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EDITORIAL

 Concebida no ano em que a FAI – Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e 
Educação completava 30 anos, a Revista Científica da FAI foi lançada em 2001. Idealizada com o 
objetivo de ampliar a comunicação da FAI com a sociedade e a produção nacional de conhecimentos 
científicos, a política editorial da revista mantém o seu compromisso inicial com a eficiência e a 
qualidade.
 Neste ano, em que a FAI comemora 45 anos de existência, parece essencial destacar que 
a Revista Científica da FAI já se encontra perfeitamente integrada ao perfil da própria instituição, 
após 15 anos de atividades ininterruptas.
 Com o propósito de sempre, focado no aperfeiçoamento permanente, que distingue a FAI 
e todos os seus produtos e serviços, o Volume 16 da Revista Científica da FAI traz nove artigos 
científicos, sendo cinco da área de Administração (ou gestão) e quatro de Educação.
 Os de gestão vão desde planejamento estratégico baseado em inovação para obtenção de 
vantagens competitivas no mercado de tecnologia até a terceirização de profissionais, recentemente 
legalizada pela aprovação do Projeto de Lei PL 4330/04. Tratam ainda dos impactos negativos do 
turnover elevado para as empresas e das ações para evitá-lo; do assédio moral no trabalho e as 
confusões, peculiaridades, personagens, consequências, prevenção, recuperação e possibilidades 
de intervenção que envolvem o tema; e da logística reversa no setor de baterias, envolvendo a le-
gislação, descarte, transportes, etc.
 Os artigos de educação abordam a educação baseada em valores, que podem ser aprendi-
dos na escola, embora não seja uma tarefa fácil; ludicidade no processo de ensino e aprendizagem 
gerando games com foco em educação ambiental; ensino e aprendizagem fora da sala de aula, por 
meio de visitas a museus e patrimônios culturais, estabelecendo-se vínculos com a memória, em 
tempos de acelerada modernidade; e o papel da leitura como instrumento transformador no processo 
intelectual do indivíduo, buscando-se entender por que as crianças que não são estimuladas pelas 
respectivas famílias não se sentem motivadas a este exercício.
 A Revista Científica da FAI tem periodicidade anual e as novas edições são publicadas, 
sempre, no evento de abertura da Feira de Tecnologia da FAI (Faitec), que neste ano ocorrerá no 
dia 19 de outubro de 2016. 
 Dessa forma, continua cumprindo a sua Missão de divulgar conhecimentos científicos nas 
áreas de atuação da FAI: gestão, tecnologia e educação.
 Desejo ótima leitura a todos.

Prof. Dr. José Cláudio Pereira
Diretor da FAI
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EDUCAÇÃO EM VALORES E A FORMAÇÃO DO CIDADÃO:
REFLEXÃO DA PRÁTICA EDUCATIVA NA CONTEMPORANEIDADE

RESUMO

Educação em valores é um tema amplo, complexo e ao mesmo tempo, controverso e desafiador. O presente estudo 
propicia reflexões sobre a prática educativa para uma educação embasada em valores que deveras contribui para a 
formação da cidadania, em que as relações sejam pautadas no diálogo, na justiça, na solidariedade e no respeito aos 
direitos e às diferenças entre os povos. Autores como Lodi e Araújo (2007); Morin (2001); Silva (1986); Fernández 
(1990) alertam que na sociedade contemporânea tais valores precisam e podem ser apreendidos e desenvolvidos na 
escola, mesmo que a tarefa não seja considerada fácil. É preciso metodologias que priorizem o diálogo, a reflexão sócio 
moral, a compreensão crítica e o trabalho em equipe.

Palavras-chave: Educação em valores. Cidadania. Prática educativa. Diálogo.

 

ABSTRACT

Education in values is a huge, complex and at the same time, controversial and challenging issue. The present study 
provides reflections on the educational practice to an education based on values that greatly contributes to the for-
mation of citizenship, in which relations are based on dialogue, in justice, in solidarity and respect for the rights and 
differences between people. Authors like Lodi and Araújo (2007); Morin (2001); Scott (1986); Fernández (1990) warn 
that in contemporary society these values need to and can be catched and developed at school, even though the task is 
not considered easy. It takes methodologies that prioritize the dialogue, social moral reflection, critical understanding 
and team work.

Keywords: Education in values. Citizenship. Educational practice. Dialogue.

1. INTRODUÇÃO

 A educação não pode negligenciar a 
possibilidade da construção de uma ordem 
global cujas relações sejam mais igualitárias, 
baseadas na solidariedade, na promoção da 
democracia, da paz, da segurança, da justiça, 
do respeito aos direitos e às diferenças entre os 
povos. 
 Nesta perspectiva, aprender a ser 
cidadão é, entre outras coisas, aprender a agir 

com solidariedade, respeito, responsabilidade, 
não violência, aprender a usar o diálogo nas mais 
diferentes situações e comprometer-se com o 
que acontece na vida coletiva da comunidade e 
do país. Esses valores e essas atitudes precisam 
ser aprendidos e desenvolvidos pelos alunos 
e, portanto, podem e devem ser ensinados na 
escola (LODI; ARAÚJO, 2007).
 Para Perissé (2011, p. 12) os valores 
são convites invisíveis e intangíveis. Viver 
eticamente consiste em perceber os convites 

