamento afeta a sobrevivência e o
sucesso reprodutivo do organismo.
Dessa
forma,
a
abordagem
psicoetológica
procura
reconstruir
as
dificuldades pelas quais nossos ancestrais se
defrontaram em seus ambientes primitivos e
os comportamentos de solução frente a
situações-problema específicos. A partir da
reconstrução dessas adaptações de solução de
problemas, essa área da ciência tenta
estabelecer as origens comuns de nossos
comportamentos ancestrais, e como essas
origens comportamentais se manifestam
atualmente em culturas nas mais remotas
regiões de nosso planeta. Nesse sentido, o
que a abordagem psicoetológica acrescenta é
a compreensão funcional de que as emoções
existem para nos levar a desejar as coisas que
levaram nossos ancestrais, cuja origem é
estimada em mais de dois milhões de anos, a
serem bem-sucedidos em termos de aptidão
abrangente no Ambiente de Adaptação
Evolutiva.

__________________________________________________________________________________
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RESUMO
A construção dos cemitérios extramuros proporcionou o aparecimento de uma arte funerária,
dedicada a devoção religiosa e à memória daqueles que partiram. No século XIX essa arte tumular
era realizada pelos artífices presentes nas marmorarias da cidade, que utilizavam o mármore como
material. Os túmulos daquele período seguem o padrão do neoclássico, estilo este que predominará
até a década de 1920, quando um outro estilo artístico passa a predominar nas obras nacionais: o
modernismo, que surge como uma nova corrente artística na última década do século XIX e na
primeira do século XX, de acordo com o autor Giulio Carlo Argan (1909-1992). A proposta era de se
“interpretar, apoiar e acompanhar o esforço progressista, econômico e tecnológico da civilização
industrial”. No Brasil, o movimento além de incorporar essas inquietações, incentivou a valorização
de uma cultura nacional. O grande ápice desse movimento acontece em fevereiro de 1922, no
Teatro Municipal de São Paulo, palco escolhido para a apresentação dessas novas tendências na
arquitetura, música, pintura e na escultura. Durante aquela semana, diversos artistas se destacaram,
entre eles Anitta Malfatti (1889-1964), Menotti Del Picchia (1892-1988), Heitor Villa Lobos (18871959) e Victor Brecheret (1894-1955). Brecheret foi dos jovens que mais chamou atenção na
semana, por seu estilo empreendido nas obras e que traduzem uma estética única. Produziu diversas
obras para logradouros públicos, coleções particulares e para a arte tumular que visivelmente não
era o seu foco, a contar pela quantidade de obras produzidas. Vamos apresentar o patrimônio
funerário desenvolvido pelo artista em três cemitérios da Capital de São Paulo - Araçá, Consolação e
Necrópole São Paulo a avaliar o estado de conservação desses túmulos pelas famílias que os
encomendaram.
Palavras-chave: Arte Tumular; Escultura; Modernismo; Patrimônio Funerário; Victor Brecheret

ABSTRACT
The construction of the extramural cemeteries gave rise to a funerary art dedicated to religious
devotion and the memory of those who left. In the nineteenth century this tomb art was performed
by the craftsmen present in the marble works of the city, who used marble as material. The tombs of
that period follow the pattern of the neoclassical, a style that will predominate until the 1920s, when
another artistic style takes precedence in national works: modernism, which emerges as a new
artistic current in the last decade of the nineteenth century and in the first century of the twentieth
century, according to author Giulio Carlo Argan (1909-1992). The proposal was to "interpret, support
and accompany the progressive, economic and technological effort of industrial civilization". In Brazil,
the movement, besides incorporating these concerns, encouraged the valorization of a national
culture. The great apex of this movement happens in February of 1922, in the Municipal Theater of
São Paulo, chosen stage for the presentation of these new trends in architecture, music, painting and
sculpture. During that week, several artists stood out, among them Anitta Malfatti (1889-1964),
Menotti Del Picchia (1892-1988), Heitor Villa Lobos (1887-1959) and Victor Brecheret (1894-1955).
Brecheret was one of the youngsters who most attracted attention in the week, for his style
undertaken in the works and which translate a unique aesthetic. He produced several works for
public places, private collections and for tomb art that was clearly not his focus, counting for the
quantity of works produced. Let us present the funerary patrimony developed by the artist in three
cemeteries in São Paulo- Capital: Araçá, Consolação and São Paulo Necropolis, to evaluate the state
of conservation of these tombs by the families who ordered them.
Keywords: Tumular Art; Sculpture; Modernism; Funeral patrimony; Victor Brecheret
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Uma breve introdução
A nacionalidade de Victor Brecheret (1894-1955) apresenta controvérsias. Fontes
consultadas apontam que o escultor nasceu na Itália e veio para o Brasil ainda menino junto com a
sua irmã, para residir com a sua avó materna. Porém, sua filha Sandra Brecheret, que preside a
fundação do escultor Victor Brecheret, possui uma outra documentação que afirma que o seu pai
1
nasceu no Brasil, em 22 de fevereiro de 1894.
Demonstrando habilidade para desenho, em 1912 foi matriculado no Liceu de Artes e Ofícios.
No ano seguinte foi a Roma para estudar Escultura com Arturo Dazzi (1881-1966), especialista em
arte monumental. Tomou contato com as obras de Rodin, de Émile-Antonie Bourdelle (1861-1929) e
do croata Ivan Mestrovic (1883-1962). Regressa ao Brasil em 1920 para trabalhar no Liceu, que
funcionava no Palácio das Indústrias, na região central, e nos ateliês livres. É nesse período que
Brecheret toma contato com a Arte Tumular.
A primeira obra tumular
Alguns documentos apontam que o deputado e mecenas José de Freitas Valle (1870-1958),
um dos responsáveis “pelo processo de concessão da bolsa de estudos que levara o artista à França”
(RAHME,2008, p. 948), procura o jovem escultor para propor a construção de uma escultura para o
túmulo da poetisa parnasiana Francisca Júlia (1871-1920), conhecida também como a Musa
Impassível, título do seu soneto mais famoso, publicado no livro Mármores.
O' Musa, cujo olhar de pedra, que não chora,
Gela o sorriso ao lábio e as lagrimas estanca!
Dá-me que eu vá contigo, em liberdade franca
Por esse grande espaço onde o Impassível mora.
Francisca Julia

A escultura assume monumentalidade, com seus quase três metros de altura e
aproximadamente três toneladas de peso, executada em mármore de Carrara. Brecheret esculpiu a
peça durante sua permanência na França. Ela foi instalada no Cemitério do Araçá em 1923 e
permaneceu no túmulo da poetisa até 2006.
A musa concebida pelo artista demonstra em sua face a singeleza de seu luto e a sua altivez,
a fina túnica que cobre o seu corpo deixa transparecer formas volumosas. Suas mãos estão apoiadas
em uma estela ornamentada com anjos e centauro, reafirmando os valores clássicos na arte
tridimensional, unindo matéria, técnica, forma, adereços, suportes, corporificando a “Musa!” (Apud,
2008, p. 949).

Musa Impassível. Ao lado, detalhe da estela.
Victor Brecheret, 1923. Mármore. Pinacoteca do Estado de São Paulo. São Paulo
1

Fundação escultor Victor Brecheret . Disponível em: <http://www.victor.brecheret.nom.br>. Acesso em
julho de 2011.
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Para a pesquisadora Rosana Garcete
Almeida (2015):
A essência da Musa Impassível é
póstuma. Ela surgiu para manter
viva a figura da mulher que, à
frente de seu tempo, conquistou
espaços e ganhou notoriedade
ultrapassou obstáculo e venceu,
tornou-se grande referência na
literatura feminina e infantil,
mantidas apenas no universo
masculino
(ALMEIDA,
2015,
p.125).

Durante 83 anos a escultura
ornamentou o túmulo da poetisa, mas a ação
do tempo estava contribuindo para a
deterioração da pedra, além das sujidades.
Outro fator eram as manchas causadas por
limpezas inadequadas com a utilização de
produtos químicos.
Em 1992 Sandra Brecheret Pellegrini,
filha do escultor, descobriu a obra por acaso,
em uma visita ao cemitério. Em 2006 a obra
seguiu para a Pinacoteca do Estado de São
Paulo:
Em 13 de dezembro de 2006, uma
movimentada e cuidadosa operação
atestada por autoridades, estudiosos,
familiares e curiosos em geral acompanhou
o traslado, partindo do Cemitério Araçá,
onde estava implantada desde 1923. Assim,
iniciou-se o processo de musealização da
escultura de Brecheret, que permanecera
exposta às intempéries por mais de oitenta
anos, fator responsável pelo acúmulo de
sujeira e um visível desgaste em sua
superfície. Além de se comprometer com a
limpeza da peça, a Pinacoteca do Estado
providenciou sua substituição por uma cópia
fundida em bronze, material que suporta
melhor o desgaste nos espaços abertos.
(RAHME, 2008, p. 948).

A transferência da obra para o espaço
museológico “abre precedentes na História da
Arte, pois nunca uma obra tumular foi retirada
de seu mausoléu do mundo dos mortos para
habitar no mundo dos vivos (ALMEIDA, 2015,
p.139)”.
Ainda de acordo com a Carta de
Veneza (1964)
Art.8º Os elementos da escultura, pintura ou
decoração que fazem parte integrante de
um monumento não se podem separar dele
senão quando esta seja a única medida
susceptível de lhes assegurar a conservação.
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Cabe salientar que esta obra
executada por Brecheret apresenta as
mesmas características de uma outra
escultura pertencente ao grupo escultórico
chamado de Progresso. Este conjunto em
cimento foi executado por outro artista
italiano Nicola Rollo (1889-1970), ambos
frequentaram o Liceu de Artes e Ofícios de
São Paulo durante a década de 1920.

As esculturas tumulares nos cemitérios
da capital
Executar um levantamento
patrimonial
demanda
tempo
e
comprometimento, porém é uma forma
eficiente de se preservar a arte cemiterial. O
Grupo de Estudo Arte, Arquitetura Cemiterial
(GEAAC) desenvolveu entre 2015-2016
diversos estudos dedicados a conservação e
identificação do patrimônio funerário do
Cemitério da Consolação.
O primeiro passo foi analisar a
bibliografia da pesquisadora catarinense
Elisiana Trilha Castro que ao longo dos últimos
anos vem se dedicando a cuidar do patrimônio
funerário de seu estado. Com base nos
estudos aplicados em campo, elaboramos
uma ficha preliminar que nos permitiu
identificar os artistas, as tipologias e o estado
de conservação das obras.
Partindo
desta
proposta
iniciamos um levantamento mais apurado
sobre as obras executadas pelo artista Victor
Brecheret para dois cemitérios da capital: o
Consolação (1858) e o Necrópole São Paulo
(1926).
Durante a sua permanência em Paris,
Brecheret participou de diversos Salões de
Arte expondo a sua produção, foi nesse
período que conheceu a mecenas paulista
Olívia
Guedes
Penteado
(1872-1934),
entusiasta do movimento modernistas.
Inspirada dos salões parisienses criou no Brasil
o Salão de Arte Moderna em 1923. No mesmo
ano Brecheret participa do Salon d'Automne
com a obra Mise au Tombeau - O
Sepultamento - que foi agraciada com a
premiação honrosa.
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A obra foi adquirida
pela mecenas que a instalou
no túmulo da família que se
encontra no Cemitério da
Consolação.
O
conjunto
escultórico tem 2,30 metros
de comprimento e foi
projetado
em
granito
Itaquera. Sua base ergue-se
em três níveis: ao fundo
vemos
a
cabeceira
abrigando
o
conjunto
escultórico
que
mede
aproximadamente
3,65
metros
de
altura,
representando a retirada de
Cristo da cruz. Temos a
Pietá, representada por Maria como a Mãe Dolorosa junto ao seu filho morto, Jesus, e, em pé e em
lamento, encontramos as Três Marias relatadas no Novo Testamento. Segundo o guia mais famoso
do Cemitério da Consolação, o querido Popó, ali estariam Maria Madalena, Maria de Betânia (irmã
de Lázaro), Maria Cleófas ou Clopas (que também é conhecida como Maria Salomé) e uma quarta
mulher, que não é relatada na Bíblia e que poderia ser atribuída a Dona Olívia.2
O estado de conservação do jazigo é bom, porém o material conhecido como granito
Itaquera tem a característica de amarelar com a ação do tempo, contudo na parte frontal
percebemos que o conjunto escultórico não apresenta essa característica, provavelmente devido aos
produtos químicos utilizados para a limpeza e conservação. Identificamos que falta rejunte entre as
pedras o que acarreta infiltrações ao longo do tempo.

Na parte posterior
encontramos
a
peça
amarelada e com diversas
sujidades
na
obra,
demonstrando falta de
cuidado
em
sua
conservação.

O sepultamento, “Mise au Tombeau”. Victor Brecheret, 1923. Granito. Cemitério da Consolação, São Paulo

2

Depoimento à autora.
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O anjo
Também localizada no Cemitério da Consolação, a escultura O Anjo foi concebida para
adornar o túmulo da Família Botti. Produzida em 1940 e feita em bronze, a escultura nos apresenta
um anjo que não segue os padrões europeus presentes no cemitério. O que se evidenciam são as
características do povo mestiço brasileiro, uma clara referência aos ideais modernistas.
A pesquisadora Aracy Amaral, em seu livro Artes
Plásticas na Semana de 22 (1970, p. 168), cita um artigo
de Menotti Del Picchia (1892-1988) exaltando as
motivações e a qualidade das obras de Brecheret: “[...]
Daí sua arte, mesmo no profundo misticismo em que se
enevoa, conservar algo de visceralmente nosso, tropical
e indígena. ”
Lembramos que a nossa população resultou dolo
processo de miscigenação entre europeus, africanos e
indígenas - portanto, uma obra genuinamente brasileira
deveria conter esses padrões.
O Anjo concebido por Brecheret expressa essa
miscigenação: os cabelos enrolados e volumosos, o nariz
largo e a boca carnuda exibem a herança dos povos
africanos, e os olhos levemente puxados aludem à
herança indígena. Nas mãos podemos ver uma auréola,
que glorifica aquele que faleceu. Essa escultura tem as
mesmas características de outra obra do artista, a Deusa
da Primavera.
Anjo, Victor Brecheret, 1940. Bronze e Granito. Cemitério da Consolação, São Paulo.

O estado de conservação da obra é
bom, mas abservamos a ausência de rejuntes
no granito e a pátina da escultura apresenta
sujidades e marcas da chuva ácida na face.
Assim como outras obras no Cemitério da
Consolação, o Anjo já sofreu uma tentativa de
roubo. A administrador do local juntamente
com os ajudantes, acabou por tomar como
solução chumbar toda a peça no granito, o
que contraria a recomendação de que é
necessário deixar uma parte da escultura sem
o material, a fim de facilitar o respiro da peça.

mínimo de relevo, são características da Art
Déco. A Pietá é uma obra muito próxima à
Mise au Tombeau, não só quanto a
concepção,
mas
também
pela
contemporaneidade de ambas. (RIBEIRO,
1999, p. 202).

Infelizmente, essa obra não se
encontra mais no Cemitério da Consolação, foi
retirada “em junho de 1985 pela filha do
escultor, Sandra Brecheret Pellegrini, para ser
vendida. ” (Apud, 1999, p. 202).

A Cruz
A Pietá
Durante a exposição no Salon
D´Automne, em Paris, Brecheret, além de
apresentar Mise au Tombeau ao público,
apresentou uma escultura em granito
intitulada Pietá.
Trata-se de uma obra verticalizada, na qual
Maria sustém o Cristo morto em seus braços
e faz lembrar a Pietá Rondanini, obra
inacabada de Michelangelo. A estilização do
rosto de Maria, seus olhos amendoados, o
tronco do Cristo se unindo ao da Virgem
para formar um único bloco, com um
ISSN 1980 – 1742

Outra obra tumular criada pelo artista
e que também se encontra no Cemitério da
Consolação é a Cruz. Concebida para adornar
o túmulo da família do jornalista Júlio de
Mesquita (1892-1927), um dos fundadores do
jornal O Estado de São Paulo, a obra mostra
uma cruz em grande volume, tomando todo o
espaço do jazigo feito em granito. Esta obra
não estava catalogada entre os trabalhos do
artista - foi redescoberta durante a pesquisa
de campo pela pesquisadora Josefina Eloina
Ribeiro.
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Executada em granito Itaquera, o
túmulo
apresenta
bom
estado
de
conservação, porém devido aos furtos no
local, as placas de identificação dos falecidos
foram subtraídas deixando essa aparência de
abandono.

Identificamos a falta de rejuntes no
granito, além da perda de material nas
laterais. O tom amarelado só foi identificado
na borda inferior.

Cruz. Victor Brecheret, s/d. Granito e cimento. Cemitério da Consolação. São Paulo

As Musas

As musas. Victor Brecheret, s/d. Bronze e granito. Cemitério da Consolação. São Paulo

Outra obra que se encontra no
Cemitério da Consolação - As musas, adorna o
túmulo da Família Rodrigues Dias, um jazigo
ajardinado contornado com granito preto, que
serve como base para a placa em bronze.
Nela, encontramos três mulheres com longas
vestes, cabelos presos e com os olhos
amendoados, representando o clássico “não
vejo, não falo e não ouço”. Assim como A
Cruz, esta também foi catalogada pela
pesquisadora Josefina Eloina Ribeiro durante a
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sua pesquisa de campo. O estado de
conservação da obra é bom, apenas
apresentando sujidades na placa de bronze.
Durante muito tempo, foi uma
preocupação do administrador do cemitério a
permanência desta placa no local pois, como
ela é pequena, poderia ser retirada
facilmente. Infelizmente, em uma onda de
furtos no Cemitério da Consolação durante o
primeiro semestre de 2018, a placa foi
removida.
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Anjos

Anjos. Victor Brecheret, 1950. Bronze e mármore travertino. Necrópole São Paulo, São Paulo

Os Anjos, em tamanho humano, foram
esculpidos para adornar o túmulo da Família
Scuracchio, na Necrópole São Paulo.
Construída na década de 1950, a obra
apresenta ao fundo mármore travertino, com
aproximadamente quatro metros de altura, no
qual se encontram gravados os nomes dos
falecidos. Ao centro, um nicho que representa
o portal da passagem entre a vida e a morte.

Para compor a obra temos uma cruz
feita em bronze defronte ao nicho, ladeada
por dois anjos de aproximadamente dois
metros de altura, cujas asas estilizadas tocam
o chão. Em postura ereta e com as mãos
postas em oração na altura do peito, os anjos
de cabelos ondulados se entreolham rezando
para aquele que partiu para sua nova jornada.

Detalhe das asas estilizadas no conjunto escultórico Anjos.
Victor Brecheret, 1950. Bronze e mármore travertino. Necrópole São Paulo, São Paulo

O estado de conservação da obra é bom, mas falta rejunte entre as peças,
apresentam sujidade e perda de material, lembrando que o mármore travertino não é indicado para
utilização externa. As peças em bronze apresentam marcas da chuva ácida, desgaste na pátina e
sujidades.
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A liberdade de criação
Sabemos que a produção de esculturas na Arte Tumular seguiu dois caminhos: os
artífices mantinham um catálogo para ajudar os clientes a escolher a melhor peça para o seu
túmulo ou o artista criava uma peça única de acordo com a solicitação do seu cliente, como
no caso das obras tumulares produzidas por Victor Brecheret.
O trabalho do artista relativo à Arte Tumular evidencia que suas obras foram únicas. A
estética e o volume dão à obra uma visão monumental. A Arte Tumular com certeza não era o foco
de seu trabalho, o que se evidencia pela quantidade de obras produzidas, mas os trabalhos que ele
realizou, perpetuaram o seu talento na abordagem da Arte Sacra e marcaram a presença da etnia
brasileira na escultura.
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POSIÇÕES CONTRÁRIAS QUANTO À INSTITUIÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS (IGF)
Prof. Raphael Freire Santos
Pós-graduado em Direito Tributário e Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Paulista.
Profissional técnico do Grupo Click AS.

RESUMO
O Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) está previsto na Constituição Federal de 1988 desde sua
promulgação há mais de vinte anos. Não obstante, não foi até o momento instituído por meio de lei
complementar e constitui-se fonte de debates e controvérsias. Há autores que estabelecem
dificuldades técnicas e administrativas para sua implementação, como a dificuldade de determinar o
conceito de grande fortuna, pois a definição possui flexibilidade conforme o ponto de vista de que o
analisa. No entanto, autores como o Prof. Hugo de Brito machado acreditam que por serem os
parlamentares afetados diretamente pelo tributo, seriam eles, os principais agentes não interessados
na sua regulamentação, visto que muitos partidos políticos estão vinculados às quantias arrecadas
por fundos de pessoas detentoras de grandes riquezas. O professor evidencia que pessoas que
exercem o poder e indivíduos que influenciam quem exerce o poder agem para que não haja mais
tributação. O Brasil não é o único país que experimenta esta situação, motivo pelo qual as nações
que instituíram o IGF revogaram o mesmo posteriormente. Este estudo buscará compreender as
principais influências que barram a instituição do IGF por meio de pesquisa bibliográfica, visto que
compreende ampla abordagem de estudos teóricos de pesquisadores e autores da área temática
escolhida. Objetiva-se compreender as motivações que impedem a instituição do Imposto sobre
Grandes Fortunas no Brasil e, de maneira mais específica, compreender as principais influências que
servem como barreira para a implantação do referido tributo.
Palavras-chave: Fortuna. Tributo. Política. IGF.

ABSTRACT
The Grand Fortune Tax (IGF) is provided for in the Federal Constitution of 1988 since its promulgation
more than twenty years ago. Nevertheless, it has not yet been established by means of a
complementary law and is a source of debates and controversies. There are authors who establish
technical and administrative difficulties for its implementation, such as the difficulty of determining
the concept of great fortune, since the definition has flexibility according to the point of view that
analyzes it. However, authors such as Prof. Hugo de Brito Machado believe that because
parliamentarians are directly affected by the tribute, they would be the main agents not interested in
its regulation, since many political parties are linked to the amounts collected by people holding large
wealth. The professor shows that people who exercise power and individuals who influence those
who exercise power act so that there is no more taxation. Brazil is not the only country that
experiences this situation, which is why the nations that instituted the IGF have revoked the same
later. This study will seek to understand the main influences that block the institution of the IGF
through bibliographic research, since it comprises a broad approach of theoretical studies of
researchers and authors of the chosen thematic area. The objective is to understand the motivations
that prevent the imposition of the Tax on Large Fortunes in Brazil and, more specifically, to
understand the main influences that serve as a barrier to the implementation of this tax.
Keywords: Fortune. Tribute. Policy. IGF.
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INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988
permitiu
a
implementação
e
regulamentação de vários impostos para
financiamento dos cofres públicos.
Segundo Holzkamp e Bacil (2014), o Brasil
foi considerado, com a reforma tributária
de 1966, um dos países com o mais
moderno sistema tributário, visto que a
participação tributária no PIB passou de
15% para 25%. Este impulso deve-se
principalmente à consolidação do direito
tributário sistematizado no curso de Direito
da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP), instituição responsável por
formar grandes tributaristas brasileiros.
(HACK, 2015, p. 26).
Atualmente
discute-se
a
possibilidade da realização de uma reforma
tributária, visto que para Haidar (2012,
apud HOLZKAMP e BACIL, 2014) o sistema
tributário contemporâneo carrega pesada
carga tributária, excessiva burocracia nos
procedimentos e insegurança jurídica
mesmo em casos já julgados. Corrobora
com este último problema Cintra (2012), o
qual considera que a matéria tributária é
um dos maiores exemplos de insegurança
jurídica. Para ele a insegurança é tida
devido à complexidade legislativa e às
constantes mudanças no ordenamento
jurídico.
Conforme ensina Hack (2015), a
carta magna é minuciosa quanto à matéria
tributária, reservando 17 artigos (art. 145
ao art. 162) no Capítulo I do Título VI além
de outros dispositivos influenciadores.
Diferentemente de ouros países que
geralmente separam um ou dois artigos
para este tema, a constituição brasileira
estabeleceu um sistema complexo sobre
tributação.
A discussão a respeito dos tributos
e do Direito Tributário tem ganhado
destaque nos últimos anos. Muitos
movimentos que questionam a carga
tributária no Brasil contribuíram para que
este assunto entrasse em pauta nos
tempos atuais; pretendem também
analisar as formas como são utilizados os
ISSN 1980 – 1742

valores tributados arrecadados. Os estudos
das escolas que tratam do Direito
Tributário passaram a considerar questões
que tratam da legitimidade do tributo e
sobre o controle dos gastos públicos pagos
com o dinheiro arrecadado (HACK, 2015, p.
27).
Desta discussão mencionada por
Hack (2015), coloca-se em evidência o
Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF). O
novo texto constitucional promulgado em
1988 que substituiu a carta magna de 1967
delegou à União a instituição do IGF. Este
imposto,
no
entanto,
nunca
foi
implementado no país, não obstante os
diversos projetos de lei que propuseram
regulamentá-lo.
Os principais motivos de oposição
ao IGF são: a) Manutenção para a cobrança
do tributo tem alto custo administrativo e
b) Os valores de arrecadação são baixos
(HACK, 2015).
Os argumentos de oposição ao IGF
baseiam-se geralmente em experiências
negativas de outros países que o
instituíram e não obtiveram o retorno
desejado, além de dados sobre estudo de
viabilidade (HACK, 2015).
Hugo de Brito Machado (2015),
renomado professor de direito tributário
refuta os defensores de inviabilidade por
questões de dificuldades técnicas e/ou
administrativas para a instituição do IGF.
Para ele, os argumentos apresentados são
falaciosos e, em entrevista ao Portal
Vermelho (2015), o autor soluciona todas
as indagações contra o referido o imposto.
Segundo Machado (2015), a raiz de
rejeição ao IGF tem natureza política, não
técnica ou administrativa. O professor
evidencia que pessoas que exercem o
poder e indivíduos que influenciam os
poderosos agem para que não haja mais
tributação. O Brasil não é o único país que
experimenta esta situação, motivo pelo
qual as nações que instituíram o IGF
revogaram o mesmo posteriormente.
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Percebe-se que Machado (2015)
aprofunda-se
além
das
questões
claramente técnicas e de administração
quando o mesmo pensa no IGF. Hack
(2015) por sua vez realizou um estudo em
2015 para compreender os principais
impasses do referido tema e confrontou as
dificuldades fundamentadas na legislação
brasileira.
Segundo Carvalho Jr. (2011), o fato
de haver um número pequeno de pessoas
que detenham grandes concentrações de
riqueza pode influenciar significativamente
a sociedade e a política de maneira
indesejável. Perde-se a oportunidade de
melhorar o cenário o cenário social à
medida que se tributar mais a riqueza, ao
mesmo tempo em que as concentrações
podem ser diminuídas.
Para Carvalho Jr. (2011), um dos
maiores desafios que o governo enfrenta
em relação aos poderosos é o fato destes
possuírem grande poder e influenciar as
ações públicas, seja por vias legais ou
ilegais; aqueles que detêm muitas riquezas
conseguem de alguma forma pressionar o
Estado, fazendo-o proteger os interesses
das elites.
Muitos dos ricos conseguiram tal
status
devido
a
transferências
intergeracional de propriedade sem
incidência de impostos sobre suas rendas,
portanto, apenas tributos que incidissem
sobre transferências de propriedades e
sobre fortuna pessoal seriam capazes de
corrigir as distorções históricas (CARVALHO
JR., 2011).
O problema do presente estudo
encontra-se nas reflexões de Machado
(2015) a respeito das questões políticas
que travam a implementação do IGF no
Brasil. Nesse sentido, fez-se a seguinte
indagação: quais as principais influências
contrárias que impactam a instituição do
Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) no
Brasil?
Segundo Souza (2013), o Brasil vem
observando escândalos referentes a
doações que partidos políticos recebem de
empresas privadas para o financiamento
ISSN 1980 – 1742

de eleições. De acordo com Fleischer
(2000, apud Souza, 2013), o fim da
ditadura militar permitiu a volta do
multipartidarismo e das eleições diretas o
que, consequentemente, intensificou as
disputas eleitorais e aumentou a
importância para as campanhas eleitorais.
Não obstante, Albuquerque (2014)
levanta diversos fatores de ordem técnica
e administrativa de muitos estudiosos que
são contrários ao IGF. Entre os principais
argumentos
pode-se
destacar
a)
Inviabilidade econômica devido ao custo
de
manutenção
do
imposto;
b)
Possibilidade de tributação excessiva; c)
Fiscalização de alta complexidade e d)
Subjetividade na avaliação dos bens.
Levando-se em consideração os
estudos de Albuquerque (2014) e de
Fleischer (2000), acredita-se que o IGF não
teria eficácia em seus objetivos caso fosse
instituído no Brasil, a saber, diminuir as
desigualdades por meio de ações fiscais.
Nestes termos, os estudos sobre o IGF
pretendem compreender as motivações
que impedem a instituição do Imposto
sobre Grandes Fortunas no Brasil e,
especificamente, determinar as principais
influências que servem como barreira para
a implantação do referido tributo.
O tema referente aos tributos
ganhou destaque nos últimos anos devido
às medidas fiscais alternativas diante dos
recentes problemas econômicos no Brasil.
Segundo Cavalcanti (2015), o tema do IGF
obteve notoriedade em 2015 devido à crise
econômica que assola o país. Deputados
como Paulo Teixeira do PT acreditam que
medidas fiscais como esta podem diminuir
os efeitos negativos que a economia do
país vem enfrentando, além de deixar mais
justas as medidas fiscais de ajuste
adotadas
recentemente
que,
consequentemente, representaram perdas
para a classe trabalhadora.
O senador Paulo Paim (PT) lançou o
Projeto de Lei do Senado nº 315, de 2015
(complementar) que pretende tributar o
patrimônio no país ou no exterior de
pessoa física ou de espólio (herança) cujo
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valor ultrapasse R$ 50.000.000,00. O
gabinete de Paulo Paim considera que as
arrecadações poderão render até R$ 50
bilhões
para
os
cofres
públicos
(CAVALCANTI, 2015).
Segundo Cavalcanti (2015), o
projeto de lei pretende distribuir a riqueza
que se concentra nas mãos de poucos. Este
objetivo é perseguido por vários países e,
segundo o autor, Paulo Paim diz não
compreender o porquê do Brasil resistir à
implementação do IGF. Sua conclusão é
que os entraves técnicos não passam de
estratégias para mascarar o viés político
contrário ao IGF.
Percebe-se por Cavalcanti (2015)
que o próprio representante do senado
entende que as barreiras estabelecidas
para impedir a instituição do IGF não
encontram fundamentos técnicos ou
administrativos fortes mascarados por
motivações políticas.

1. IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS

De acordo com Machado (2015), a
instituição e majoração de tributos são
realizadas por meio de leis ordinárias. A
Constituição Federal, por sua vez, outorga
competência impositiva para isto. No
entanto, a carta magna em aspecto
excepcional permitiu a criação do IGF por
meio de lei complementar, assim como
permitiu também a constituição de
empréstimo
compulsório
e
de
contribuições sociais pelo mesmo veículo
sem seus artigos 153, VII, 148 e 195, § 4º,
respectivamente.
O art. 153 da Constituição Federal
de 1988 estabelece competência para a
União instituir determinados impostos, a
saber: a) de produtos estrangeiros; b) de
exportação de produtos nacionais ou
estrangeiros para o exterior; c) de renda e
de proventos de qualquer natureza; d) de
produtos industrializados; e) de operações
de crédito, câmbio e seguro, ou anda que
sejam relativos a títulos ou valores
mobiliários; f) de propriedade territorial
rural e g) sobre grandes fortunas, mediante
lei complementar (CF/88).
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Segundo
Ribeiro
(2015),
a
Constituição Federal concede à lei
complementar a responsabilidade de
instituir o tributo; também deve esta
determinar o seu fato gerador, a sua base
de cálculo que serão os contribuintes do
imposto
instituído.
Estes
termos
encontram-se escritos no art. 146, III, a da
CF/88. Além disso, deve a lei
complementar também definir a alíquota e
os demais elementos exigidos pela lei em
relação ao tributo.
Segundo Carvalho Jr. (2011), existia
um grupo de pessoas durante a fase de
construção da carta magna de 1988 que se
preocupava com a reversão do sistema de
tributação progressiva que até então
baseava-se sobre a renda dos salários e de
autônomos. O projeto apresentado pela
Comissão Afonso Arinos (Comissão
Provisória de Estudos Constitucionais CPEC) incluía no texto constitucional o
Imposto Sobre Grandes Fortunas (IGF),
feito inicialmente na Comissão do Instituto
dos Advogados de São Paulo e da
Associação Brasileira de Direito Financeiro,
recepcionado ela nova constituinte após os
debates.
Em relação aos impostos cobrados
sobre a riqueza, Kessler e Pestieau (1991,
apud CARVALHO JR., 2011) divide-os em
dois tipos, conforme o ponto de vista da
equidade: 1. Tributos que são aplicados
com determinada frequência sobre a
riqueza dos contribuintes, conhecido como
Imposto sobre Riqueza Líquida ou Wealth
Tax; 2. Tributos que são aplicados
esporadicamente
durante
uma
transferência de riqueza, conhecidos estes
como Impostos sobre Heranças e/ou
Doações, cujo cálculo é realizado sobre o
valor líquido do patrimônio, definido como
o valor do bem, deduzido o valor do ônus e
de dívidas.
O wealth tax (Imposto sobre a
Riqueza) mencionado por Carvalho Jr.
(2011) também pode ser chamado de
capital tax (Imposto sobre o Capital). É um
tributo que equivale-se ao IGF. Piketty
(2014) propôs em seu trabalho a instituição
do referido imposto sobre grandes capitais
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com o objetivo de reduzir as desigualdades
sociais em escala mundial.
De acordo com Piketty (2014, p.
503-504, apud RIBEIRO, 2015, p. 26),
existem três vantagens com este tributo, a
saber: 1. O tributo atinge tanto o capital
financeiro quanto o imobiliário; 2. O
tributo admite dedução de dívidas que
incidam sobre o patrimônio, procedimento
não permitido atualmente e 3. O tributo
permite adotar a progressividade, visto que
boa parte da tributação feita sobre o
patrimônio é proporcional.

1.1.
O imposto sobre grandes capitais
segundo Piketty
Segundo Piketty (2014), a função
de um imposto sobre grandes capitais em
escala mundial seria distributiva com o
objetivo de regular o capitalismo no
sentido de limitar a concentração de renda
por meio de estratégias que diminuam o
retorno do capital privado para níveis
abaixo da taxa de crescimento, ou seja, a
riqueza nacional deve superar a
remuneração dos grandes capitais.
Segundo Ribeiro (2015), esta
função diferencia-se da redistributiva com
prestação pública aos menos favorecidos.
Fica clara intenção a intenção de Piketty
(2014) pela distribuição por meio de
progressão diretamente proporcional ao
percentual devido pelo contribuinte à
medida que seu patrimônio aumenta.
“Propõe Piketty uma incidência anual de
0% para patrimônios inferiores a 1
milhão de euros; 1% para aqueles entre
1 a 5 milhões de euros; 2% para os
valores além de 5 milhões de euros;
podendo subir até 5 a 10% para os
patrimônios acima de 1 bilhão de
euros.” (RIBEIRO, 2015, p. 26)

Outra característica apontada por
Piketty (2014) a respeito do imposto sobre
grandes capitais é o fato de incidência
sobre o patrimônio acumulado, não sobre
rendimento
gerado,
o
que
não
desestimularia novos investimentos. O
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autor também menciona a lógica de
incentivos de investimentos com maior
taxa de retorno ou da alienação de capital
com baixa rentabilidade.
O imposto sobre grandes capitais
estabelece incidências progressivas sobre a
riqueza do indivíduo, fator que devolve ao
interesse comum o controle do
capitalismo, visto que sua instituição apoiase nas forças da propriedade privada e da
livre concorrência. A taxação de cada
categoria de riqueza é igual sem
discriminação em relação a sua origem,
dando importância ao pensamento de que
“os detentores dos ativos estão em melhor
posição do que o poder público para
decidir sobre os investimentos a serem
feitos” (RIBEIRO, 2015, p. 26).
O imposto proposto por Piketty
(2014) pode também absorver o imposto
sobre propriedade imobiliária cujas fraudes
serão inibidas por meio de lançamento de
ofício tendo como referência o valor de
mercado do capital. É possível a dedução
de empréstimos, e o patrimônio será
tributado pelo resultado final ao invés pelo
ativo.