Educação
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apresentados, ouvi-los, interpretá-los e, então, 
aceitá-los ou rejeitá-los. “A identidade e o trajeto 
existencial de uma pessoa serão o resultado 
dessas opções”. 
 Geralmente uma sala de aula é descrita 
pelas pessoas com carteiras e cadeiras, lousa, 
giz, alunos e professores em um determinado 
espaço em que ocorre a transmissão e recepção 
de conhecimentos. Fernández (1990) ressalta 
a ideia de que não podemos conceber a escola 
como simples transmissora de conhecimentos, 
pois a sala de aula é um espaço de interação 
e troca de impressões e explicações, ideias, 
valores e interesses comuns e diferentes. E, 
em pleno século XXI, esta deve ser um espaço 
aberto ao diálogo, à construção e reconstrução 
de velhos e novos saberes, e também de uma 
educação embasada em valores. 
 Morin (2001), solicitado pela Unesco 
em 1999 para refletir sobre a educação do século 
XXI, apresenta os sete saberes necessários à 
educação do futuro, propiciando aos educadores 
um repensar em relação às práticas pedagógicas 
para formar o novo cidadão do mundo.
 Portanto, educação e instrução não 
se excluem, mas se complementam. Melhor 
dizendo, a educação deve abarcar a própria 
instrução e complementá-la, formando o 
indivíduo intelectual e socialmente - duas 
realidades que na verdade são indissociáveis. A 
instrução fornece ao aluno os aparatos básicos 
para que se possa relacionar satisfatoriamente 
com a sociedade e com seu mundo, ou seja, 
os conhecimentos básicos sobre o mundo e a 
sociedade. Contudo, a educação não deve se 
resumir à transmissão desses conhecimentos, 
pois estes não habilitam uma pessoa a 
relacionar-se com o mundo e com a sociedade 
de forma plena, autêntica e satisfatória. Falta-
lhe ainda uma postura diante da realidade, uma 
personalidade definida.
 Para Gallo (2001) a postura diante da 
realidade não é adquirida apenas na escola, mas 
também na família e nas diversas instituições 
sociais, pois a criança vai tomando contato com 
uma série de realidades que a levam a assumir 
determinadas posturas. Assim, com o passar do 

tempo, ela vai filtrando algumas, cristalizando 
outras e formando o caráter, a personalidade.
 Para Chalita (2001, p. 20), “a família 
tem a responsabilidade de formar o caráter, de 
educar para os desafios da vida, de perpetuar 
valores éticos e morais”. Todavia, por melhor 
que seja uma escola, por mais preparo que 
tenham seus professores, nunca irá suprir a 
carência deixada por uma família ausente.
 É notório que o século XXI trouxe 
mudanças na sociedade, nas relações humanas, 
nos hábitos e atitudes, principalmente 
demonstradas pelos alunos em diversas 
situações. Ante a este fato, a escola precisa 
intervir de modo a informar e formar os alunos 
para que possam atuar como cidadãos cientes 
de seus direitos e deveres. De acordo com 
Libâneo et al (2012) a escola de hoje precisa 
viver com outras modalidades de educação: não 
formal, informal e profissional, como também, 
articular-se e integrar-se a elas, a fim de formar 
cidadãos mais preparados e qualificados para 
um novo tempo. 
 Assim, o objetivo deste estudo é 
proporcionar reflexões no que concerne à 
educação em valores na instituição escolar e 
para a formação da cidadania.

2. PRÁTICA EDUCATIVA: 
EDUCAÇÃO EM VALORES E 

CIDADANIA

 Na escola é preciso que se repense a 
relação professor e aluno e, consequentemente, 
de ensino e aprendizagem e da importância 
da sala de aula como um ambiente propício 
à aprendizagem, à elaboração de diferentes 
saberes. Contudo, não se deve esquecer a 
construção da personalidade moral com vistas a 
uma consciência valorativa. 
 De acordo com Silva (1986, p. 65) 
“os valores ganham vigência e sentido 
dentro de uma situação concreta, vivida e 
determinada. Devemos partir do homem em 
suas circunstâncias e amplos contextos de 
experiências”. Assim, o que o sujeito vivenciou 
não vai lhe ser indiferente e então vai surgir a 



Educação
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valoração. O processo de valoração diz respeito 
a uma atividade ou relação axiológica que 
indica a vivência humana dos valores. Têm-se 
como características principais da valoração: 
experiência concreta - vivida pelos sujeitos, 
antecedente ao próprio ato reflexivo – e a 
tomada de consciência dos valores; sendo uma 
experiência axiológica inacabada à medida que 
não acaba com a descoberta dos valores, mas 
sim, desencadeia uma abertura para novas ações 
e criações atributivas de valores.

Para que os estudantes possam aprender 
e assumir os princípios éticos, são 
necessários pelo menos dois fatores: 1) que 
os princípios se expressem em situações 
reais, nas quais possam ter experiências 
e nas quais possam conviver com a sua 
prática; 2) que haja um desenvolvimento 
da sua capacidade de autonomia moral, 
isto é, da capacidade de analisar e eleger 
valores para si, consciente e livremente 
(LODI; ARAÚJO, 2007, p. 71).

 Será que na escola a formação da 
personalidade acontece por meio de um 
aprendizado direto, análogo àquele que ocorre 
com os conhecimentos sobre o mundo? Segundo 
Gallo (2001, p. 20), não. 

 Não se adquire postura por meio de 
discurso. Não é com intermináveis aulas de 
ética, nas quais um professor apresenta e repete 
os preceitos morais da sociedade, que o aluno 
conseguirá assumir, em sua vida, posturas 
moralmente corretas pautadas por esses 
preceitos.