1.2.
O Wealth Tax pelo mundo – os
principais casos
Segundo Ribeiro (2015), todos os
países da Europa Ocidental adotam ou em
algum momento adotaram o Wealth Tax,
com exceção de Portugal, do Reino Unido
e da Bélgica. Alguns países aboliu o tributo
logo após a sua instituição no ano de 1990,
como a Áustria, em 1994, a Itália, em 1995,
a Dinamarca, em 1996, cuja estrutura
baseava-se em uma alíquota de 2,2% sobre
o quem excedesse o patrimônio líquido de
US$ 155 mil, a Alemanha, em 1997, a
Islândia, em 2005, a Finlândia em 2006, a
Suécia, em 2007, a Espanha em 2008 e a
Grécia, em 2009.
Não obstante, devido à crise fiscal
espanhola, o tributo foi novamente
instituído na Espanha em 2011 e na
Islândia em 2010. A Europa Ocidental,
atualmente, conta com a Holanda, a
França, a Suíça, a Noruega, a Islândia, a
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Luxemburgo, a Hungria e a Espanha
cobrando o Wealth Tax (RIBEIRO, 2015).
Segundo Ribeiro (2015), há
experiências com o Wealth Tax em poucos
países do continente asiático. O Japão o
adotou por apenas dois anos, entre 1950 e
1952. Na Índia o tributo está vigente desde
1950. Também foi adotado por Paquistão e
pela Indonésia. A cobrança do imposto tem
as seguintes isenções (BARBOSA e FREITAS,
2015): a) Propriedades agrícolas; b) Obras
de arte; c) Objetos de uso pessoal e d)
Residência de uso pessoal do contribuinte.
No continente africano houve
debates a respeito da instituição do Wealth
Tax na África do Sul no período pós
Apartheid (RIBEIRO, 2015).
Na América Latina o Wealth Tax
continua em vigor na Colômbia, na
Argentina, desde o ano de 1972 e no

Uruguai, desde o ano de 1991. Segundo
Ribeiro
(2015),
estudos
apontam
evidências de crescimento econômico
destes países desde a época de
implantação do imposto em seus sistemas
tributários.
Ressalta-se a experiência da França
cujo número de contribuintes e valores de
arrecadação cresceu entre 1992 e 2010, de
168 mil famílias para 562 mil famílias.
Nesse sentido, a arrecadação tributária do
Wealth Tax evoluiu de 1 bilhão de euros
para 4,5 bilhões de euros no período
analisado. A figura 1 demonstra o
crescimento
mencionado
em
uma
comparação entre valor arrecadado e
número de contribuintes.
(RIBEIRO, 2015, p. 19).

Figura 1 - Arrecadação do Imposto sobre a Fortuna (ISF) na França.
FONTE: RIBEIRO, Ricardo Lodi. Piketty e a reforma tributária igualitária no Brasil. RFPTD, v. 3, n.3, 2015, p. 19.

Na França existem seis alíquotas
progressivas cuja variação é de 0,55% a
1,8%. A incidência destas alíquotas recai
sobre a riqueza líquida que exceda 800 mil
euros. Quando o ISF imposto é pago sua
soma com o Imposto de Renda (IR) não
pode ser maior que 50% da renda bruta do
indivíduo. Também há redução quando o
imóvel de residência do contribuinte sofrer
uma redução de 30% na avaliação. Existe
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desconto sobre as outras propriedades,
quando alugadas, entre 20% e 40%
(RIBEIRO, 2015).
A Argentina pratica o chamado
Imposto sobre Bens Pessoais (IBP), tributo
do mesmo tipo do Wealth Tax. A tabela 1
apresenta os tipos de bens tributados pelo
IBP no ano de 2008, período que contou
com 260.428 declarações dos contribuintes
(RIBEIRO, 2015).
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Tabela 1 - Composição dos bens tributados pelo Imposto sobre os Bens Pessoais na Argentina: exercício fiscal 2008.

FONTE: RIBEIRO, Ricardo Lodi. Piketty e a reforma tributária igualitária no Brasil. RFPTD, v. 3, n.3, 2015, p. 20.
“(...) os imóveis representaram quase 40% da base tributária do imposto e os ativos financeiros
– que incluem ações, títulos, participações sociais, créditos, obrigações negociáveis, debêntures
e depósitos em dinheiro –, 33%. O patrimônio localizado no exterior era 12% do total declarado,
sendo composto, sobretudo, por ativos financeiros (83% desse total).” (RIBEIRO, 2015, p. 20)

As figuras 2 e 3 representam os dados sobre arrecadação em proporção do PIB e em
relação a riqueza bruta, cuja evolução do indicador é avaliado desde 1977. De acordo com
Barbosa e Freitas (2015), o IBP representou 0,7% do PIB em 1982 e caiu para 0,17% em 2002. A
partir de 2003, ele estabilizou-se entre 0,3% e 0,4% do PIB.
A figura 1 evidencia que houve crescimento de arrecadação do tributo a partir de
2003. No entanto, a participação do imposto sobre a receita total e sobre a receita tributária
desde 2003 vem caindo, se recuperando timidamente em 2008 e 2009 (BARBOSA E FREITAS,
2015).

Figura 2 - Arrecadação e participação nas receitas totais e tributárias do Imposto sobre Bens Pessoais.
FONTE: RIBEIRO, Ricardo Lodi. Piketty e a reforma tributária igualitária no Brasil. RFPTD, v. 3, n.3, 2015, p. 21.

A tabela 2, por sua vez, demonstra a queda de representatividade do IBP no PIB argentino,
estabilizando-se em 2003 conforme mencionado anteriormente (BARBOSA E FREITAS, 2015).
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Figura 3 - Arrecadação do Imposto sobre a Riqueza Líquida 1977-1991 e sobre a Riqueza Bruta 1992-2010.

FONTE: RIBEIRO, Ricardo Lodi. Piketty e a reforma tributária igualitária no Brasil. RFPTD, v. 3, n.3, 2015, p. 21.

“Hoje, países do MERCOSUL que adotam tributo semelhante, como Argentina e Uruguai, o imposto
sobre riqueza é responsável por 1,2% e 6,3%, respectivamente, do total da arrecadação tributária
desses países, segundo estudo recente do IPEA. Se a adoção do IGF no Brasil implicasse em uma
arrecadação de 1,2% do total da arrecadação tributária do País, percentual que se observa na
Argentina, a arrecadação desse tributo seria de R$ 12,66 bilhões, segundo o último dado
disponibilizado pela Receita Federal, que se refere ao ano de 2009. Esse valor corresponderia a
quase um terço das necessidades de financiamento da saúde, estabelecido em R$ 45 bilhões quando
da discussão da regulamentação da Emenda Constitucional n° 29 por esse Parlamento. Desta forma,
o valor que potencialmente pode ser arrecadado pela adoção do IGF pelo Brasil não é desprezível e
ajudaria a resolver o problema de financiamento do SUS.” (BARBOSA e FREITAS, 2015, p. 218).

Estas afirmações de Barbosa e Freitas
(2015) referem-se aos argumentos em prol do
Projeto de Lei Complementar n° 130/2012 que
traz motivos favoráveis para a instituição do IGF
no Brasil com fundamentação nos casos de
sucesso da Argentina e do Uruguai. Apesar de
valor que seria arrecadado com o IGF não ser
vinculado diretamente ao custeio da saúde, por
exemplo, Barbosa e Freitas (2015) acreditam que
há possibilidade de o Poder Público utilizar este
dinheiro para melhorar a infraestrutura da saúde
no Brasil.
No Brasil diversos projetos de lei foram
criados para a instituição do IGF. Alguns pontos
podem ser extraídos das análises de Carvalho
(2011).
•

O PLP 26/2011, PLS 531/2011 e
PLP 62/2011: riquezas a partir de
R$ 7,5 - 8 milhões são tributadas
em mais de 0,5%.

•

Na PLP 277/2008, valores acima
de R$ 4 milhões receberiam
tributação a 0,5%.

•

Os demais projetos exigiam um
nível de riqueza maior para
tributação de 0,5%; sendo:
o Entre R$ 18,5 milhões e
R$ 20 milhões no caso de
PL 950/2011 e PLS
128/2008 e;
o Acima de R$ 40 milhões
para os PLP 162/1989 e
202-B/1989.

•

A tributação com percentual
maior que 1% encontra-se na PLP
277/2008, com riquezas acima de
R$ 8 milhões para tributação.

De acordo com Carvalho Jr. (2011), outros
pontos merecem destaque na evolução dos
projetos de lei. O primeiro refere-se aos imóveis
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residenciais que recebiam um certo alívio em
praticamente todos os projetos – inclusive, o PLS
12/2008 isentava tributação sobre este tema. A
respeito da avaliação dos imóveis os primeiros
projetos de lei exigiam a autodeclaração do
contribuinte e os posteriores determinavam-no
como a base cálculo do IPTU ou do ITR. Para o
autor, já poderia ser considerado um critério mais
estrito do que a base de cálculo o valor venal,
visto que aquela é um montante incidente sobre
a alíquota do IPTU.
De todos os oito projetos elucidativos,
seis deles incluíam em seu texto medidas
antievasivas. Os primeiros projetos de lei eram
mais vagos para a restrição, ou seja, somente
determinavam que as pessoas jurídicas seriam
responsáveis solidários no caso de sonegação do
IGF; os bens não declarados poderiam ser
presumidos como que adquiridos com o
rendimento da sonegação do IR. Os projetos mais
recentes, por sua vez, pretendem aplicar multas
para o caso de subavaliação e de ocultação de
bem do proprietário (CARVALHO JR., 2011).

2. INFLUÊNCIAS CONTRÁRIAS À INSTITUIÇÃO DO IGF

Segundo Albuquerque (2014), no mês de
dezembro de 2000 o relator Marcos Cintra, em
apreciação às emendas do PLP nº 202/1989
durante a Comissão de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados emitiu manifestação
contrário à instituição do IGF. De acordo com o
relator, o tributo em questão não atende aos
requisitos básicos que se deseja para uma matriz
tributária, a saber: a) simplicidade; b)
universalidade; c) baixo custo; d) alta
produtividade e e) neutralidade alocativa.
Marcos Cintra também considera que IGF
realizaria tributação excessiva sobre os
rendimentos, pois aquilo que gera o patrimônio,
ou seja, a renda e as outras formas de
acumulação de riqueza já são tributadas por
outras espécies de tributos. Não obstante, a
renda outrora poupada sofreria dupla-tributação,
pois, no momento em que a renda fosse
considerada pelo agente econômico, teria a
incidência do IR, e, no momento de sua
poupança,
estaria sujeita ao
IGF,
e
concomitantemente a outros tributos que
incidem sobre o patrimônio acumulado, como o
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU), o Imposto sobre Veículos
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Automotores (IPVA) e o Imposto sobre a
Propriedade
Territorial
Rural
(ITR)
(ALBUQUERQUE, 2014).
De acordo com Albuquerque (2015),
outro argumento contrário à instituição do IGF
recai sobre o risco de bitributação. O referido
imposto poderá incidir sobre bens e valores que
já são tributados diretamente. Por exemplo,
rendimentos obtidos por meio de trabalho e de
capital são tributados pelo IR; rendimentos sobre
o patrimônio, de acordo com a sua natureza, são
tributados pelo ITR, IPVA entre outros. Ressaltese que a bitributação é proibida pelo
ordenamento jurídico brasileiro. Muitos países
que instituíram impostos similares ao IGF
perceberam os problemas da bitributação. De
acordo com o autor, algumas vezes o tributo era
sustentado por problemas econômicos ou
bélicos, não em si mesmo, portanto, devido a
problemas financeiros.
Conforme Albuquerque (2014), um dos
maiores estudiosos doutrinários internacionais,
Christophe Heckly defende que os impostos que
incidem sobre a fortuna não seriam tão
equitativos como acredita-se atualmente. Esta
crítica é uma das mais importantes em relação
aos argumentos contrários ao IGF, pois muitos
defendem que a sua implementação deve ser
efetivada porque promove da justiça fiscal. Para
que o tributo tivesse capacidade de promover
uma repartição de renda com significativo
impacto, o IGF assumiria caráter de confisco, o
que gera uma contradição: ou o imposto sobre a
fortuna é ineficiente para diminuir a desigualdade
ou, sendo eficiente neste propósito, configuraria
efeito confiscatório. O efeito de confisco,
inclusive, é a razão porque deixou de ser aplicado
na Alemanha.
A fiscalização do IGF seria outro fator
contrário à sua implementação. Barbosa e Freitas
(2015) corroboram em análise ao Projeto de Lei
Complementar n° 277/2008 que
“a fiscalização do imposto, de fato, não seria
simples. Com efeito, consoante consta do art. 6°
do Projeto de Lei Complementar n° 277/2008,
“O imposto será lançado com base em
declaração do contribuinte na forma da lei, da
qual deverão constar todos os bens do seu
patrimônio, e respectivo valor.” Mesmo na
justificação desse projeto é reconhecida a
necessidade de melhoras na fiscalização
tributária, sob pena de descumprimento de seus
dispositivos. Em que pese a redação dada ao
parágrafo único do artigo 6°, qual seja, “O bem
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que não constar da declaração presumir-se-á,
até prova em contrário, adquirido com
rendimentos sonegados ao imposto de renda, e
os impostos devidos serão lançados no exercício
em que for apurada a omissão”, seria grande a
possibilidade de fuga de capitais para países em
que não existe o tributo” (BARBOSA e FREITAS,
2015, p. 19).

Conforme Carvalho Jr. (2011), as derrotas
nas Comissões de Tributação e Finanças na
Câmara e de Assuntos Econômicos no Senado
determinaram que o IGF seria um imposto caro
para o governo e com baixo potencial de
arrecadação. Muitos dos que se posicionaram
contra citaram dados de baixa arrecadação em
países da Europa que adoram e posteriormente
deixaram de lado impostos que tributaram
grandes capitais entre 1990 e 2000.
Albuquerque (2014) também debate a
respeito dos riscos que o IGF traria para a inibição
de poupança interna, da fuga de capitais e do
possível resultado baixo que não justificaria sua
implementação. Segundo o autor, Olavo Nery
Corsatto, consultor legislativo do Senado Federal,
afirma que existe grande dificuldade determinar
os critérios para avaliar os bens que possam
compor o patrimônio de pessoas físicas. A

cobrança do tributo depende de sua eficiência,
que por sua vez precisa ser confiável quanto ao
levantamento patrimonial do contribuinte e
quanto aos parâmetros de avaliação.
Albuquerque (2014) acredita que o
melhor critério para avaliar o patrimônio seria
realizar os cálculos sobre o valor de mercado dos
bens do contribuinte. A dificuldade, não obstante,
está no fato de saber o real valor de mercado
destes bens – o valor de mercado não é bem
definido, o que abre espaço para subjetividade do
avaliador. Um bem subjetivamente avaliado
atingiria diretamente o próprio contribuinte do
tributo, e este teria seu lançamento realizado por
meio de declaração.
Machado (2015) observa que os fatores
técnicos geralmente apresentados não são
empecilho para a instituição do IGF. Para o autor,
a não-criação do imposto se dá, única e
exclusivamente, por barreiras de aspecto política,
pois os líderes estão sob esta influência. "O
verdadeiro motivo da não instituição do imposto
sobre grandes fortunas é de ordem política. Os
titulares de grandes fortunas, se não estão
investidos de poder, possuem inegável influência
sobre os que o exercem" (MACHADO, 2015, p. 345).

________________________________________________________________________________________
3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme observou-se neste estudo a
instituição do IGF no Brasil encontra diversas
barreiras de ordem técnica, administrativa e
política. Não obstante a carta magna estabelecer
competência para a União o regulamentar por
meio de lei complementar, os representantes
políticos demonstraram inércia em agir a favor de
sua implementação.
Observa-se que as posições contrárias ao
IGF fundamentam-se em fatores diversos. O
primeiro deles seria a inviabilidade econômica,
tanto no sentido de baixa arrecadação para os
cofres públicos quanto de alto custo de
manutenção do imposto, ou seja, ele não se
justificativa economicamente por conta do custo
benefício.
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O segundo fator procura colocar por terra
o possível objetivo extrafiscal do IGF, a saber,
diminuir a desigualdade social e melhor a
distribuição de renda. Já afirmava Piketty (2014),
que a função de um imposto sobre grandes
capitais deveria ser distributiva com o objetivo de
regular o capitalismo no sentido de limitar a
concentração de renda por meio de estratégias
que diminuam o retorno do capital privado para
níveis abaixo da taxa de crescimento, ou seja, a
riqueza nacional deve superar a remuneração dos
grandes capitais, ao invés de redistributiva.
Além destes fatores, também questionase sua importância em relação ao complexo
modo de determinar o que é uma grande fortuna,
qual o valor dos bens tributados e como impedir
a excessiva tributação quando há outros impostos
que teoricamente incidem sobre o mesmo objeto
do IGF.
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RESUMO
A globalização e as constantes mudanças mundiais em todos os contextos chegam também à
educação, objetivando melhoria no aprendizado técnico-científico e, consequentemente,
propondo desafios a serem enfrentados nos campos de estágio. Nesse contexto, o presente
estudo apresenta um relato da experiência de cinco docentes do Centro Universitário Santa
Rita de Cássia, que atuam como Preceptores de estágios. O relato da experiência aborda a
percepção dos docentes no primeiro contato com graduandos de Enfermagem em campos de
estágio diversos, revelando o que precisa ser feito a fim de preencher as lacunas entre a teoria
e a pratica, com vistas à formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho.
Palavras Chave: Educação, Estágios, Prática Profissional, Orientação, Enfermagem.