 Percebe-se que a formação do aluno 
deverá ocorrer por um processo microssocial em 
que seja levado a assumir posturas de liberdade, 
respeito, responsabilidade, ao mesmo tempo 
em que reconhece essas práticas nos demais 
membros que participam deste microcosmo 
(escola) com quem se relaciona no cotidiano. 
Todas as relações que o aluno trava no ambiente 
escolar, e não apenas na sala de aula, são passos 
na construção de sua personalidade. Não se 
pode esquecer que o cotidiano escolar sofre 

limitação das normas institucionais e sociais, 
configurando-se assim num espaço multicultural 
e multidisciplinar que requer uma prática 
pedagógica que integre diferentes saberes. 

É preciso que a escola contribua para uma 
nova postura ético-valorativa de recolocar 
valores humanos fundamentais como a 
justiça, a solidariedade, a honestidade, 
o reconhecimento da diversidade e da 
diferença - o respeito à vida e aos direitos 
humanos básicos, como suportes de 
convicções democráticas (LIBÂNEO, 
2002, p. 67).

 Neste contexto Morin (2001) coloca 
que a ética não deve ser ensinada por meio de 
lições de moral. É preciso formar nas mentes 
uma consciência de que o humano é, ao mesmo 
tempo, indivíduo, parte da sociedade, parte 
da espécie. Objetiva-se um desenvolvimento 
das autonomias individuais, das participações 
comunitárias e da consciência de pertencer à 
espécie humana.
 O ensino escolar deve contribuir para:

a) formar indivíduos capazes de pensar 
e aprender permanentemente [...]; b) 
prover formação global que constitua 
um patamar para atender à necessidade 
de maior qualificação profissional [...], 
e de desenvolvimento de atitudes e 
disposições para a vida numa sociedade 
técnico-informacional; c) desenvolver 
conhecimentos, capacidades e qualidades 
para o exercício autônomo, consciente e 
crítico da cidadania; d) formar cidadãos 
éticos e solidários (LIBÂNEO et al., 2012, 
p. 63)

 Araújo (2001), em sintonia com os 
autores abordados até o momento, pontua que 
os valores e princípios éticos são construídos 
a partir do diálogo, na interação entre as 
pessoas imbuídas de razão e emoção, por meio 
de temáticas significativas do ponto de vista 
ético, que proporcionam o desenvolvimento da 
capacidade dialógica e, consequentemente, a 
tomar consciência de seus próprios sentimentos 
e emoções e da capacidade autônoma de tomar 
decisão em situações conflitantes em relação ao 
que é ético/moral.
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 Em relação ao pensamento exposto 
anteriormente, o PCN (BRASIL, 1997) que trata 
sobre os temas transversais, entre eles a ética, 
afirma que o professor deve propor atividades 
que possibilitem ao aluno pensar sobre sua 
conduta e a dos outros a partir de princípios, e 
não de receitas prontas, pois o foco é o exercício 
da cidadania. Portanto, no trabalho pedagógico, 
é importante propor atividades que levem o 
aluno a pensar sobre sua conduta e a dos outros 
a partir de princípios, e não de receitas prontas. 
“A ética é um eterno pensar, refletir, construir. 
E a escola deve educar seus alunos para que 
possam tomar parte nessa construção, serem 
livres e autônomos para pensarem e julgarem” 
(PCN, BRASIL, 1997, p. 72). Por conseguinte, 
a ética é a reflexão do “por que” dos seres 
humanos. Quando se fala em ética, fala-se de 
liberdade, do exercício da liberdade na tomada 
de decisões, porém não se pode tomar decisões 
em todos os âmbitos. A democracia é um regime 
político e também um modo de sociabilidade que 
permite a expressão das diferenças, a expressão 
de conflitos, ou seja, a pluralidade. Deve valer a 
liberdade, a tolerância, a sabedoria de conviver 
com o diferente, com a diversidade (tanto do 
ponto de vista de valores, como de costumes, 
hábitos, crenças religiosas, expressões artísticas, 
etc). Conforme Delors (1998) aprender a viver 
juntos, aprender a viver com os outros: sem 
dúvida, esta aprendizagem representa hoje em 
dia, um dos maiores desafios da educação.

A educação deve organizar-se em torno de 
quatro aprendizagens fundamentais que, 
ao longo de toda a vida, serão de algum 
modo para cada indivíduo, os pilares do 
conhecimento: aprender a conhecer, isto é 
adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o 
meio envolvente; aprender a viver juntos, a 
fim de participar e cooperar com os outros 
em todas as atividades humanas; finalmente 
aprender a ser, via essencial que integra as 
três precedentes. É claro que estas quatro 
vias do saber constituem apenas uma, dado 
que existem entre elas múltiplos pontos de 
contato, de relacionamento e de permuta 
(DELORS, 1998, p. 89-90). 

 Segundo o autor supracitado a educação 

deve contribuir para o desenvolvimento total da 
pessoa, preparando-a para elaborar pensamentos 
autônomos e críticos e para formular os seus 
próprios juízos de valor, de modo a decidir, por si 
mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias 
da vida. Sendo assim, a educação requer um 
processo individualizado e uma construção 
social interativa.
 Atualmente tem-se um novo perfil 
de estudante e, portanto, o professor precisa 
de novas alternativas e novas ferramentas de 
comunicação para lidar com este novo aluno, 
uma vez que o formato da aula pode auxiliar 
ou prejudicar o seu desenvolvimento. Um 
fator que precisa ser levado em consideração 
é a linguagem; esta necessita estar adequada 
ao nível de trabalho do professor. E cabe ao 
professor, articular uma prática sistematizada 
com a reflexiva, ou seja, é preciso uma ação – 
reflexão – ação, num movimento cíclico, para 
que possa reconstruir sua prática o tempo todo.
 É fundamental uma prática educativa 
que proporcione ao aluno a construção de seu 
conhecimento e isto requer do professor o 
domínio de diferentes saberes pedagógicos, 
dentre eles: os saberes de gestão da classe, 
os saberes de gestão do saber e os saberes 
do saber-ser, visando uma escola que prima 
pela transformação social. Por conseguinte, 
as práticas educativas não devem ser isoladas 
e desarticuladas, mas sim formar um todo 
coerente e orgânico, com metodologias que 
favoreçam, oportunizem o diálogo, a reflexão 
sócio moral, a compreensão crítica e o trabalho 
em equipe.
 Silva (1986), a partir de uma análise dos 
valores na educação, verifica que os educadores 
desconhecem as reflexões sobre a temática e a 
teoria dos valores. E que falta a eles a capacidade 
para relacionar os conceitos envolvidos nos 
valores com o cotidiano da ação educativa. 

Como captar e trabalhar as experiências 
axiológicas de nossos educandos? De 
que modo proceder para que os valores e 
as valorações, presentes nas teorizações 
que consideramos e em nossa prática 
concreta, sejam conhecidos, reconhecidos, 
revitalizados, transformados? (SILVA, 
1986, p.135).



REFERÊNCIAS

ARAÚJO, U. F. Os direitos humanos na sala 
de aula: a ética como tema transversal. São 
Paulo: Moderna, 2001.

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria 
de Educação Fundamental. Parâmetros 

 Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.16 , n.1, p. 08-13, 2016              12

Educação

 A autora comenta que os valores estão 
presentes com uma carga ética e estética 
importantes, e cabe aos educadores saber 
aproveitá-los, no sentido de incluí-los nos 
conteúdos propostos. E como tais valores 
mexem com a afetividade dos alunos, será 
muito mais fácil a aprendizagem.
 Todavia, é difícil traçar o limite entre o 
papel educativo e o abuso de poder que muitas 
vezes leva os alunos à indisciplina. O ideal é 
que o professor tenha autoridade de educador 
em bases democráticas, visto que os saberes e 
a relação com o saber são fortemente induzidos 
pelos programas, normas estéticas e normas de 
civilidade.  
 Segundo Puig (1998), a educação moral 
requer uma tarefa construtiva, dessa forma 
necessita considerar as diferenças e os valores 
culturais de todos os grupos sociais. É preciso 
também estar atento a elementos presentes na 
moralidade, como as emoções e os sentimentos. 
O autor fundamenta a autonomia baseada na 
reflexão e não na escolha. Ele propõe alguns 
procedimentos metodológico tais como: 
discussão de dilemas morais, compreensão 
crítica, enfoques socioafetivos, exercícios 
de autorregulação, exercícios de construção 
conceitual, habilidades sociais, resolução de 
conflitos e outros. Tais exercícios visam à 
construção da personalidade moral, o que inclui 
a autonomia.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A escola é um sistema social composto 
por um conjunto de funções, todas elas inter-
relacionadas e interinfluentes, ou seja, as 
ações conduzidas em uma determinada área 
afetam de alguma forma, as ações de outra 
área. É necessária uma linha integrada de ação 
entre o trabalho do professor e as lideranças 
pedagógicas, pois a educação se manifesta 
como uma prática produtora, reprodutora e 
transformadora do indivíduo. 
 É imprescindível que a escola se 
preocupe em tornar competente a totalidade 
dos alunos, não só tecnicamente, mas na 

competência aliada ao compromisso político. 
Formar um aluno crítico com possibilidade de 
compreender a realidade e transformá-la de 
acordo com os interesses coletivos, e não com 
os de uma minoria dominante; um aluno crítico, 
reflexivo, criador da história de seu tempo. A 
crítica é um instrumento que permite ao aluno 
analisar a realidade e penetrar no mundo dos 
valores determinando aquilo que é justo e 
injusto.
 Os professores devem dar condições 
para que o aluno ‘aprenda a aprender’, 
desenvolvendo situações de aprendizagens 
diferenciadas, estimulando a articulação entre 
saberes e competências. Desta maneira, a escola 
estará cumprindo a sua função primordial que 
é a de ensinar - agindo e intervindo para que 
os alunos aprendam o que sozinhos não teriam 
condições de fazê-los por si mesmos. Que 
os alunos tenham uma formação social pelo 
exercício de posturas e relacionamentos que 
sejam expressão da liberdade, da autenticidade 
e da responsabilidade, pois o desenvolvimento 
moral do indivíduo é condição essencial no 
processo de socialização.
 Sendo assim, é preciso que haja uma 
relação entre ética, democracia e educação. 
A ética perpassa a democracia e a educação, 
pois exige uma reflexão sobre nossas ações e 
comportamentos. E a escola deve ser o lugar 
onde os valores morais são pensados, durante 
todo o tempo e não meramente impostos ou 
frutos do hábito. Deve ser o lugar onde os alunos 
desenvolvam a arte do diálogo e resolvam seus 
problemas usando a criatividade. Entretanto, 
reconhece-se que a educação embasada em 
valores não é uma tarefa fácil para a escola, mas 
deve ser encarada como um desafio.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CULTURA VOLTADA À 
INOVAÇÃO E DECISÕES GERENCIAIS QUE AUMENTAM A 