ABSTRACT
Globalization and the constant world changes in all contexts also come to education, aiming at
improving the technical-scientific learning and, consequently, proposing challenges to be faced
in the internship fields. In this context, the present study presents an experience report of five
professors of Santa Rita de Cássia University Center, who act as Preceptors of internships. The
experience report addresses the teachers' perception in the first contact with nursing
undergraduates in various internship fields, revealing what needs to be done in order to fill the
gaps between theory and practice, with a view to training quality professionals for the work
market.
Keywords: Education, Internships, Professional Practice, Orientation, Nursing.
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INTRODUÇÃO
O programa de graduação de
Enfermagem da Universidade Santa Rita,
tem a missão de preparar os graduandos
para serem profissionais enfermeiros,
qualificados no mercado de trabalho.
Na vivência da docência no ensino
superior da Enfermagem, observam-se
lacunas que necessitam ser preenchidas
quanto aos principais obstáculos citados
pelos docentes, que são: déficit de
conhecimento, medo, insegurança, postura
e conduta inadequada dos discentes
(RODRIGUES, et al, 2008).
O docente tem uma tarefa
complexa
quanto
a
desenvolver
competências, habilidades, aprimoramento
intelectual, autonomia, liderança e postura
crítica-reflexiva, baseada em compromisso
social e ético frente à demanda que o
profissional enfermeiro vai enfrentar no
cotidiano de sua atuação profissional.
Frente à globalização, com
constantes mudanças de tecnologia, os
docentes têm a missão de romper
barreiras
e
paradigmas
de
uma
enfermagem tecnicista, centrada no
cumprimento de tarefas, concepções
antigas e emparedadas, rumo à ampliação
da visão do graduando de enfermagem de
como ser enfermeiro voltado ao cuidado
integral, a partir da visão holística do ser
humano (MENEGAZ e BACKES, 2016).
Faz-se necessário então, reforçar
junto aos alunos, a importância da busca
de novos conhecimentos para além da
universidade, bem como participar e
vivenciar com seriedade, das diversas
atividades
oferecidas
no
âmbito
acadêmico, o que pode proporcionar
desenvolvimento
intelectual
e
amadurecimento emocional.
Os
objetivos
da
parceria
graduandos/preceptores, na percepção
dos enfermeiros docentes, estão ligados ao
que consideram a essência de seu trabalho,
ou seja, fortalecer o ensino e a
aprendizagem dentro da realidade da
ISSN 1980 – 1742

pratica. “Para melhorar a qualidade de
ensino, da assistência e trazer os alunos
para a realidade propriamente dita,
juntando a prática e a teoria” (ANDRADE,
et al, 2015).
É de suma importância que o
docente articule a teoria com a prática de
forma objetiva, embasada cientificamente,
para incluir o aluno no contexto teóricoprático.
Assim, seria tarefa docente
desenvolver
as
competências
dos
acadêmicos durante o período de estágio,
visando desenvolver aptidão para o
desenvolvimento de ações de prevenção,
promoção, proteção e reabilitação de
saúde, tanto ao nível individual quanto ao
coletivo.
Salientamos que as atuais reflexões
sobre a formação superior em Enfermagem
devem ser consideradas nas mudanças
curriculares e discutidas com base nas
diretrizes do Conselho Nacional de
Educação e Câmara de Educação Superior
CNE/CES 1133/2001 e também da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Assim, a formação pedagógica do
enfermeiro tem sido defendida pela
categoria, oficializada nas Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Enfermagem (DCN/ENF).
Não obstante, como profissionais da saúde
e da educação, os docentes de
Enfermagem atuam não somente no
contexto acadêmico, mas também nos
serviços de saúde, visto que nestes se
realizam atividades práticas exigidas pelas
DCN/ENF. Desse modo, para que discentes
de Enfermagem possam ter a oportunidade
de aprender as funções essenciais aos
exercícios da profissão de enfermeiro - tais
como promover e cuidar da saúde,
prevenir agravos e educar, faz-se
necessário que sejam acompanhados em
seu processo de ensino e aprendizagem,
por docentes com conhecimentos para
além das habilidades técnicas (MATTOS, et
al, 2017).
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ATUAÇÃO EM CAMPO DE ESTÁGIO
Os campos de estágio do Centro
Universitário Santa Rita têm como objetivo
atender à missão de formação de
profissionais Enfermeiros competentes,
com base nas Diretrizes do Conselho
Nacional de Educação.
No ano de 2018, os docentes coautores deste artigo, iniciaram a
preceptoria nos estágios em campos
diversos. Naquela etapa do processo, cada
docente, com intuito de desenvolver
competências em suas respectivas
disciplinas,
desenvolveu
métodos
pedagógico-didáticos com seus respectivos
estagiários, com vistas a atender à missão
da instituição.
Assim, foi solicitado aos alunos que
realizassem estudos de caso com o intuito
de desenvolver o pensamento crítico de
cada
acadêmico,
baseado
na
Sistematização
de
Assistência
de
Enfermagem. Outros trabalhos escritos e
apresentações orais também foram
solicitadas para que se pudesse avaliar o
conhecimento de fisiopatologia, bem como
a postura, a conduta e a oratória, com
intuito de desenvolver no aluno, o
conhecimento cientifico quanto aos
cuidados de enfermagem.
A realidade da prática docente nos
cursos da área da saúde e da enfermagem
em particular como apurado neste estudo,
mostra que a necessidade de formação
para o exercício da docência se encontra
numa encruzilhada. Se, por um lado, se
exige do docente universitário dos cursos
da saúde e enfermagem, conhecimento
específico da área, por outro, têm se
intensificado as reflexões acerca da
necessidade de uma formação pedagógica
para o exercício da docência. Para tanto,
ao se tomar o exercício da docência como
prática social, a profissionalização docente
deve ser encarada como uma estratégia
ISSN 1980 – 1742

para se repensar a dinâmica da educação
em saúde e assim, reconhecer o professor
como agente fundamental e transformador
da educação superior (MATTOS, et al,
2017).
Assim, frente ao mencionado, esta
pesquisa buscou apurar as dificuldades
encontradas pelos docentes da prática de
estágios junto aos estagiários do curso de
graduação em Enfermagem.

METODOLOGIA
Foi solicitado aos docentes que
escrevessem seus relatos sobre a
experiência vivenciada com os discentes de
enfermagem durante o período de estágio.
Assim, cada preceptor de estágio que
aceitou participar desta pesquisa, assinou
um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e respondeu ao formulário
elaborado pelos autores para este fim
(anexos).

RESULTADOS
As respostas ao formulário
permitiram que a amostra fosse
caracterizada
em
caráter
sócio
demográfico e revelou as impressões sobre
as facilidades e as dificuldades do exercício
da docência com os graduandos.
Participaram desta pesquisa cinco
docentes que aceitaram registrar suas
impressões, sendo dois do sexo masculino
e três do sexo feminino, todos na faixa
etária de 35 a 45 anos, com mais de nove
anos de formados e com mais de uma
especialização; destaca-se que um deles
milita na área do ensino, como docente e
pedagogo.
Dada a riqueza dos relatos,
optamos por transcrevê-los na integra
como se segue:
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Preceptor A

Preceptor B

“Na minha experiência com os
alunos no primeiro dia de aula nestes
últimos meses observei a diferença de
um aluno do ensino técnico e um aluno
da graduação, geralmente o aluno do
ensino técnico, não tem conhecimento
nenhum na área da enfermagem, tudo
para ele é novo, tem um perfil que
conseguimos explorar o suficiente para
que toda grade solicitada seja aplicada
sem maiores problemas. Já com o aluno
da graduação, esta situação é diferente
em alguns casos, principalmente
daquele aluno que já é um profissional
da área hospitalar, é necessário ensinar
o básico para os alunos graduandos
que não tem experiência na área,
porém não se pode esquecer de
mostrar coisas novas e de competência
do enfermeiro a ambos. O desafio de
chamar a atenção desse aluno que só
quer o diploma para se formar, é uma
tarefa árdua, porém satisfatória pois
ele consegue enxergar que um
enfermeiro não tem a simples tarefa de
aprazar uma prescrição médica, ou
prescrever um cuidado, sempre mostro
a eles que somos gestores da unidade
no momento que entramos para
trabalhar, tudo que acontece na
unidade no momento do plantão é de
responsabilidade do enfermeiro. No
primeiro dia de aula, notamos muita
insegurança dos alunos, quanto ao
conteúdo a ser dado pelo professor,
quanto ao campo de estágio, são
muitas dúvidas, mas sempre no
primeiro dia de aula, realizo o
reconhecimento de campo, e uma roda
de conversas para saber mais um pouco
sobre a personalidade de cada um,
onde trabalham, com quem moram,
para que haja uma familiarização, e a
aula e o conteúdo a ser aplicado não se
torne maçante. ”

“No primeiro momento realizo o
acolhimento dos alunos e proporciono
um ambiente onde todos possam se
sentir acolhidos e à vontade para se
apresentar. Descrevo o campo de
estágio com a normas e rotinas das
instituições e percebo que alguns deles
já demonstram medo e outros, a
vontade de aprender e adquirir novos
conhecimentos práticos.
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O grande desafio para eles
como enfermeiro é ser empático na
abordagem do paciente; no âmbito da
saúde da mulher com as gestantes e
puérperas, o enfermeiro deve possuir
empatia aguçada. Os graduandos
chegam ao campo de estágio com
grande déficit de maturidade na área
social; A inexperiência de vivência em
âmbito hospitalar gera a insegurança
na
abordagem
da
paciente
impossibilitando uma coleta de
informações adequada.
Percebo a falta de dedicação,
interesse e conhecimento técnico
científico de alguns alunos, o
desinteresse de outros e a insegurança
que
toma
conta
durante
os
procedimentos, muitas vezes deixando
transparecer para o paciente a sua
deficiência e a grande dificuldade para
realização de um excelente acolhimento
na saúde da Mulher.
O carro chefe do enfermeiro que
atua no contexto da saúde da mulher é
ser um profissional empático e
humanizado, os alunos necessitam
desenvolver uma atitude humanizada
em todo atendimento que envolva o
binômio mãe-filho. “
Preceptor C
“Frente ao primeiro contato com
o campo de estágio, os alunos de
maneira geral estão tensos e querendo
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aprender tudo em um curto espaço de
tempo; a ansiedade os atrapalha e
dificulta o aprendizado do simples aferir
da pressão arterial, do pulso,
temperatura ou mesmo a respiração
dos pacientes. Por alguns momentos os
pacientes ficam receosos em ser
atendidos por estudantes, mas ao final
concordam que o atendimento
humanizado, diferenciado e afetuoso os
destaca dos demais membros da equipe
de enfermagem que já se encontram
robotizados devido à rotina diária. Ao
final do atendimento, mesmo com
pouca ou sem nenhuma experiência, os
discentes eram elogiados pelos
pacientes e ao fim de cada
procedimento
ou
atendimento
prestado,
nota-se que o conflito
interno desses alunos quanto ao
sofrimento vivido por parte destes
pacientes em relação ao abandonotanto pela família quanto pelos órgãos
públicos, os impulsionam a fazer o
melhor que podem. A empatia
demonstrada pelos discentes leva os
pacientes a refletir o quanto a falta de
amor ao próximo traz transtornos às
vezes irreparáveis e como uma simples
palavra de conforto, carinho, atenção
ou até mesmo uma oração que possa
confortar esses pacientes, mostravam
que os estagiários na grande maioria se
importavam muito mais que os próprios
membros da equipe de enfermagem,
essas experiências se somam na
construção do saber, do olhar clínico,
no desenvolvimento teórico, das boas
práticas em enfermagem e no
conhecimento científico, ao preparar
um profissional enfermeiro humanizado
e não robotizado, a boa evolução,
recuperação e alta dos pacientes, será
melhor avaliada devido o prazer em
fazê-lo e não uma obrigação, assim
sendo, todo o trabalho em equipe flui
melhor, pois a enfermagem é
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fundamental para o cuidado e cura
humana, mesmo muito desvalorizada.”

Preceptor D
“Inicialmente foi realizada visita
ao local para reconhecimento do setor
e do campo, bem como de suas
peculiaridades. Fomos apresentados
para toda a equipe, uma vez que nesse
período a contribuição aumentaria
significativamente no setor.
Durante todas as semanas em
que se deu o estágio, se buscou seguir o
planejamento,
de
forma
que
conseguimos desenvolver atividades
dentro do campo de estágio da UTI
Diante das diversas ações
diariamente desenvolvidas no setor,
podemos citar a dificuldade e a
ansiedade dos alunos em realizar
procedimentos específicos, que exigiam
maiores conhecimentos de anatomia
e/ou de fisiologia. Assim, tivemos que
realizar procedimentos mais gerais,
pois os colaboradores da instituição
dependiam dos mesmos para dar
continuidade à assistência.
Minha conduta diante do
exposto: Com técnicas educativas
demonstrei aos estagiários minha
responsabilidade para com eles e para
com a instituição e principalmente, na
assistência
ao
nosso
paciente,
buscando a identificação de fatores de
risco e desenvolvendo medidas
preventivas para incentivá-los a buscar
o conhecimento, principalmente em
fisiopatologia.
Foi necessário então, realizar
explicações prévias numa sala à parte
de onde estavam os pacientes, solicitar
diversos trabalhos para que os alunos
apresentassem e para os discutirmos
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com o objetivo de lhes agregar
conhecimento que proporcionasse
maior segurança na execução dos
procedimentos.
Com exemplos de empatia para
com o próximo o tempo foi passando e
foi possível acompanhar o crescimento
e desenvolvimento dos discentes no que
diz respeito a prestar assistência de
qualidade. ”

Preceptor E
“Como enfermeira atuando em
docência, como preceptora no campo
de estágio, vejo a necessidade de
investir no conhecimento e na
aprendizagem.
Vou tentar relatar de forma
crítica-reflexiva a minha vivência no
primeiro contato com alunos de
graduação em enfermagem do Centro
Universitário Santa Rita.
No primeiro dia de estágio, os
alunos chegam cheios de entusiasmo,
expectativas, anseios, questionamentos
e dúvidas. O novo está acontecendo e,
com o novo, vêm as ansiedades e os
medos. Para mim não é diferente,
porque um novo grupo de alunos que
vêm com suas vivências, seus costumes,
seus dogmas e suas crenças, se
constitui num novo desafio para mim
como educadora.
Iniciamos com uma dinâmica
em roda, em que nos apresentamos. As
normas e diretrizes da Universidade
foram transmitidas de forma clara e
concisa. Foram apresentados os planos
de trabalho para o campo de estágio, a
metodologia e a forma como se daria a
avaliação dos alunos.
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Foi apresentado aos estagiários
todo o campo de estágio, bem como os
regulamentos vigentes na instituição.
Ao iniciar a caminhada pelas
dependências do hospital, pude notar
nas expressões corporais dos alunos, a
demonstração de interesse por parte de
alguns, a ansiedade de alguns para se
aproximar dos pacientes, a insegurança
de outros ao se aproximar de um
doente, a inexperiência quanto à
abordagem correta ao cliente, a
postura inadequada de alguns por
imaturidade e a segurança por estarem
sendo acompanhados por uma
profissional enfermeira docente.
Ao término da apresentação do
campo de estágio nos sentamos
novamente em roda para uma vivência
e aproximação, na qual busquei apurar
o conhecimento técnico - cientifico de
cada aluno.
Realizo perguntas
aleatórias e dentro de cada pergunta
elaboro um estudo de caso e os
questiono sobre fisiopatologia, sobre
ética e questões administrativas
relacionadas.
Diante
desses
questionamentos observo o déficit de
conhecimento técnico - cientifico, as
posturas que precisam ser modificadas,
a oratória que precisa ser trabalhada.
Espera-se de nós, enfermeiros,
uma postura diferenciada, madura e
segura frente aos diversos desafios
vivenciados no nosso dia a dia; não
basta somente saber realizar técnicas,
porque as técnicas, quando repetidas
por diversas vezes, tornam-se práticas
realizadas com excelência, mas o ser
enfermeiro vai além de atuar como um
realizador de tarefas; o enfermeiro atua
no campo sócio-psico-espiritual e assim,
não podemos deixar de lado a arte de
viver em equipe e de liderar pessoas.
Gerir pessoas é uma pratica e uma
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maestria que o enfermeiro deve
desenvolver desde a sua graduação. ”

de ensino que são de seu mister, o que foi
imprescindível para que se atingissem os
objetivos do estágio supervisionado da
formação do Enfermeiro.

Assim, por meio da leitura dos
relatos, nos foi possível apurar pontos que
merecem pesquisas futuras para um maior
aprofundamento das questões seguintes:

Foi possível observar que a teoria
precisa reforçar aspectos fundamentais
para o exercício da prática profissional do
Enfermeiro, seja em questões conceituais,
técnicas e de postura profissional.
Pesquisas e artigos como este podem
facilitar a reflexão dos docentes quanto às
lacunas entre a teoria e a prática, que
dificultam o aproveitamento dos estágios
para o desenvolvimento dos graduandos
de enfermagem. Para preencher as lacunas
e atender às expectativas do mercado de
trabalho,
faz-se
necessário
formar
profissionais com amplo conhecimento
técnico científico, pensamento crítico
reflexivo, que se mostrem envolvidos nas
ações sociais do país, que sejam criativos e
capazes de liderar com autonomia e de
estabelecer
praticas
profissionais
inovadoras e atendimento de enfermagem
humanizado.