COMPETITIVIDADE: O CASO DE UMA EMPRESA DE AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL

RESUMO

Este é um estudo de caso exploratório que objetiva identificar os fatores internos de gestão que tornaram uma empresa 
brasileira competitiva e líder em um setor dominado por grandes empresas multinacionais. Os fatores analisados são: 
(i) Estratégia; (ii) Estrutura Organizacional; (iii) Sistemas e Processos; e (iv) Comportamento e Cultura. O trabalho 
é realizado de acordo com os critérios utilizados para um estudo de caso que, segundo Gil (1996), tem-se tornado a 
estratégia preferida quando os pesquisadores procuram responder como e por que certos fenômenos ocorrem em um 
contexto com pouca possibilidade de controle. A coleta de dados foi realizada por meio da análise de documentos e 
entrevistas. Com o estudo, pôde-se perceber que graças a um Planejamento Estratégico baseado em inovação, a empresa 
tem ampliado suas vantagens competitivas no mercado brasileiro.
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1. INTRODUÇÃO

 Desde a segunda Revolução Industrial, 
os conceitos de competitividade e inovação têm 
sido cada vez mais valorizados. Schumpeter 
foi um dos primeiros estudiosos a ressaltar a 
importância da inovação como fonte crucial de 
competição efetiva (GAVIRA, et al. 2006).
 No Brasil, apesar da existência de 
diversos casos de sucesso nos últimos anos, 
a competitividade da maioria das empresas 
brasileiras está bem abaixo das empresas 
multinacionais que tem se estabelecido no 
mercado interno desde o início da década de 90, 
quando houve a abertura econômica do país. De 
fato, muitos setores importantes da economia 
são hoje dominados por empresas estrangeiras 
e, dentre aquelas brasileiras que sobrevivem, 
são relativamente poucas as que conseguem 
manter-se líderes (CALDAS e WOOD JR, 
2007).
 Dado este contexto, a unidade de análise 
desse estudo é uma empresa brasileira que é 
líder nacional no segmento de sensoriamento 
industrial e que compete diretamente com 
gigantes multinacionais. O objetivo deste artigo 
é identificar os fatores organizacionais que 
tornaram a empresa competitiva e líder em um 
setor tão agressivo. 
 Com o intuito de se alcançar esse 
objetivo, o artigo foca nos fatores internos de 
gestão que, segundo Caldas e Wood Jr. (2007) 
e Vasconcellos et al. (2012), são aqueles que 
estão diretamente sob controle dos gestores da 

empresa, a saber: a estratégia, a configuração 
estrutural da organização, os sistemas e 
processos adotados e a cultura da empresa. 
 A coleta dos dados foi realizada por 
meio de detalhadas entrevistas com gestores da 
empresa, bem como por análise de documentos 
internos. Desta maneira, o estudo pode 
ser caracterizado como um estudo de caso 
exploratório e qualitativo. 
 Este trabalho está dividido em seis 
seções, incluindo esta introdução. Na seção 
dois, apresenta-se brevemente a metodologia 
adotada para execução da pesquisa. Segue-
se a seção três que apresenta os fundamentos 
conceituais que levaram ao entendimento dos 
fatores organizacionais da empresa que são 
apresentados na seção quatro. A seção cinco 
trabalha o conceito de competitividade. Na seção 
seis, por fim, são elaboradas as considerações 
finais.

2. METODOLOGIA APLICADA

 Este é um estudo de caso exploratório 
que pretende identificar os fatores organizacio-
nais internos que tornaram a empresa XPTO 
Automação Ltda1  competitiva e líder em um 
setor dominado por grandes empresas multina-
cionais.  
 A coleta de dados foi realizada por 
meio da análise de documentos e entrevistas. 
Conforme citado por Gil (1996), são essas as 
fontes mais utilizadas em estudos de casos. 
Os documentos utilizados foram: (i) Manual 

ABSTRACT

This is an exploratory case study that aims to identify the internal management factors that made a competitive Bra-
-zilian company and leader in an industry dominated by large multinational companies. The factors analyzed are: (i) 
strategy; (ii) Organizational Structure; (iii) Systems and Processes; and (iv) Behavior and Culture. This article is per-
-formed in accordance with the criteria for a case study that, according to Gil (1996), has become the preferred strategy 
when researchers seek to answer how and why certain phenomena occur in a context with little possibility of control 
. Data collection was conducted through the analysis of documents and interviews. With the study, it can be realized 
that thanks to a Strategic Planning based on innovation, the company has expanded its competitive advantages in the 
Brazilian market.

Keywords: Competitiveness. Strategy. Structure. Processes. Culture.

1 - Nome ficticio para manter sigilo solicitado pela empresa.
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de Projetos de Inovação e (ii) Apresentações 
Digitais (Power Point). As fontes primárias 
foram obtidas por meio de quatro entrevistas 
detalhada e semi estruturadas, realizadas na 
unidade matriz. Os entrevistados possuem uma 
média de quatorze anos de trabalho na empresa.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

 Caldas e Wood Jr (2007) mencionam 
que o desempenho competitivo é condiciona-
do por fatores controláveis e não controláveis 
pelos gestores. Os fatores que a empresa pode 
controlar são os fatores internos de gestão que, 
segundo Vasconcellos et al. (2012), são (i) Es-
tratégia, (ii) Estrutura, (iii) Sistemas e Proces-
sos e (iv) Comportamento. A forma como esses 
fatores são estabelecidos e modificados ao lon-
go do tempo é influenciadora da competividade 
(Vasconcellos et al, 2012). 