1 - A formação teórica não tem sido
suficiente para que o aluno chegue ao
estágio com a segurança necessária à
realização dos diversos procedimentos nos
campos específicos, tais como UTI e
unidade materno – infantil, principalmente
para os alunos que não têm experiência
profissional
de
nível
médio
na
Enfermagem;
2 - Os alunos que possuem experiência
como profissional de nível médio na
Enfermagem demonstram desinteresse
pelo aprimoramento das ações relativas às
atividades privativas do enfermeiro;
3 - Os campos de estágio, devido às suas
rotinas e à insegurança dos pacientes, nem
sempre favorecem o aprendizado dos
alunos de graduação em Enfermagem;
4 - Os professores de estágio precisam
estar bem preparados para motivar os
alunos e para ensinar técnicas que nem
sempre foram estudadas teoricamente a
contento;
5 - É imprescindível utilizar estudos de caso
para reflexão quanto à teoria e a prática
necessária ao enfermeiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os
professores
da
prática,
participantes deste estudo, possuem
experiência e formação adequada à tarefa
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Para tanto, também é de
fundamental importância que o docente de
enfermagem tenha percepção
e
sensibilidade quanto ao “ser estudante”,
que possibilite o acolhimento do discente
com humildade,
carisma,
amor
e
cuidado durante o primeiro contato com o
campo de estágio, ao qual os estudantes
chegam cheios de medos, inseguranças e
deficiências.

Evidencia-se a necessidade de se
estabelecer
entre
estagiários
e
preceptores, uma relação de confiança que
facilite a formação do profissional de
qualidade que se espera encontrar no
mercado de trabalho.
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ANEXO 1
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Convidamos você a responder o formulário anexo. As informações
servirão para realização de uma pesquisa sobre alunos e professores de
Enfermagem em situação de estágio supervisionado, com objetivo de
conhecer as dificuldades e facilidades encontradas pelos docentes
nessa atividade.
Você não terá ganhos ou prejuízos por participar. Sua identidade será
mantida em sigilo
Se aceitar participar, pedimos que assine na linha abaixo:
Nome:
Assinatura:
ANEXO 2
FORMULARIO PARA COLETA DE DADOS
Solicitamos que responda as questões a seguir e agradecemos sua
participação.
Idade:
Sexo:
Há quantos anos é formado em Enfermagem?
Titulação: ( ) Doutor
( ) Mestre
( ) Especialista
Área de especialidade:
Relate suas impressões no primeiro contato com os alunos em campo de
estágio
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RESUMO
INTRODUÇÃO: Em UTI-A o déficit nutricional é um risco real aos pacientes em virtude da
resposta metabólica de fase aguda os quais produzem perda de proteínas corporais e de
reservas calóricas com riscos de disfunção de múltiplos órgãos. A manutenção da nutrição,
entre 48 a 72 horas da admissão, preserva o sistema imunológico e reduz complicações
infecciosas. Terapia de Nutrição Enteral (TNE) são terapêuticas para manutenção ou
recuperação do estado nutricional do paciente por meio de NE sendo a nutrição através de
Sonda Nasoenteral (SNE) faz-se pela oferta controlada de nutrientes, na forma isolada ou
combinada, especialmente formulada e elaborada. OBJETIVO: Apresentar os artigos científicos
publicados sobre nutrição enteral em pacientes adultos hospitalizados nos últimos 10 anos.
METODOLOGIA: Pesquisa de revisão sistemática com artigos científicos publicados nos últimos
dez anos que abordavam a terapia nutricional em pacientes adultos hospitalizados, efetuada
no mês de julho de 2018 através da palavra chave – NUTRICAO ENTERAL. RESULTADOS: Do
total de 150 artigos disponibilizados, após a aplicação dos critérios de inclusão e leitura, foram
selecionados 10 artigos originais dos quais 70% avaliaram as condições de suporte energético
e de proteínas. CONCLUSÃO: Muitos pacientes não atingem 80% de suas demandas diárias de
proteínas e de calorias e poucos foram os trabalhos que abordaram complicações clínicas e
eventos adversos bem como ações específicas de enfermagem no manejo e cuidados aos
pacientes com SNE.
Palavras chave: Nutrição Enteral

ENTERAL NUTRITION IN HOSPITALIZED ADULT PATIENTS: INTEGRATING LITERATURE REVIEW
ABSTRACT
INTRODUCE: In ICU-A patients, nutritional deficit is a real risk because of the acute phase
metabolic response, which causes loss of body proteins and caloric reserves that can result in
dysfunction of multiple organs. Maintenance of nutrition preserves the immune system and
reduces the incidence of infectious complications when started within 48 to 72 hours of
admission. Enteral Nutrition Therapy (NER) is the set of therapeutic procedures for
maintenance or recovery of the nutritional state of the patient through NE, and nutrition
through the Nasoenteral Probe (SNE) is done by the controlled supply of nutrients, in isolated
form or combined, specially formulated and elaborated. OBJECTIVE: To present published
scientific articles on enteral nutrition in hospitalized adult patients in the last 10 years.
METHODOLOGY: Systematic review of scientific articles published in the last ten years that
dealt with nutritional therapy in hospitalized adult patients, carried out in July 2018 through
the keyword – “NUTRICAO ENTERAL”(enteral nutrition). RESULTS: Of the total of 150 articles
available, after the inclusion and reading criteria were applied, 10 original articles were
selected, of which 70% evaluated the energy and protein support conditions, demonstrating
that many patients do not reach 80% of their proteins and calories daily demands.
CONCLUSION: Few studies have addressed clinical complications and adverse events as well as
specific nursing actions in the management and care of patients with NES.
Key words: Enteral Nutrition
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1. INTRODUÇÃO
O déficit nutricional é frequente
em pacientes internados em Unidade de
Terapia Intensiva Adulto (UTI-A), em
virtude da resposta metabólica ao estresse,
conhecida como resposta de fase aguda,
promove
intenso
catabolismo
e
mobilização de proteínas para reparo de
tecidos lesados e fornecimento de energia
(TEIXEIRA; CARUSO; SORIANO, 2006,
p.334).
Pacientes que encontram-se em
UTI-A podem apresentar estado de
alterações metabólicas, potencializado pela
reação de fase aguda, acentuado pelas
condições de imobilidade prolongada e
pela
dificuldade
de
alimentação
predispondo
ao
risco
nutricional,
independentemente do estado nutricional
prévio os quais produzem perda de
proteínas corporal e de reservas calóricas
que podem resultar na disfunção de
múltiplos
órgãos
(MCWHIRTER
JP,
PENNINGTON, 1994, p.946).
A manutenção do processo de
nutrição preserva a função do sistema
imunológico,
atenua
a
resposta
inflamatória sistêmica e reduz a incidência
de complicações infecciosas no paciente
gravemente enfermo, quando iniciada
precocemente, dentro de 48 a 72 horas da
admissão, visto que atenua as respostas
metabólicas e imunológicas (FUJINO;
NOGUEIRA, 2007, p.222).
Para nutrir os pacientes com
impossibilidade ou dificuldade de ingestão
de nutrientes pela via oral, mas que
apresentam trato gastrintestinal com
pouco ou nenhum comprometimento a
Nutrição Enteral (NE) é a primeira opção
terapêutica.
A Terapia de Nutrição Enteral (TNE)
é definida pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) como o
conjunto de procedimentos terapêuticos
para manutenção ou recuperação do
estado nutricional do paciente por meio de
NE (ANVISA, 2000).
O processo de nutrição através de
Sonda Nasoenteral (SNE) faz-se pela oferta
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controlada de nutrientes, na forma isolada
ou combinada, especialmente formulada e
elaborada, industrializada ou não, utilizada
exclusiva ou parcialmente para substituir
ou completar a alimentação oral em
pacientes desnutridos ou não, conforme
suas necessidades nutricionais, em regime
hospitalar, ambulatorial ou domiciliar
(OLIVEIRA et al, 2000, p. 271).
Para a Anvisa a NE é definida como
“alimento para fins especiais, com ingestão
controlada de nutrientes, na forma isolada
ou combinada, de composição química
definida ou estimada, especialmente
elaborada para uso por sondas ou via oral,
industrializados ou não, utilizado exclusiva
ou parcialmente para substituir ou
complementar a alimentação oral em
pacientes desnutridos ou não, conforme
suas necessidades nutricionais, em regime
hospitalar, ambulatorial ou domiciliar,
usando a síntese ou manutenção de
tecidos, órgãos ou sistemas” (ANVISA,
2000).
Diversas complicações durante a
TNE levam ao inadequado fornecimento do
conteúdo
prescrito,
podendo
ser
decorrentes de atrasos no início da terapia,
na diminuição da velocidade de infusão, na
alteração do posicionamento da ponta do
cateter, obstrução dos cateteres, dentre
outros (CARTOLANO; CARUSO; SORIANO,
2009, p. 279) (RICE et al, 2005, p. 787).
Em 2000 por meio da Resolução
nº63 do Ministério da Saúde (MS), foi
instituída
a
criação
da
Equipe
Multiprofissional de Terapia Nutricional
(EMTN) a qual define o enfermeiro como o
profissional
responsável
pela
administração da NE e prescrição dos
cuidados de enfermagem em nível
hospitalar, ambulatorial e domiciliar
(ANVISA, 2000).
Conhecimentos insuficientes por
parte da equipe de enfermagem sobre a
importância da NE na recuperação dos
pacientes faz com que a atenção e o rigor
nessa prática seja diminuída (MOTA et al,
2010, p. 4) . Este fato reforça a
importância para treinamentos adequados
para os procedimentos relativos à TNE
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enfatizando à compreensão da importância
da contribuição da nutrição na prevenção
de muitas complicações bem como a
desnutrição e piora do quadro clínico dos
pacientes (SANTANA-CABRERA et al, 2006,
p. 663)
Os cuidados de enfermagem em
TNE devem ser padronizados e este
controle deve ser realizado pela EMTN,
bem como no estabelecimento de
protocolos de ação e de indicadores de
qualidades ou desempenho que facilitem a
melhoria contínua do processo de NE
(MARIK & ZALOGA, 2001, p. 2265) (VAN
DEN BROEK et al, 2009, p. 69).
Diante da importância da TNE aos
pacientes em UTI-A, cabe a indagação
sobre como está sendo abordado a TNE em
pacientes adultos hospitalizados na
literatura científica nacional nos últimos 10
anos.

O levantamento dos artigos
científicos ocorreu no mês de julho de
2018 através das palavras chave –
NUTRICAO ENTERAL.
A seleção dos artigos que
compuseram esse trabalho teve como
norte os seguintes critérios de inclusão:
1. Ano de publicação: 2007 e 2017;
2. Idioma: português;
3. Artigos
originais
com
texto
completo;
4. Área temática – Ciências da Saúde;
5. Revistas científicas do Brasil;
6. Nutrição
enteral
em
adulto
hospitalizado;

Do total dos artigos levantados
foram excluídos aqueles que não
abordavam diretamente a temática em
questão bem como todos os artigos de
revisão de literatura ou publicados em
outra língua diferente do português.

2. OBJETIVO
Apresentar os artigos científicos
publicados sobre nutrição enteral em
pacientes adultos hospitalizados nos
últimos 10 anos.

3. MÉTODO
3.1 Tipo de Pesquisa
Trata-se de pesquisa de revisão de
literatura cientifica de forma sistemática,
por meio dos artigos científicos publicados
nos últimos dez anos que abordavam a
terapia nutricional em pacientes adultos
hospitalizados.
Os artigos científicos foram
localizados, via on-line, na base de dados
bibliográficos disponível no portal da
SciELO (Scientific Electronic Library Online).
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4. RESULTADOS
Na primeira busca, utilizando o
descritor NUTRICAO ENTERAL foram
disponibilizados 150 (cento e cinquenta)
artigos científicos no portal da SciELO
(Scientific Electronic Library Online).
Com a aplicação dos critérios de
inclusão e exclusão a amostra parcial foi
composta por um total de 64 (sessenta e
quatro) artigos científicos.
A seleção final dos artigos que
compõem esse trabalho ocorreu após a
leitura completa e detalhada desses 64
(sessenta e quatro artigos) dos quais foram
selecionados 10 (dez) artigos científicos
originais, os quais apresentam-se expostos,
em resumo, descritos no quadro 01, na
próxima página.
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QUADRO 1 – Distribuição dos artigos de acordo com o ano de publicação, título, objetivo e conclusão.
TÍTULO

OBJETIVO

MÉTODO

RESULTADOS

ADEQUAÇÃO DO SUPORTE
NUTRICIONAL NA TERAPIA
NUTRICIONAL ENTERAL:
COMPARAÇÃO EM DOIS
HOSPITAIS, 2009

Avaliar o estado nutricional de pacientes
hospitalizados e comparar as condutas
nutricionais enterais adotadas
em dois hospitais gerais da região
metropolitana de Maringá

Pesquisa de
campo

Altos índices de desnutrição foram encontrados em ambos os
hospitais, especialmente avaliando-se a área Muscular do
Braço. A prescrição energética mostrou-se adequada para
45,71% e 40,74% dos pacientes dos hospitais 1 e 2,
respectivamente

TERAPIA NUTRICIONAL
ENTERAL- APLICAÇÃO DE
INDICADORES DE
QUALIDADE, 2009

Monitorar a adequação da
terapia nutricional enteral na UTI
visando à melhoria da
qualidade da assistência nutricional.

Estudo
prospectivo e
observacio-nal
em UTI-A entre
2005 e 2008

Estudo prospectivo e observacional desenvolvido na unidade
de terapia intensiva adulto entre 2005 e 2008. A adequação
calculado/prescrito permaneceu próxima a 100% em todos os
levantamentos e a adequação administrado/prescrito
aumentou de 74% em 2005, para 89% em 2008

COMPLICAÇÕES
GASTROINTESTINAIS E
ADEQUAÇÃO CALÓRICOPROTÉICA DE PACIENTES
EM USO DE SNE EM UMA
UTI, 2010

Avaliar a prevalência de complicações
gastrointestinais e a adequação calóricoprotéica de pacientes crítico sem uso de
terapia de nutrição enteral

Estudo
retrospectivo

A dieta ofertada foi adequada e todos os pacientes
apresentaram algum tipo de complicação gastrointestinal,
sendo o retorno gástrico o mais prevalente (39%), seguido da
constipação com 36,4%.

TERAPIA NUTRICIONAL
ENTERAL EM
POLITRAUMATIZADOS SOB
VENTILAÇÃO MECÂNICA E
OFERTA ENERGÉTICA, 2012

avaliar a adequação energética dos
pacientes politraumatizados em
suporte ventilatório internados na UTI
de hospital público de Porto Alegre, por
meio da comparação entre as calorias
prescritas e as efetivamente
administradas

Estudo de
coorte
prospectivo de
pacientes
politraumatizados

A média do percentual de dieta administrada foi de 68,6%. Da
amostra total, 16 (26,7%) pacientes receberam no mínimo
80% de suas necessidades diárias. Não houve associação
estatisticamente significativa entre o valor energético total
administrado e os tempos de ventilação mecânica, de unidade
de terapia intensiva e de internação hospitalar

APORTE NUTRICIONAL E
DESFECHOS EM PACIENTES
CRÍTICOS NO FINAL DA
PRIMEIRA SEMANA NA UTI,
2012

Avaliar a relação entre a oferta
comparada às necessidades calóricas e
proteicas no 7o dia de internação e
desfechos de interesse em uma unidade
de terapia intensiva

Estudo de
coorte,
retrospectivo

A adequação da oferta energética foi de 84% e,
de proteínas, 72,5%. Não houve diferença entre os grupos
oferta adequada e sub-oferta de energia em relação ao tempo

TERAPIA NUTRICIONAL
ENTERAL EM PACIENTES
SÉPTICOS NA UTI:
ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES
NUTRICIONAIS PARA
PACIENTES CRÍTICOS, 2013

Avaliar a adequação do manejo
nutricional do paciente séptico a
diretrizes de nutrição enteral para
pacientes críticos

Estudo de
coorte
prospectivo

Em 63% dos pacientes, a nutrição enteral foi iniciada
precocemente.
Cerca de 50% atingiu as metas calóricas e proteicas no 3° dia
de internação na UTI, percentual que foi reduzido para 30%
no 7° dia. Não houve associação entre a adequação às
diretrizes com estado nutricional, tempo de internação,
gravidade ou evolução

EVENTOS ADVERSOS
RELACIONADOS AO USO DE
TERAPIA NUTRICIONAL
ENTERAL, 2014

verificar a ocorrência de eventos
adversos relacionados ao uso de
nutrição enteral em pacientes de um
hospital público do interior do Rio
Grande do Sul

Estudo
quantitativo,
longitudinal e
descritivo

A saída inadvertida da sonda e a obstrução apresentaram
taxas de incidência de 4,6% e 2,1%, respectivamente.
O volume de dieta infundido foi inferior ao prescrito, por
pausa para higiene corporal, exames e procedimentos,
náusea/vômito e demora na instalação do frasco por
indisponibilidade na unidade

BUNDLE DE INTERVENÇÕES
DE ENFERMAGEM EM
NUTRIÇÃO ENTERAL NA
TERAPIA INTENSIVA- UMA
CONSTRUÇÃO COLETIVA,
2014

Construção coletiva de um bundle de
intervenções de enfermagem a
pacientes internados em ambiente
crítico sob terapia de nutrição enteral

Pesquisa
qualitativa do
tipo
Convergente
Assistencial

Emergiram quatro intervenções que constituíram o bundle:
fixação da sonda;
pHmetria para confirmação do posicionamento da sonda à
beira leito; posicionamento entérico da sonda; e manutenção
da cabeceira elevada a 30°– 45°

ADEQUAÇÃO DOS BALANÇOS
ENERGÉTICO E PROTEICO NA
NUTRIÇÃO POR VIA ENTERAL
EM TERAPIA INTENSIVAQUAIS SÃO OS FATORES
LIMITANTES, 2014

Determinar os fatores que
influenciam na adequação da terapia
nutricional enteral em uma unidade de
terapia intensiva.

Estudo
prospectivo e
observa-cional

80% dos pacientes atingiram a meta nutricional em <36 horas.
Foram administrados 81,6% de volume de terapia nutricional
enteral, com adequação de 82,2% de calorias, 82,2% de
proteínas

INADEQUAÇÃO CALÓRICA E
PROTEICA E FATORES
ASSOCIADOS EM PACIENTES
GRAVES, 2016

Investigar a adequação calóricoproteica de pacientes em terapia
nutricional enteral exclusiva internados
nas UTI de um hospital universitário
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Estudo
longitudinal

As médias de adequação calórica e proteica foram de 76,47%
e 69,11%, respectivamente. A prevalência de inadequação
calórica foi de 55,26% e de proteica, 68,42%. O jejum para
procedimentos foi a causa mais frequente de interrupção da
dieta. O volume residual gástrico e a diarreia foram as
complicações gastrointestinais mais comuns.
*São Paulo, 2019
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5. DISCUSSÃO
Poucos são os artigos científicos
originais que abordam a atuação específica
do enfermeiro em pacientes com nutrição
enteral, seja em UTI seja em outras
condições assistenciais.
Dos artigos avaliados, a maioria
absoluta dos artigos - 70% - avaliaram as
condições de suporte energético e de
proteínas os quais demonstram uma
grande variação com relação à oferta
proteíca e de energia.
Em suas pesquisas, Pasinato et al
(2013) assim como Nozak et al (2009)
encontraram demonstraram que menos da
metade dos pacientes sob nutrição enteral
receberam percentuais inferiores à 50%
das necessidades energéticas e de
proteínas.
Pasinato et al (2013) demonstra
que apenas 30% dos pacientes graves em
estado de sepse atingiram as metas
calóricas. Nozak et al (2009), ao comparar
2 instituições hospitalares, demonstra que
a oferta energética foi adequada apenas
em 45% e 40% dos pacientes de cada
instituição.
Em sua pesquisa, avaliando o
suporte
nutricional
em
pacientes
politraumatizados, Couto et al (2012)
demonstra que apenas 26% dos pacientes
receberam percentual próximo à 80% da
necessidade energética. O percentual
energético ofertado aos demais pacientes
variou entre 50% a 75% de suas demandas.
Entretanto, Franzosi et al (2012) e
Ribeiro et al (2014) encontraram
percentuais superiores à 80% da oferta de
proteínas aos pacientes em nutrição
enteral. Nesse quesito, Santana et al (2016)
demonstrou que o percentual de oferta
proteica ficou em de 69% da demanda
exigida pelos pacientes em nutrição
enteral.
Ao analisar a oferta calórica,
apenas no estudo realizado por Franzosi et
al (2012) houve percentual superior à 80%.
Ribeiro et al (2014) e Santana et al (2016)
encontraram percentuais de 72% e 76%
respectivamente.
Cartolano et al (2009), em seu
monitoramento do suporte energético
entre os anos de 2005 a 2008, demonstrou
aumento da adequação da dieta ofertada
de 75% para 89%.
No tocante a eventos adversos e
complicações clínicas, Oliveira et al (2010)
demonstra que todos os pacientes

ISSN 1980 – 1742

apresentaram
algum
tipo
de
comprometimento gastrointestinal, sendo
destacado o retorno gástrico 39% e a
constipação com 36% dos pacientes sendo
acometidos por essas situações.
Já Cervo et al (2014) apresenta
como eventos adversos, a exteriorização e
a obstrução da SNE. Ainda em sua
pesquisa, Cervo (2014) expõe a pausa para
higiene corporal, exames e procedimentos
como um dos fatores principais para a
infusão inferior do volume da dieta
prescrita.
Somente
um
único
artigo,
desenvolvido por Colaço & Nascimento
(2014), demonstrou ações específicas para
desenvolvimento de intervenções de
enfermagem específicas em nutrição
enteral. Dentre as intervenções descritas,
cabe destaque à pHmetria para
confirmação do posicionamento da sonda
à beira leito, fixação da sonda,
posicionamento entérico da sonda, e
manutenção da cabeceira elevada a 30°–
45°.
Nenhum dos artigos pesquisados
menciona os critérios adotados pelo
profissional enfermeiro na tentativa de
incentivar a equipe a realizar ações de
melhorias para uma oferta nutricional mais
eficaz e com qualidade.
6. CONCLUSÃO
O maior benefício proporcionado
pela nutrição enteral é a de oferecer aos
pacientes a quantidade de calorias e de
nutrientes necessários aos pacientes,
independente da sua condição clínica ou
de inapetência, entretanto mesmo a dieta
enteral não depender da ação ativa do
paciente, a maior parte dos artigos
apontam que muitos pacientes não
atingem 80% de suas demandas diárias de
proteínas e de calorias.
Poucos são os trabalhos que
abordam ações específicas de enfermagem
no manejo e cuidados aos pacientes com
SNE assim como, poucos são os trabalhos
que abordam complicações clínicas e
eventos adversos.
A enfermagem é a categoria
profissional que permanece mais próxima
aos pacientes e, sendo a oferta nutricional
fator importante na terapêutica clínica, fazse necessário o desenvolvimento de
pesquisas específicas que abordam a
participação do enfermeiro na assistência
aos pacientes submetidos à dieta enteral.
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Resumo
Este artigo apresenta as trajetórias dos planetas e cometas aliadas à matemática, estas são curvas
conhecidas como secções cônicas: parábola, elipse e hipérbole. Mostramos ainda, com o auxílio de
um software conhecido como GeoGebra, qual é o formato das secções cônicas. A partir da
introdução já apresentarei um breve relato histórico das secções cônicas, assim como suas imagens
e as definição de planetas e cometas. Ao longo do texto serão apresentadas as equações
matemáticas destas ditas secções cônicas e seus elementos e em seguida, a explanação do que são
afélio e periélio (pontos mais afastado e mais próximo do Sol quando um planeta percorre sua
órbita). A partir desses elementos, demonstrarei as excentricidades dos planetas por meio de uma
tabela. Discutiremos as trajetórias de um cometa sob a concepção matemática, mostrando que um
cometa apresenta três tipos de trajetórias: elipse, parábola ou hipérbole. Assim, dependendo da
trajetória, um cometa poderá ser visto a partir de nosso planeta várias vezes - como é caso do
cometa Halley - ou apenas uma única vez. Utilizo ainda a imagem do cometa C2012 SI ISON em
tempo real, para mostrar sua posição no sistema solar com a ajuda de uma imagem colhida em um
site. Esse cometa foi visto da terra uma única vez, pois sua trajetória é de uma hipérbole.
Palavras-chave: Parábola. Elipse. Hipérbole. Planetas. Cometas.

__________________________________________________________________________________
Abstract
This article presents the trajectories of planets and comets allied to mathematics, these are curves
known as conic sections: parabola, ellipse and hyperbole. We also show, with the help of software
known as GeoGebra, what is the shape of the conic sections. From the introduction I will present a
brief historical account of the conic sections, as well as their images and the definition of planets and
comets. Throughout the text we will present the mathematical equations of these conical sections
and their elements and then the explanation of what are aphelius and perihelion (points farther and
closer to the sun when a planet travels its orbit). From these elements, I will demonstrate the
eccentricities of the planets by means of a table. We will discuss the trajectories of a comet under
the mathematical conception, showing that a comet has three types of trajectories: ellipse, parable
or hyperbole. Thus, depending on its trajectory, a comet may be seen from our planet several times as is the case with Halley comet - or only once. I also use the image of comet C2012 SI ISON in real
time to show its position in the solar system with the help of an image taken from a website. This
comet was seen from the earth only once, because its trajectory is of a hyperbole.
Keywords: Parable. Ellipse. Hyperbole. Planets. Comets.
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INTRODUÇÃO
Sabe-se que em nosso sistema solar
existem diversos corpos celestes (asteróides,
cometas, estrelas, meteoros, planetas e
outros) cada qual “viajando” livremente em
virtude da gravidade e descrevendo uma
trajetória (pode ser entendida como rastro).
Algumas destas trajetórias ou rastros bem
interessantes e particulares são realizadas por
cometas e planetas, que no contexto
matemático são conhecidas como secções
cônicas3.
Vamos explicar o que é um cometa e
um planeta: cometa é um objeto celeste
formado basicamente por gelo e que se
encontra em movimento pelo espaço, no
sistema solar, as órbitas (trajetórias) dos
cometas costumam se estender para além de
Plutão, planeta são corpos que orbitam uma
estrela, brilham ao refletir a luz estelar e são
maiores que um asteróide. Os cometas podem
realizar três tipos de trajetórias: a de uma
parábola, elipse e de uma hipérbole, estas que
são as secções cônicas mencionada acima.
Temos como objetivo mostrar de
forma simples e didática essas trajetórias e
apresentar imagens para que faça sentido o
que se está escrevendo, e que se entenda
melhor a correspondência entre um gráfico
matemático e uma equação, uma vez que
cometas e planetas são do conhecimento de
todos, entretanto muitos não sabem a
matemática que eles apresentam. Fato
interessante é que alguns cometas,
dependendo de sua trajetória, ele pode ser
visto com certa periodicidade, um exemplo é
o cometa Halley que “visita” a Terra de 75 em
75 anos, ou 76, isso se deve ao fato do rastro
deste cometa ser uma elipse, ao todo já foram
registradas 30 passagens deste cometa pela
Terra, e ele será visível novamente em 2061.
Os planetas também orbitam em torno do Sol
com trajetória elíptica, alguns demoram mais
3

Secção cônica é uma curva obtida através da
interseção de um plano com um cone de duas
folhas.
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para realizar esta volta outros menos, pois
estão mais próximos.
A metodologia utilizada para
realização deste trabalho está baseada em
pesquisa bibliográfica, dissertações de
mestrado e sites que discorrem sobre o
assunto para que com isso possamos mostrar
um pouco mais da matemática por de trás
destes
corpos
celestes
popularmente
conhecidos, entretanto pouco explorados.
Utilizaremos também um software
conhecido como GeoGebra, para com o auxílio
de gráficos, tornar mais clara a compreensão e
interpretação de que é uma parábola, uma
elipse e uma hipérbole.

SECÇÕES CÔNICAS
Os
matemático

historiadores atribuem ao
Menaecmus (380-320 A.C.
aproximadamente), discípulo de Eudóxio na
Academia de Platão, a descoberta das curvas
cônicas ou secções cônicas a partir de seu
trabalho na resolução do problema da
duplicação do cubo. Foi ele o primeiro a
mostrar que as elipses, as parábolas e as
hipérboles são obtidas como secções de um
cone quando cortado por planos não paralelos
à sua base, conforme a figura abaixo:
Figura 1- Intersecções cônicas

Observando a figura [1] vemos
destacadas as intersecções cônicas, ou seja, a
parábola, a elipse e a hipérbole; resultado da
intersecção do plano com um cone de duas
folhas, essas secções cônicas apresentam
algumas propriedades matemáticas peculiares
a elas inerentes. Vamos mostrar o que são
essas cônicas e suas propriedades.
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HIPÉRBOLE

ELIPSE
Definição: Dados dois pontos fixos
, pertencentes a um plano , seja 2c a
distância entre eles. Elipse é o conjunto dos
pontos de
cuja soma das distâncias a
é a constante 2a, (sendo
), em notação de conjunto
onde
denota a
distância do ponto P ao ponto
,
a
distância do ponto P ao ponto . A figura 2
mostra uma elipse com as características
dadas pela definição, onde P está sendo
representado por
.

Definição: Dados dois pontos fixos
pertencentes a um plano , seja 2c a
distância entre eles. Hipérbole é o conjunto
cuja diferença (em valor
dos pontos de
absoluto) das distâncias a
é a
constante 2ª (sendo 0 <2a < 2c), em notação
de conjunto
, onde
denota a distância do ponto P ao ponto
,
do ponto P ao ponto
. A figura 3
mostra uma hipérbole com as características
dadas pela definição.

Figura 3- Hipérbole desenhada no software GeoGebra
Figura 2- Elipse de centro O desenhada no software GeoGebra

Fonte: elaborado pelo autor
Fonte: elaborado pelo autor

Elementos da Hipérbole:
Elementos da elipse:
•
•
•
•
•

: eixo maior de comprimento 2a;
: eixo menor de comprimento 2b;
: focos;
: segmento focal de medida 2c;
O: ponto médio do segmento focal;
:

•

excentricidade (achatamento).

A elipse da figura [2] está associada a
uma equação (não faremos a demonstração,
pois foge ao escopo do artigo), se as
coordenadas dos pontos
,
são
respectivamente (-c,0) e (c,0), com
então pode-se demonstrar que a
esta elipse temos a equação seguinte:

•
•
•
•
•
•

;
: centro;
: eixo real ou transverso;
: eixo imaginário;
: distância focal =
;
: medida do eixo imaginário =

•
A hipérbole da figura [3] está
associada a uma equação (não faremos a
demonstração, pois foge ao escopo do artigo),
se as coordenadas dos pontos
são
respectivamente (-c,0) e (c,0), com P = (x,y),
então pode-se demonstrar que a esta
hipérbole temos a equação seguinte:

.
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PARÁBOLA
Definição: Dados um ponto F e uma
reta d, pertencentes a um plano , com F não
pertencente a reta d, seja p a distância entre F
e d. Parábola é o conjunto de dos pontos de
que estão a mesma distância de F e d, em
notação de conjunto
, onde PF
denota a distância do ponto P ao ponto F e Pd
a distância do ponto P a reta d (diretriz).
Elementos da parábola:
•
•
•
•
•

F: foco;
D: reta diretriz;
p: parâmetro;
V: vértice;
Reta VF: eixo de simetria;

Figura 4: Parábola desenhada no software GeoGebra

pelas três leis de Kepler das quais a primeira
afirma que: “ a órbita de qualquer planeta ao
redor do Sol é elíptica com o Sol em dos
focos”. Com esta afirmação, pode-se mostrar
algumas relações entre as órbitas dos
planetas. Antes vamos definir o que é afélio e
periélio.
Afélio: O ponto da órbita em que o
planeta está mais afastado do Sol.
Periélio: O ponto da órbita em que o
planeta está mais próximo do Sol.
No plano orbital do planeta (plano
que contém sua órbita), vamos imaginar com
o auxílio da figura 5, um eixo x passando pelos
dois focos da elipse: um o Sol, S, e o outro o
pequeno ponto a direita. O eixo y é
perpendicular ao eixo x e passa pelo Sol, (o Sol
é “fixo”), também temos o planeta Terra, no
seu afélio e periélio, sendo A e P,
respectivamente, a distância do afélio e
periélio ao Sol.

Figura 5: Planeta Terra nos Pontos afélio e periélio

Fonte: elaborada pelo autor

A parábola da figura [4] está
associada uma equação (não faremos a
demonstração pois foge ao escopo do artigo),
se as coordenadas de V =(0,0) e F= (p/2, 0) e a
diretriz tem equação x = -p/2, com P = (x, y) a
parábola da figura [3] esta associada a
equação seguinte:

Fonte – http://rpm.org.br/cdrpm/77/7.html

Dependendo dos valores de P e A
podemos encontrar as excentricidades de dos
planetas, esta equação e dada por:

A MATEMÁTICA DOS PLANETAS
As figuras [2], [3] e [4] mostram as
secções cônicas que, como vimos, são
intersecções de um plano com um cone de
duas folhas, também através das definições
nota-se que estas curvas estão munidas de
algumas propriedades, por este fato elas tem
esses aspectos, aprende-se em geral no
ensino médio que as órbitas dos planetas ao
redor do Sol são elípticas, ou seja, são regidas
ISSN 1980 – 1742

,
lembrando
que
a
excentricidade da elipse é dada por e = c/a.
A tabela a seguir mostra, em
Unidade Astronômica (U.A)4, as medidas A, as
4

Unidade Astronômica: medida de distância utilizada em astronomia. A
unidade astronômica é definida como a distância média entre a Terra e o
Sol. Uma U.A equivale a 149597870,7 km.
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medidas P e as excentricidades dos planetas,
calculadas usando essas relações :
Figura 6: Tabela com as excentricidades dos planetas

Fonte- http://rpm.org.br/cdrpm/77/7.html

Observando as excentricidades na
figura [6], vemos que, exceto Mercúrio, elas
estão na ordem dos centésimos ou milésimos,
ou seja, bem próximas de zero. Portanto,
pode-se afirmar que as órbitas (trajetórias)
tem aspectos parecidos com circunferências.
Isto se deve ao fato de que quanto mais
próximo de um a excentricidade de uma elipse
mais seu formato se aproxima da curva cônica
elipse, em outras palavras, a circunferência é
um caso particular da elipse.
Na figura abaixo podemos observar
as órbitas de alguns planetas.