3.1. ESTRATÉGIA

 Mintzberg (1983) assume que estratégia 
é uma forma de pensar o futuro, integrada 
ao processo decisório, com base em um 
procedimento formalizado e articulador de 
resultados. Zaccarelli e Fischmann (1994) 
ressaltam que as empresas podem competir 
com diferentes estratégias que se agrupam 
em “estratégias genéricas”. Segundo Toledo e 
Anselmo (2003), essas estratégias ainda podem 
ser divididas em duas dimensões: (i) Estratégias 
de Crescimento e (ii) Estratégias Competitivas. 
As primeiras contemplam a definição do escopo 
de atuação da empresa e as formas de alcançar 
seus objetivos de crescimento. Já as Estratégias 
Competitivas propõem-se a especificar quais 
as alternativas para a empresa alcançar e 
manter uma vantagem competitiva sustentável 
no mercado. Tais dimensões estão inter-
relacionadas e, por esse motivo, esse trabalho 
abordará ambas. Para a dimensão Estratégias 
de Crescimento, será discutida a abordagem de 
Ansoff, e para as Estratégias Competitivas, a 
abordagem de Porter.
 Para Ansoff (1977), o vetor de 

crescimento da empresa está associado às 
dimensões do produto (existentes e futuros) 
e à sua missão ou finalidade (atual e nova). 
Com base nessas dimensões, a empresa pode 
crescer através de quatro estratégias básicas: 
(1) penetração de mercado, que consiste em 
aumentar suas vendas dos produtos atuais 
nos mercados atuais; (2) desenvolvimento de 
mercados, que consiste em vender os produtos 
atuais para novos mercados, com novas missões 
ou funções; (3) desenvolvimento de produtos, 
que consiste em vender novos produtos para 
os mercados atuais; e (4) diversificação, que 
consiste em vender novos produtos para novos 
mercados. 
 Na contribuição de Porter (1986), para 
uma empresa enfrentar as forças competitivas, 
ela deve adotar uma das três abordagens de 
estratégias genéricas: (1) liderança no custo 
total; (2) diferenciação: ou (3) enfoque (no 
custo ou na diferenciação). 
 A estratégia baseada na liderança nos 
custos traduz-se na procura de uma vantagem 
competitiva através da redução de custos. 
Com essa estratégia, as empresas atendem 
diversos segmentos simultaneamente com 
um produto de baixo custo. Já a estratégia de 
diferenciação baseia-se na procura por uma 
vantagem competitiva através da identificação 
das características valorizadas pelos clientes, 
além e tornar-se a única empresa a oferecer 
tais características. A estratégia de foco reflete-
se na procura de vantagem competitiva num 
só segmento ou num grupo de segmentos. A 
estratégia de foco pode ser dividida em foco no 
custo (obtém vantagem de custo no segmento) e 
em foco na diferenciação (obtém diferenciação 
no segmento).

3.2. ESTRUTURA

 Para Vasconcellos e Hemsley (2003) a 
estrutura de uma organização é o resultado do 
processo em que a autoridade é distribuída, as 
atividades dos colaboradores são especificadas 
e o sistema de comunicação é delineado. 
 Existem várias metodologias para 
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definição da estrutura, dentre as quais podem ser 
citadas: (i) Funcional; (ii) Por Clientes; (iii) Por 
Produtos; (iv) Geográfica; e (v) Por Processos 
(Vasconcellos e Hemsley, 2003). Além das 
estruturas tradicionais, Vasconcellos e Hemsley 
(2003) citam a Estrutura Matriz como uma 
importante forma de organizar a empresa para o 
desenvolvimento da inovação. Para os autores, 
a Matriz é uma combinação entre estruturas 
anteriormente citadas.

3.3. PROCESSOS

 Para Sbaraini (2013), os processos são 
conjuntos sequenciais e peculiares de ações que 
objetivam atingir uma meta. Um dos processos 
que pode ser mencionado é o funil de inovação. 
 Clark e Wheelwright (1993), autores 
da metodologia, definem o Funil de Inovação 
como uma estrutura gráfica sobre a geração e 
avaliação de opções de desenvolvimento de um 
novo produto que é formada por cinco estágios; 
os três primeiros são pontos de tomada de 
decisão para a continuidade ou não do projeto. 
Cada tomada de decisão é chamada de gate.
 A primeira fase do funil é chamada de 
“ideas”, onde são identificadas ideias potenciais. 
Ao final dessa fase, acontece o primeiro gate, 
que é denominado charter gate. 
 Na segunda fase, feasibility, o mix de 
produtos a ser desenvolvido passa por uma 
avaliação de desempenho potencial do produto 
e da viabilidade técnica e financeira do projeto. 
Essas informações tornam-se critérios de 
decisão para o próximo gate, o contract gate. 
A terceira fase é a capability, onde define-se 
o mix de marketing do produto. Com o mix 
desenvolvido, as áreas funcionais aprovam ou 
não o plano de lançamento no terceiro gate, o 
launch gate. A quarta fase é a implementation. 
Nela é preparada a proposta de operação 
e ocorre a consolidação dos documentos. 
Finalmente a quinta fase, o launch, diz respeito 
ao monitoramento do desempenho e a análise 
da resposta competitiva e dos consumidores 
após o lançamento.

3.4. CULTURA

 Schein (1984) define cultura como 
sendo um padrão de pressupostos que um grupo 
inventa, descobre ou desenvolve para aprender 
a lidar e se adaptar a problemas externos e para 
a integração interna. No âmbito organizacional, 
os colaboradores tendem a reproduzir essas 
peculiaridades e, dessa forma, se a inovação for 
estimulada por um clima interno de incentivo 
à geração de ideias, de criação e experiências, 
então, os colaboradores tendem a desenvolver e 
transmitir esses conhecimentos sem se sentirem 
inibidos. A cultura pode então, ser incentivadora 
ou inibidora dos processos que dão origem às 
inovações. 
 Terra (2007) acrescenta que uma 
cultura de inovação recebe forte influência das 
formas em que o sistema de reconhecimento 
é estabelecido, podendo estimular ou inibir 
comportamentos. O autor nota que para criar 
uma cultura própria é necessário uma série de 
ações e práticas que devem se apoiar entre si.
 Partindo dessa lógica é importante 
mencionar os programas de reconhecimento 
adotados pelas empresas. Weiss (1991) afirma 
que como as pessoas trabalham por recompensas, 
tangíveis ou não, precisam ter benefícios e 
salários para compensar o que fazem. Nelson 
(2007) é a favor de associar as recompensas 
ao desempenho e ao comportamento desejado 
na organização. No entanto, o autor nota que 
a maioria dos gerentes insiste nos prêmios 
como aumento de salários, bônus e promoções, 
enquanto que a motivação que atinge altos 
níveis de desempenho é aquela que provoca 
emoção, destaca o sentido de valor e respeito e 
permite criar uma história para ser contada aos 
amigos e familiares ao longo dos anos.

3.5. COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO

 Para Caldas e Wood Jr. (2007), o 
conceito de competitividade pode ser definido 
como a habilidade de um sistema – país, setor 
industrial, grupo de empresas ou uma empresa 
individual – de operar com sucesso em um 
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determinado contexto de negócios. 
 Segundo Salerno e De Negri (2005), 
a inovação tem sido constantemente adotada 
para o alcance de vantagem competitiva, 
pois possibilita as empresas obterem maiores 
ganhos, devido à diferenciação em seus fatores 
internos de gestão diante da concorrência, visto 
a impossibilidade da empresa manipular os 
fatores sistêmicos de seu ambiente. Com isso, 
as empresas têm sido obrigadas a inovar para 
manter-se no mercado. 
 Na definição do OECD (2005), a 
inovação pode ser: (i) a implantação de um 
produto, seja um bem ou serviço, novo ou 
significativamente melhorado; (ii) um processo; 
(iii) um novo método de marketing; (iv) um 
novo método organizacional nas práticas de 
negócios, na organização do local de trabalho 
ou nas relações externas.
 

4. A EMPRESA E SEUS FATORES 
INTERNOS DE GESTÃO

 A XPTO Automação Ltda é uma 
empresa brasileira, fundada em junho de 1976 
e atua no segmento de automação industrial. 
Seus produtos são utilizados nas mais diversas 
indústrias, com destaque para: automobilística, 
alimentícia, farmacêutica, indústria química 
e, principalmente, a indústria de petróleo e 
gás. Por vários anos, a empresa tem liderado 
nacionalmente o fornecimento de sensores para 
aplicações industriais, concorrendo diretamente 
com multinacionais. 

4.1. FATOR “ESTRATÉGIA”
 
 A XPTO Automação Ltda adota duas 
estratégias: (i) Estratégia de Desenvolvimento 
de Produtos (Ansoff), e (ii) Estratégia de 
Diferenciação (Porter). 
 A empresa, que já desenvolveu cerca 
de 12000 produtos/serviços diferentes, adotou 
a Estratégia de Desenvolvimento de Produtos 
por volta do ano de 2009, com o objetivo de 
aumentar seu faturamento global e diminuir a 
dependência de uma única linha de produtos. 

Atualmente, a empresa possui cinco grupos de 
produtos que estão divididos em duas linhas de 
negócios: Factory Automation (FA) e Process 
Automation (PA). A Linha de Negócios FA é a 
responsável pelo reconhecimento da marca da 
empresa no mercado brasileiro, segmento em 
que se colocada como líder nacional. Já a Linha 
de Negócios PA foi criada no ano de 2011 e vem 
sofrendo constantes investimentos para que sua 
representatividade no faturamento global da 
empresa aumente e também alcance a liderança 
nacional, como ocorre com os produtos da 
Linha FA. Hoje, o negócio FA representa cerca 
de 58% do faturamento e é objetivo reduzir essa 
participação para 50%. 
 Ao mesmo tempo, os gestores da XPTO 
entendem que a Estratégia de Diferenciação 
é essencial para o crescimento e liderança em 
um mercado dominado por multinacionais. 
As vantagens competitivas de diferenciação 
na XPTO são divididas em duas frentes: (i) 
Diferenciação Tecnológica e (ii) Diferenciação 
Comercial.
 A Diferenciação Tecnológica é explicada 
pela alta tecnologia empregada em seus produtos 
e processos de desenvolvimento e fabricação. 
Os produtos e serviços da XPTO historicamente 
são reconhecidos por seu desempenho superior. 
Além disso, os processos da empresa são 
constantemente aprimorados visando a redução 
dos custos e maior flexibilidade para inclusão 
de novos produtos.
 Já a Diferenciação Comercial tem 
como base os constantes programas de 
aperfeiçoamento de atendimento ao cliente. 
Além dos treinamentos de tratamento aos 
clientes externos, os colaboradores do 
departamento comercial são constantemente 
estimulados a integrarem-se aos departamentos 
técnicos internos, como o Setor de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Engenharia e o Setor 
Industrial. Desta forma, os vendedores e 
atendentes conseguem ter uma comunicação 
mais eficiente com os clientes finais. Somado ao 
atendimento diferenciado, a empresa também 
é capaz de oferecer produtos customizados 
devido à flexibilidade de seus processos de 
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desenvolvimento e fabricação.
 Todo o esforço de diferenciação 
comercial e tecnológica é explicado pelo fato 
de que os clientes, geralmente, são médias 
ou grandes empresas com forte influência no 
mercado. Assim, com a satisfação de seus 
clientes, a XPTO também adquire “vitrines” 
para vendas potenciais e sua marca passa a 
ser ainda mais reconhecida pela capacidade de 
atendimento com qualidade. Por esse motivo, 
é fator crítico de sucesso as ações da empresa 
estarem sempre alinhadas com as necessidades 
de seus clientes, superando suas expectativas.
 Ressalta-se ainda que, embora a empresa 
esteja alinhada essencialmente à Estratégia de 
Diferenciação de Porter, o Gerente Industrial 
também apontou a Estratégia de Liderança em 
Custo como influenciadora em seus processos. 
A escala de produção e as inovações de 
processo geram significativas reduções de 
custos operacionais, fazendo com que o custo 
benefício de seus produtos seja superior ao de 
seus concorrentes. A XPTO não costuma praticar 
preços menores devido à forte diferenciação.