A MATEMÁTICA DOS COMETAS
As pessoas de forma direta ou
indireta, já ouviram falar ou até chegaram a
ver um cometa. Existem algumas relações
bem interessantes entre as órbitas dos
cometas e as secções cônicas. Um fato curioso
é que os cometas podem descrever três tipos
de órbitas, elipse, parábola ou hipérbole. Pelo
fato de os cometas possuírem massa muito
pequena, sua influência gravitacional sobre os
planetas é quase nula. Entretanto, em virtude
das perturbações gravitacionais produzidas
pelo Sol e alguns planetas muito grandes
como Júpiter e Saturno, a órbita de alguns
cometas pode ser alterada. Os cometas cujas
órbitas são de hipérboles ou de parábolas não
são periódicos, uma vez que suas órbitas não
são fechadas – trata-se de imaginarmos esse
cometa se deslocando para as profundezas do
nosso sistema solar.
Na figura abaixo está registrada em
tempo real a imagem do cometa C/2012 SI
ISON no dia 14 de setembro de 2013.
Figura 8: Cometa com a trajetória de uma hipérbole
(cometa C/2012 SI ISON)

Figura 7: órbitas de alguns planetas

Fonte - http://rpm.org.br/cdrpm/77/7.html

Observe que, na órbita de Mercúrio (Me), o Sol
aparece bem mais deslocado do centro da elipse do
que na órbita da Terra ou na de Vênus; isso se dá
porque a excentricidade de Mercúrio é cerca de doze
vezes maior que a da Terra e cerca de trinta vezes
maior que a de Vênus.
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Fonte – http://www.apolo11.com/ison.php

Um cometa que tem sua trajetória com o
aspecto de uma hipérbole ou parábola, só
poderá ser visto da terra uma só vez. Um
cometa, cuja sua trajetória tem o aspecto de
uma elipse, poderá ser visto em várias
oportunidades, já que a elipse é uma curva
fechada, assim como o são as órbitas dos
planetas em torno do Sol.
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Os
resultados
apresentados
mostraram que o planeta Terra tem órbita
elíptica, pois se assim não fosse não teríamos
o Sol e a Lua sempre todos os dias, pois a
elipse é uma curva fechada. Apresentou
também as secções cônicas, que são objeto de
estudo da matemática, que tem aplicação
fundamental nos corpos celestes como
mostrado no decorrer deste artigo. Podemos
verificar a beleza da matemática dos cometas,
estes que, dependendo de sua trajetória,
poderão ser vistos uma vez, nenhuma, ou
sempre de tempos em tempos, como é o caso
do cometa Halley. Enfim, vamos olhar para o
céu e vislumbrar sua maravilha e lembrar que
a matemática está lá também.
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RESUMO
Este trabalho é fruto dos debates concretizados pelos membros do Projeto de Iniciação Cientifica
(PIC) intitulado Alfabetização Matemática na Perspectiva da Teoria dos Campos Conceituais – aditivo
e multiplicativo. Neste trabalho abordamos o contexto das operações concretas, de resolução de
problemas de adição e subtração, o campo conceitual aditivo, apresentando uma classificação pra
essas estruturas, de modo a auxiliar o professor no desenvolvimento de estratégias de ensino que
possibilitem a ampliação e apropriação desse campo conceitual pelos alunos nos anos iniciais do
Ensino Fundamental (EF). A investigação foi realizada em uma escola publica da cidade de São
Paulo/SP, em turmas do 1º, 2º e 3º anos. Acreditamos que este trabalho nos ajude a pensar a
educação de novas maneiras para que saber como saber e saber quando usar as operações
aritméticas. A compreensão das ideias de tais situações e a relação dessas ideias com as respectivas
operações são habilidades importantes a serem desenvolvidas pelos alunos dos anos iniciais. O
trabalho, ao invés de propor métodos de ensino, convida o professor a apensar sobre seus alunos e
mostra exemplos concretos. Com isto, o autor quer enfatizar o papel de facilitador que cabe ao
professor.
Palavras-chave: Resolução de problemas. Operações concretas. Estruturas aditivas. Desenvolvimento
cognitivo.
ABSTRACT
This work is the result of the debates made by the members of the Scientific Initiation Project
entitled Mathematical Literacy in the Perspective of Conceptual Field Theory - additive and
multiplicative. In this paper we approach the context of concrete operations, of addition and
subtraction problem solving, the additive conceptual field, presenting a classification for these
structures, in order to assist the teacher in the development of teaching strategies that allow the
expansion and appropriation of this field students in the early years of elementary school. The
investigation was carried out in a public school in São Paulo/SP, in classes of the 1st, 2nd and 3rd
years. We believe this paper helps us think about education in new ways so that knowing how to
know and knowing when to use arithmetic operations. Understanding the ideas of such situations
and the relationship of these ideas to their operations are important skills to be developed by
students in the early years. The work, instead of proposing teaching methods, invites the teacher to
think about his students and shows concrete examples. With this, the author wants to emphasize the
role of facilitator that falls to the teacher.
Keywords: Troubleshooting. Concrete operations. Additive structures. Cognitive development.
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho visa analisar as
operações concretas e a resolução de
problema de matemática nas séries iniciais do
Ensino Fundamental (EF), a luz dos estudos
sobre o desenvolvimento da criança realizado
por Piaget e seus colaboradores. Assim, como
as ideias defendidas por Vergnaud quanto a
teoria do campo conceitual aditivo. Essa
reflexão se faz necessária e indispensável para
que possamos compreender as dificuldades
apresentadas pelas crianças na aprendizagem
da matemática nos primeiros anos da vida
escolar.
Atendendo a esse princípio, as
propostas metodológicas das séries iniciais do
EF devem ser diferenciadas, considerando que
as crianças no citado nível de escolaridade
têm uma realidade cultural e um nível de
subjetividade bastante diferente em relação
aos adultos, sendo necessária, então, a
adequação das metodologias empregadas
nessa modalidade de ensino.
Partindo do que é observado em
pesquisas
que
tratam
do
ensinoaprendizagem de matemática, e levando em
consideração as discussões sobre operações
concretas e resolução de problemas,
especificamente, nas séries iniciais do Ensino
Fundamental, relacionado a construção do
conhecimento matemático, o presente artigo
procurou responder a seguinte questão: A
criança ao atingir as operações concretas
pode imaginar transformações concretas
sobre os dados?
Nosso compromisso com a Educação
Matemática dos anos iniciais não permite que
esse tipo de indagação fique sem tentativa de
resposta. É claro que respondê-la é um desafio
imenso – se isso for possível. O que podemos
fazer é buscar na literatura e na experiência
alguma explicação.
Nesta perspectiva, usamos como
referenciais Piaget (1970; 1971; 1976),
Vergnaud (1993), Nunes (1997; 2012), entre
outros,
possibilitando
assim,
um
conhecimento teórico que serviu como
alicerce para a fundamentação de conceitos
que envolvam o desenvolvimento do
conhecimento matemático relacionado as
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operações concretas e resolução de
problemas de matemática nas crianças das
séries iniciais do EF.
O trabalho também buscou um
repensar do educador do EF, uma vez que ele
é responsável por ajudar o educando a
compreender a complexidade das questões
políticas e sociais, bem como fazê-lo superar
atitudes de passividade e ingenuidade diante
do sistema. O processo de investigação
envolveu observação e aplicação de atividades
em sala de aula em uma escola publica da
cidade de São Paulo, em turmas do 1º, 2º e 3º
anos.
Partimos das premissas de que três
aspectos do problema (a linguagem que o
problema é apresentado; o nível de
representação em que os dados são
fornecidos; a lógica do problema, isto é, o
conjunto de relações estabelecidas e a
estabelecer entre os dados) são relevantes e
supõe que o desenvolvimento de certas
capacidades da criança as quais poderão ou
não estar presentes.
A principal motivação para sustentar o
presente estudo reside na importância que o
tema possui para o ensino de matemática nas
séries inicias do EF e despertar nos estudantes
competências de desenvolver conhecimentos
que serão úteis na continuação dos estudos e
para a vida toda.
Este trabalho se justifica, também, por
acreditarmos que a educação matemática
escolar visa ao desenvolvimento do raciocínio,
e não da memória. Porque entendemos que a
compreensão de como certos aspectos da
inteligência se desenvolve e é útil a criança.
Bem, como auxiliar os professores quanto ao
desenvolvimento do conceito de operações
aditivas na criança e possibilita-lo a entender
melhor a participação de seus alunos durante
as aulas e, ao conhecer as razões do sucesso
de uns e fracassos de outros, estará em
melhores condições de descobrir meios para
auxiliar os estudantes que têm dificuldades de
aprendizagem matemática.
Diante do exposto, afirmamos que
este estudo situa-se num contexto que inclui
uma descrição breve da realidade educacional
– em particular, do ensino da Matemática
como alternativa para a compreensão real das
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operações concretas e
problemas de matemática.

resolução

de

2 O CAMPO CONCEITUAL ADITIVO
Em regra, trabalhamos na escola com
as operações de adição, subtração,
multiplicação e divisão sem fazer maiores
relações com os problemas matemáticos que
envolvem tais operações. O pesquisador
francês Gérard Vergnaud estudou essas
operações de modo a trabalhar os conceitos
envolvidos nos problemas matemáticos e
relacionados com tais operações.
Segundo Vergnaud (1982, 1996), o
Campo Conceitual das Estruturas Aditivas é,
ao mesmo tempo, o conjunto das situações
cujo tratamento implica uma ou várias adições
ou subtrações, e o conjunto dos conceitos e
teoremas que permite analisar essas situações
como tarefas matemáticas. Muitas vezes
trabalhamos com as operações de adição e de
subtração como sendo operações inversas ou
contrárias. Na verdade, elas fazem parte de
um mesmo Campo Conceitual, o das
Estruturas Aditivas, ou seja, essas operações
apresentam
relações,
propriedades,
dificuldades e contextos que as fazem
pertencer a um mesmo universo de estudo.
Nós,
enquanto
educadores/pesquisadores,
procuramos
caracterizar esse Campo Conceitual, tecendo
considerações a respeito dos distintos tipos de
situações-problema
que
abrangem,
especificamente, a adição e a subtração.
Para a Teoria dos Campos Conceituais
(TCC), o Campo Aditivo é compreendido como
o conjunto das situações-problema cujo
tratamento sugere uma ou diversas adições
ou subtrações, bem como o conjunto dos
conceitos e teoremas que consentem analisar
essas situações como tarefas matemáticas.
Além disso, as situações são classificadas em
seis categorias. Segundo Magina (2001), tal
classificação foi feita baseada em relações
matemáticas e nas analogias psicológicas que
a criança carece fazer para compreender as
situações.
Item do conhecimento dos estudantes
surge das primeiras situações que eles
ISSN 1980 – 1742

conseguem dar conta ou das experiências
vivenciadas durante as tentativas de
resolução. Quando os alunos se defrontam
com uma nova situação, eles se utilizam do
conhecimento obtido a partir de experiências
em situações anteriores e tentam adaptá-las à
nova situação.
Há um arrolamento de sintonia entre
conceito e situação, ou seja, um conceito se
expede para muitas situações e uma situação
expede a muitos conceitos. Ainda, segundo
Vergnaud (1996), um conceito adquire sentido
para os alunos quando é abordado em
situações-problema
com
crescente
complexidade. São as situações que dão
sentido aos conceitos, entretanto, é
indispensável que o aluno as compreenda
como situações-problema. Da mesma forma, o
educador carece ter perceptibilidade dos
conceitos que ele anseia que o estudante
estabeleça ao preparar situações-problema.
Igualmente a Vergnaud (1996), outros
pesquisadores defendem a ideia de campo
conceitual na aquisição do conhecimento.
Campos et al (2007), asseguram que o
proveito em trabalhar com a Teoria dos
Campos Conceituais versa na possibilidade
que ela proporciona em descobrir meios que
colaboram no diagnóstico das dificuldades dos
estudantes, além de compor uma utensílio
importante para a formulação de situaçõesproblema. Moreira (2002) destaca o
melhoramento em usar a TCC na idealização e
na análise de situações de ensino, avaliando
que é uma teoria que se abrange com o
desenvolvimento cognitivo e com a
aprendizagem, a partir dos próprios
conteúdos dos conhecimentos e da análise
conceitual do seu campo.
Para
os
primeiros
anos
de
escolaridade, os conceitos de adição e
subtração são abordados pelos professores
em suas práticas pedagógicas. Conforme a
Teoria de Vergnaud (1990), a adição e a
subtração fazem parte do mesmo campo
conceitual e, por conta disso, não é pertinente
tratar tais conceitos de forma isolada. Sendo
assim, é essencial que o educador tenha o
juízo de que esses conceitos precisam ser
discutidos simultaneamente.
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Assumindo como referência a Teoria
de Vergnaud (1982), Magina et al (2008)
consideram os problemas aditivos, a partir de
suas características, como problemas de
composição, de transformação e de
comparação. Na classe de composição, os
problemas envolvem situações que incluem o
todo com as partes; nos problemas de
transformação, as situações apresentadas
incluem a condição inicial com uma posição
final por meio de uma transformação; e na
classe de comparação, os problemas exibem
situações em que há um referente, um
referido e uma relação entre eles.
Essas situações tratam conceitos, tais
como, juntar, retirar, transformar e comparar,
exigindo do estudante competências para
resolver vários tipos de situações com
diferentes graus de complexidade, mais do
que simplesmente ter habilidade para resolver
operações numéricas. Em função dessa
cobrança, é essencial que o educador, como
facilitador entre o conhecimento matemático
e o estudante, trate em sala de aula díspares
situações das estruturas aditivas em variados
contextos, de maneira que os estudantes
possam movimentar seus conhecimentos,
analisando, comparando e verificando as
prováveis táticas de resolução de problema
(OLIVEIRA, 2011).

criança e da sua interação com o mundo que a
cerca. Para Piaget, as ações que a criança
desempenha sobre os objetos é que a levam a
estabelecer relações e a desenvolver seu
conhecimento lógico-matemático.
É a passagem do estágio préoperacional para o estágio das operações
concretas o período de desenvolvimento da
criança que apresenta consequências de
maior importância para os que lidam com a
resolução de problemas nos primeiros anos do
Ensino Fundamental.
A criança pré-operacional não
compreende que a quantidade é algo que não
se altera quando a forma em que os objetos
estão dispostos se altera. Ela não sabe seriar
objetos de acordo com o tamanho. Além
disso, não vê que um todo dividido em partes
é sempre maior que cada uma das partes. Ao
agir sobre as coisas e transformá-las, ela não
considera mais o que existia antes da
transformação. A criança nesta fase é
denominada pelos dados imediatos e é
incapaz de imaginar transformações mentais
sobre esses dados.

a) O estágio sensório-motor, do
nascimento aos dois anos de idade.
b) O estágio pré-operacional, dos
dois aos sete anos.
c) O estágio das operações
concretas, dos sete aos onze anos.
d) O estágio das operações formais,
dos onze aos dezesseis anos.

Prontamente ao atingir as operações
concretas
a criança pode
imaginar
transformações
sobre
os
dados,
transformações essas que, após realizadas,
podem se desfeitas. Ela passa, então, a
conservar quantidades concebendo assim
que, por exemplo, a quantidade de moedas
arrumadas em uma fileira não se modifica se
elas são espalhadas ou se são aproximadas
uma das outras, ou que a quantidade de água
em um copo largo e baixo não se modifica se
for transferida para um copo alto e estreito. A
seriação de objetos de acordo com o tamanho
passa a ser feita sem dificuldades e inferências
sobre as relações entre os objetos tornam-se
possíveis: a criança conclui, por exemplo, que,
se um bastão azul é maior que um bastão
vermelho e esse bastão vermelho é maior que
um bastão amarelo, então o bastão azul tem
que ser maior que o bastão amarelo. Outra
conquista desse estágio é a classificação de
objetos com compreensão de que o todo é
maior que cada parte.

O programa de um estágio para outro
é um processo que depende da maturação da

É em torno dos sete anos de idade que
a criança entra no estágio das operações

3 OS ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO
Os estudos sobre o desenvolvimento
da criança realizados por Piaget e seus
colaboradores mostram como, do nascimento
à idade adulta, o ser humano passa pelos
seguintes estágios:
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concretas. Essa idade, porém, pode variar de
criança para criança. Umas, aos seis anos, já
demonstraram possuir raciocínio lógico
característico das operações concretas.
Outras, só aos oito ou nove anos de idade,
parecem estar aptas a pensar logicamente.
Deste modo, não basta considerarmos apenas
a idade como critério para aavaliação do nível
de desenvolvimento da criança. Um exame
individual com as diferentes tarefas
piagetianas é que poderá permitir a avaliação
de suas capacidades lógicas.

Analisaremos a partir daqui cada um
dos aspectos do problema, citado no início
deste trabalho, em relação com alguns dados
sobre o desenvolvimento cognitivo da criança.
4 A LINGUAGEM EM QUE O PROBLEMA É
APRESENTADO
Em uma pesquisa para avaliar a
composição das expressões “a mais” e “a
menos” no contexto da resolução de
problemas de matemática elementar,
apresentamos à criança dois conjuntos
desenhados (figura 1) apresentando a ela em
seguida, as perguntas elencadas no quadro 1.

B. S. M, um menino de dez anos de idade, na segunda série de uma escola pública de São
Paulo, respondeu assim a essas perguntas:
Avaliador: Quantos carrinhos eles têm ao
todo?
Criança: 8.
A: Quem tem mais carrinhos?
Cr: Ana
A: Quantos ela tem a mais?
Cr.: 5.
A: Quantos Edu precisa ganhar para ficar com
o mesmo que Ana?
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Cr.: 2.
A: Quem tem menos?
Cr.: Edu.
A: Quantos ele tem a menos?
Cr.: 3.
A: Quantos precisamos tirar de Ana para ela
ficar com o mesmo que Edu?
Cr.: 2.
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Dentre as crianças que avaliamos nos
citados anos de uma escola pública de São
Paulo, quase a metade cometeu os mesmos
erros apresentados por B.S.M. Erros
semelhantes que indicam a dificuldade em
lidar com as expressões “a mais” e “a menos”
aparecem frequentemente em outros
problemas analisados na investigação.
Diversos
estudos
sobre
o
desenvolvimento da criança mostram que
termos quantitativos como “mais”, “menos”,
“maior”, “menor” etc. são adquiridos
gradativamente e de início, são empregados
apenas no sentido absoluto de “o que tem
mais”, “o que é maior” e não no sentido
relativo de “ter mais que” ou “menor que”. A
compreensão dessas expressões como
sugerindo uma conexão ou uma comparação
entre duas coisas parece depender da
aquisição da capacidade de utilizar da lógica
que é adquirida no estágio das operações
concretas.
Porém, mesmo que a criança já seja
capaz de raciocinar logicamente, dependendo
de suas experiências anteriores, seu
vocabulário poderá ser ainda pouco
desenvolvido ou poderá apresentar diferenças
próprias do meio em que vive. Igualmente,
diversos conceitos usados em problemas
escolares, como, por exemplo, comprimento,
peso, volume, podem ser ainda desconhecidos
pela criança, pois sua aquisição também se dá
no estágio das operações concretas, de forma
gradativa.
No cotidiano da escola, a criança
certamente se depara com problemas que
usam palavras que ela desconhece ou cujo
sentido
ela
ainda
não
entende
completamente. O problema passa então a
ser algo sem sentido e a solução, ao invés de
ser procurada por meio do uso da lógica,
torna-se uma questão de adivinhação.
Imagine o que você faria se lhe pedisse m para
resolver o seguinte problema: “Eu tenho
quatro canetas. Eu tenho uma caneta a bitufis
do que você”. Quantas canetas você têm? Sua
primeira reação seria certamente perguntar o
que quer dizer “a bitufis”. Mas a criança nem
sempre está preparada a revelar que não sabe
alguma coisa.
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Em geral, ela busca achar sozinha a
solução do problema. Das 40 crianças que
testamos na compreensão de “a mais”,
somente uma revelou não saber o que queria
dizer “a mais” e pediu uma explicação antes
de tentar resolver o problema. As outras
optaram buscar a solução arquitetando um
sentido para a expressão desconhecida e
chegando a uma solução diferente da solução
certa.

5 O NÍVEL DE REPRESENTAÇÃO DOS DADOS
O número escrito, por exemplo, “4” é
uma representação simbólica de algo que a
criança pode contar como, por exemplo,
quatro tracinhos ( / / / / ). Esses tracinhos,
por sua vez, podem construir representações
de objetos que a criança pode manipular, tais
como bolas, bonecos, lápis etc. Se a criança
dispõe de objetos que ela manipula, conta,
combina e separa, ela pode resolver
problemas de matemática elementar com
relativa segurança. Porém, ao tentar resolver
problemas escritos sob forma simbólica, a
criança pode falhar. A raiz dessa dificuldade
pode se encontrar no fato de que a criança
não relaciona os dados simbólicos do
problema com o que eles representam
concretamente. Um mesmo problema pode
ser apresentado à criança em diferentes níveis
de representação.
Por exemplo:
a) O problema pode ser expresso de forma
verbal, de forma oral ou escrita, para que a
criança o resolva também verbalmente. Do
mesmo modo, pergunta-se à criança: “Eram 8
bancos, chegaram 4 meninos e três meninas,
vai sobrar ou vai faltar bancos? Quantos?” A
criança, oralmente ou utilizando lápis e papel,
buscará encontrar a solução.
b) O problema poderá ser apresentado
concretamente com objetos passíveis de serem
contados, combinados e comparados.
No segundo caso (b), a solução poderá
ser mais facilmente encontrada por crianças
que falharam no primeiro caso (a). Isto reflete
a dificuldade a criança pode apresentar,
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quanto a raciocinar sobre dados puramente
verbais, mostrando ser preciso que os dados
sejam representados concretamente para que
sejam compreendidos.
A reorientação formal, oral ou escrita,
dos dados de um problema deve ser integrada
à compreensão que a criança possui dos
dados reais que podem ser manipulados. A
representação escrita apresenta a dificuldade
adicional que consiste com a criança ter que
decifrar o que está escrito e ter que responder
escrevendo os dados e operações de forma
simbólica. A vigilância é então desviada para a
escrita ao invés de se concentrar na
compreensão do problema. Resolver o
problema de cabeça ou representando os
dados informalmente por meio de risquinhos
ou pelos dedos de mão poderá facilitar a
tarefa da criança permitindo a ênfase na
compreensão que é, enfim, o mais importante
na atividade de resolver problemas. Apenas
após certificada a compreensão é que a
criança deve ser levada a conceber o
problema de forma simbólica.
Contudo, deve-se ter em mente que a
representação concreta é necessária em uma
primeira etapa, mas esta deverá ser seguida
por uma passagem gradual à representação
verbal mais abstrata: o recorte de banquinhos
poderá ser substituído por desenhos de
banquinhos, os desenhos por tracinhos, os

tracinhos pelo número escrito em enunciados
gerais como “eram 8 bancos”. Enquanto os
dados do problema são apresentados
concretamente pode-se dar espaço a
estratégias mais globais e mais econômicas.
Essa
passagem
gradual
da
representação concreta à representação
escrita é que vai possibilitar também que,
diante de um problema apresentado
verbalmente e sob forma de símbolos
matemáticos, a criança busque entendê-lo
como representando dados do mundo real, os
quais deverão ser pautados para que se
encontre a solução.
6 A LÓGICA DO PROBLEMA
Cada problema tem uma estrutura
lógica a qual, depende do estágio de
desenvolvimento em que a criança se
encontra, pode ser ou não compreendida. Em
seguida, vamos analisar as dificuldades
encontradas na resolução de problemas cuja
estrutura lógica só parece ser compreendida
pela criança quando ela alcança o estágio das
operações concretas. No segundo caso, o
problema está relacionado com a inversão,
que é outra característica, deste estágio.

6.1 A classificação

O problema constante do quadro 2, parte (a), foi apresentado oralmente a cada uma das crianças do
primeiro, segundo e terceiro anos que testamos em uma pesquisa sobre a resolução de problemas de
matemática elementar. As respostas dadas pelas crianças distribuíram-se da seguinte forma:
● 12 crianças acertaram respondendo que Alan tem sete lápis,
● 20 crianças erraram respondendo que Alan tem três lápis,
● 5 crianças erraram dando outras respostas e
● 5 crianças disseram que não sabiam responder.
*É importante notar que quase metade do grupo de crianças testadas cometeu o mesmo tipo de erro,
respondendo que Alan tem três lápis.
ISSN 1980 – 1742
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O mesmo problema foi reapresentado
às crianças que erraram, modificando-se seu
enunciado para a forma constante do quadro
2, parte (b), a qual parecia poder facilitar a
compreensão por parte da criança por tornar
mais claro o sentido de “a mais”.

Esta sequência de resultados pode
auxiliar a entender onde está a dificuldade da

criança. A primeira ideia que ocorre é que ela
não entendeu o que quer dizer “a mais” e
assim fica perdida e, em lugar de operar sobre
os dados do problema, simplesmente repete
parte do enunciado dizendo que “Alan tem
três lápis”. Bem como vimos anteriormente, a
criança nessa faixa de idade e nesse nível de
escolarização vinha demonstrando não
compreender a expressão “a mais”. Contudo,
seis das crianças que erraram na primeira e
segunda versões deste problema acertaram
outros problemas onde a expressão “a mais”
também era utilizada, mas cuja estrutura
lógica era mais simples. Isso nos leva a supor
que a dificuldade em resolver este problema
não se deve apenas à não compreensão das
palavras utilizadas no enunciado.
Para elucidar a dificuldade da criança
analisemos os diagramas constantes da figura
2, os quais representam a forma de aprender
o problema quando enunciado na primeira e
na terceira versão.

Na verdade, a dificuldade encontrada
pela criança ao tentar resolver o problema em
sua primeira versão parece estar relacionada
com um aspecto do desenvolvimento
cognitivo, o qual foi estruturado por Piaget na
tarefa de classificação ou de inclusão de
classes. Nessa tarefa são apresentados à
criança, por exemplo, cartões com um animal

desenhado em cada um deles sendo ao todo
sete cavalos e três coelhos.
Pede-se à criança que os arrume e, a
partir de certa idade, ela é capaz de classificar
os cartões em dois grupos: o dos coelhos e o
dos cavalos. Em seguida, são feitas perguntas
que visam descobrir se a criança tem a
compreensão da inclusão das duas classes, a

Apenas duas crianças que haviam
errado antes foram capazes de entender a
resposta certa para esta nova formulação. As
demais continuaram errando e doze delas
responderam que Alan tinha três lápis.
Tentou-se então uma terceira
formulação do problema, a qual consta do
quadro 2, parte (c).
Agora, 12 crianças que haviam errado
nas duas primeiras versões acertaram a
resposta e, dentre as que erraram somente
cinco crianças persistiram afirmando que Alan
tinha três lápis.
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dos cavalos e a dos coelhos, em uma das
partes que a compõem.
A questão central neste exame é
então: “Tem mais cavalos ou animais?”.

A representação gráfica da forma de
aprender essa questão encontra-se na figura
3. Para a criança que ainda não atingiu o
estágio das operações concretas, esse tipo de
raciocino é ainda impossível.

Observemos as respostas de uma criança que ainda não alcançou esse estágio. Trata-se de A.
C. V., um menino de sete anos de idade, cursando o primeiro ano de uma escola particular de São
Paulo. O material foi arrumado por ele conforme mostra a figura 4.

As questões colocadas e as respostas de A. C. V. foram as seguintes:
A: O que você está vendo?
Cr: Sete cavalos e três coelhos.
A: E tudo isso, como se chama?
Cr: São bichos.
A: Aqui tem mais cavalos ou mais coelhos?
Cr: Mais cavalos.
A: Como é que você sabe que tem mais
cavalos do que coelhos?
Cr: Eu contei, tem sete cavalos e três coelhos.
A: E tem mais cavalos ou mais bichos?
Cr: Mais cavalos.
A: Por que você acha que tem mais cavalos do
que bichos?
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Cr: Por que tem sete cavalos e coelhos só tem
três.
A: Os coelhos são bichos?
Cr: São, coelhos, cavalos, gato, leão, é tudo
bicho.
A: Mostre os bichos que você tem ai.
Cr: Esse, esse... (aponta todos os coelhos e
todos os cavalos, um por um).
A: Conte quantos bichos tem.
Cr: (Conta até dez apontando cada animal.)
A: Conte quantos cavalos tem.
Cr: (Conta até sete apontando cada cavalo.)
A: Então, tem mais bichos ou mais cavalos?
Cr: Mais cavalos.
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Essa criança só consegue comparar a
classe dos cavalos com a classe dos coelhos,
isto é, só compara parte com parte. Ela não
considera a parte e o todo ao mesmo tempo
e, consequentemente, não compara a parte
com o todo. A única comparação possível
sendo de uma parte com a outra parte leva à
resposta erada de que tem mais cavalos do
que animais (bichos).
Retornando
ao
problema
de
matemática do quadro 2, ao que tudo indica,
a primeira e segunda versões demandam da
criança um raciocínio semelhante àquele
envolvido na inclusão de classes: a criança tem
que pensar nos 4 lápis que Bia tem e, ao
mesmo tempo, tem que operar visando obter
o total de lápis de Alan. Ela tem então, como
na inclusão de classes, que considerar ao

mesmo tempo a parte (4) e o todo (4 + 3 = 7).
Essa forma de apreensão, como vem nas
figuras 2 e 3, é a mesma para o problema em
uma versão mais difícil e para a tarefa de
classificação ou de inclusão de classes, quando
corretamente respondida. Na terceira versão
do problema, a forma de apreensão está,
contrariamente, pautada com a forma de
apreensão da classificação própria da criança
pré-operacional, que considera uma parte em
relação à outra parte.
Vimos assim como uma das aquisições
do estágio das operações concretas, no caso a
classificação, parece ser necessária à
compreensão da lógica de um problema.
Vejamos agora uma outra dessas aquisições
estudadas por Piaget.

6.2 A inversão

Avaliemos o problema apresentado no
quadro 3. Temos analisado que algumas
crianças de primeiro, segundo e terceiro anos
erram este problema, respondendo que Alan
tem oito lápis. Essas crianças demonstram ser
capazes de fazer contas de adição e subtração;
entretanto, usam inadequadamente a adição
ao tentar resolver o problema. A primeira
dificuldade que devem superar, parece estar
no fato de que, no contexto das quatro
operações, sempre que a palavra “mais”
aparece, sugere que se realize uma adição.
Contudo, neste problema, embora se use a
palavra “mais”, a adição não é a operação
adequada.
Para que o problema seja
resolvido é preciso que a frase “Bia tem dois
lápis a mais do que Alan” possa ser
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interpretada na forma inversa que é “Alan tem
dois lápis a menos do que Bia”.
Essa habilidade de transformar uma
relação no seu inverso é outra particularidade
do pensamento lógico, arrolada com o estágio
das operações concretas. Podemos detectar a
dificuldade que a criança do estágio préoperacional tem com a inversão, submetendoa à seguinte tarefa: o avaliador coloca sobre a
mesa uma fileira de cartões e pede à criança
que fala outra fileira ao lado da primeira com
o mesmo número de cartões. Em geral a
criança arruma a segunda fileira e temos
como resultado a configuração apresentada
na figura 5, na próxima página.
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O avaliador mostra então à criança
que ela pode fazer qualquer fileira ficar com
mais ou com menos cartões que a outra
vinculando novos cartões ou retirando cartões
de uma delas. Essa demonstração é feita em
frente à criança, manuseando-se os cartões
enfileirados e outros cartões disponíveis em
um vaso ao lado das fileiras. Em seguida, com
as duas fileiras com cinco cartões cada uma e
em frente à criança, o avaliador pede:
- Agora eu quero que você faça a minha fileira
ficar com mais cartões que a sua.
Em resposta a esse pedido, as crianças,
geralmente sem qualquer dificuldade,
colocam um ou mais cartões na fileira do
avaliador. Refazendo as duas fieiras com cinco
cartões cada, o avaliador solicita então:
- Agora eu quero que você faça a minha fileira
ficar com mais cartões que a sua, mas você
não pode colocar nenhum cartão na minha
fileira.
A criança que ainda não alcançou o
estágio das operações concretas não
consegue atender esta solicitação, pois não
consegue transformar a ordem de fazer com
que “a fileira do avaliador fique com mais
cartões do que a dela” na ordem que é a
inversa desta e que consiste em “fazer com
que a fileira dela fique com menos cartões do
que a fileira do avaliador”. Mesmo quando se
sugere à criança que ela pode fazer qualquer
coisa na outra fileira, ela diz que não é
possível fazer a fileira do avaliador ficar com
mais cartões do que a dela se não se pode
acrescentar nenhum cartão àquela fileira.
Se a criança não é capaz de inverter
uma relação “X tem mais do Y”
transformando-a em “Y tem menos que X”,
ISSN 1980 – 1742

certamente terá dificuldades para resolver um
problema no qual essa inversão tem que
incidir para que se defina qual a operação a
ser utilizada para se encontrar a solução. A
compreensão da inversão é que permite que a
criança compreenda que a subtração é o
inverso da adição e que as duas operações
fazem parte de um mesmo princípio. Apenas
quando a adição e a subtração são
compreendidas como operações inversas é
que a criança poderá utilizá-las de forma
lógica com vistas à solução de problemas.

7 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Baseado no exposto acima, algumas
recomendações podem ser feitas visando à
melhor orientação das atividades da criança
no que diz respeito à resolução de problemas
da matemática escolar.
Ao resolver problemas as crianças
muitas vezes cometem erros que se repetem
consistentemente. Isso indica que sua
compreensão do problema falhou, mas
também que ela inventou alguma regra
própria para encontrar a solução. Os
professores devem estar alertas para perceber
esses erros que se repetem e para tentar
conhecer o que a criança não compreende e o
que ela é capaz de inventar como regra
própria. A partir daí, o professor buscará
expor o problema apropriado, que auxilie a
criança a construir seu conhecimento.
Dependendo de como o enunciado é
apresentado, o problema poderá exigir um
raciocínio mais ou menos complexo.
Diferentes versões de um mesmo problema
devem ser tentadas e as formas mais simples
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devem ser alternadas com as formas mais
complexas. É lidando com diferentes formas
de apresentação do problema, que a criança
poderá progredir.
Se a criança tem dificuldade para ler o
problema ou respondê-lo por escrito,
representando os dados e operações de forma
simbólica, é melhor que ela tente resolvê-lo
“de cabeça” ou usando objetos, pois assim
não se desviará da compreensão da questão.
Ler e responder o problema por escrito, sem
compreender o que está fazendo, em nada
auxiliará a criança.
A compreensão do problema deve ser
o principal objetivo da atividade da criança
nessa área. Não interessa que a criança
resolva automaticamente os problemas, uns
após os outros, utilizando sempre a mesma
operação ou a mesma sequência de
operações, se ela não compreender por que
utiliza cada uma delas. Problemas que exigem
diferentes operações devem ser dados
alternadamente para que a criança possa
decidir qual a operação apropriada para sua
resolução, com base na compreensão e não
por repetição de enunciados parecidos.

de desenvolvimento, vai provavelmente fazer
com que ela, em lugar de buscar compreendêlos, procure desenvolver estratégias mágicas
para apresentar uma resposta. A resolução de
problemas pode assim se tornar uma
atividade automática com destaque na
repetição e não na compreensão. Não estaria
aí a raiz da aversão à matemática, tão comum
entre nossos educandos? É de fundamental
relevância para o professor o conhecimento
das fases de desenvolvimento cognitivo da
criança, para poder adequar o ensino a essas
fases. Contudo, o modelo cognitivo de
educação, sugere que o professor comece a
repensar seu papel como educador.
Este estudo indica também que,
usando materiais adequados (considerados
materiais concretos), a criança pode ter mais
chance de praticar e desenvolver sua
compreensão das operações concretas e da
resolução de problemas matemáticos nas
séries iniciais do Ensino Fundamental.
Observamos que a criança que compreende
bem as operações concretas e sabe usa-las na
resolução
de
problemas,
prefere
normalmente
fazer
as
operações
mentalmente, para depois representá-las no
papel.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Decretar que a criança que ainda não
alcançou o estágio das operações concretas
deve
tentar
repetidamente
resolver
problemas matemáticos que exigem esse nível
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Por fim, esperamos que o presente
artigo, possa oferecer subsídios aos
educadores acerca do campo conceitual
aditivo, no contexto das operações concretas
e de resolução de problemas.
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