4.2. FATOR “ESTRUTURA ORGANIZA-
CIONAL”

 Até o ano de 2013, a estrutura da empresa 
podia ser categorizada como “Funcional”: onze 
gerentes funcionais e uma diretoria formada 
pelos dois sócios.
 Em meados do ano de 2013, a XPTO 
Automação Ltda percebeu a importância de 
integrar as atividades de inovação na estrutura 
da empresa. Com este propósito, a companhia 
criou o Comitê Técnico e da Qualidade dedicado 
à promover a diferenciação e o desenvolvimento 
de novos produtos. Este comitê é formado por 
membros da alta direção e gestores de diversos 
departamentos em período parcial de atuação. 
Seu objetivo principal é selecionar e definir os 
novos projetos inovadores que farão parte da 
carteira de cada ano base. 
 A partir das decisões tomadas 
pelo Comitê Técnico e da Qualidade, são 
formados Subcomitês de Formalização e 

Validação de Novos Projetos, que são equipes 
multifuncionais compostas por membros de 
diferentes departamentos em regime de tempo 
integral e que executam e acompanham cada 
novo projeto. 
 Cada Subcomitê possui um líder que 
passa a ser responsável pelo desenvolvimento 
de um determinado projeto. Esses líderes são 
definidos durante a reunião do Comitê Técnico 
e da Qualidade, não havendo restrições quanto 
ao cargo hierárquico que ocupa. Contudo, caso 
algum Gerente de Área seja escolhido, seja 
como líder ou participante, ele apenas poderá 
dedicar tempo parcial ao Subcomitê, para que a 
área não seja prejudicada.
 Desta forma, a empresa passou a ter 
uma estrutura matricial formalizada, com um 
eixo funcional e outro eixo por projetos.
 Não há uma especificação que defina a 
diferença de autoridade dos Gerentes Funcionais 
e dos Líderes de Projeto. Contudo, como os 
participantes do subcomitê dedicam tempo 
integral ao projeto, é normal que o Líder do 
Subcomitê exerça maior influência sobre eles. 
Ainda assim, isso não é uma regra, uma vez que 
o subcomitê não está agrupado em um mesmo 
espaço físico. Cada participante permanece em 
sua área funcional. Desta forma, é aumentada 
a comunicação e conhecimento dos projetos de 
inovação em todos os setores da empresa e o 
participante pode ter maior suporte, estando em 
um ambiente de especialistas na atividade que 
estiver exercendo no projeto.

4.3. FATOR “SISTEMAS E PROCESSOS”

 Com a inclusão da Estratégia de 
Desenvolvimento de Produto, a XPTO 
precisou implantar novos processos. Segundo 
os gerentes, o mais significativo foi o Funil da 
Inovação, adotado em 2013, que formalizou o 
fluxo de desenvolvimento desde a seleção da 
ideia até o lançamento de um novo produto. 
 O Funil de Inovação da companhia é 
composto por 7 etapas: (i) geração da ideia, 
(ii) análise de viabilidade, (iii) implementação 
dos dados de entrada, (iv) pré-protótipo, (v) 
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protótipo, (vi) lote-piloto e (vii) validação. 
Embora a nomenclatura possa ser distinta 
daquela estabelecida pelos autores da 
metodologia, Clark e Wheelwright, os objetivos 
são semelhantes àqueles descritos por eles, com 
algumas etapas desmembradas em outras. Para 
avaliação dos projetos, há reuniões periódicas 
em cada fase e todo o processo é controlado 
por meio de relatórios de indicadores de 
desempenho.

4.4. FATOR “CULTURA”

 Terra (2007) afirma que para promover 
a inovação, as organizações devem admitir 
que seus colaboradores assumam certos níveis 
de riscos e exerçam a tolerância ao erro. E, 
como a estratégia da empresa está voltada para 
a inovação, seus gestores praticam o proposto 
pelo autor citado: o incentivo ao risco moderado 
e a tolerância ao erro. Assim, os colaboradores 
da empresa não se sentem inibidos para 
sugerir melhorias em processos ou ideias para 
novos produtos. Além disso, como todos os 
departamentos da empresa estão em constante 
interação, os relacionamentos entre as pessoas 
são flexíveis e não burocráticos. 
 Desta forma, o departamento de 
Recursos Humanos dedicou duas políticas para 
a inovação, que são: (i) Política de Atração, 
Desenvolvimento e Retenção de Pessoas e (ii) 
Política para Inovar.
 Na primeira, a empresa vem 
desenvolvendo o Programa Interno de 
Capacitação e Retenção de Talentos desde 2002 
por intermédio de convênios com instituições 
de ensino. Desta forma, o conhecimento dos 
colaboradores da empresa foi alavancado com 
a formação anual de novos doutores, mestres, 
bacharéis, engenheiros e técnicos.  Além disso, 
os convênios mencionados também contribuem 
para a constituição de uma equipe jovem por 
meio do Programa de Estágio. Atualmente, cerca 
de 60% dos colaboradores efetivos alocados no 
Departamento de P, D&E já fizeram parte do 
Programa de Estágio. 
 A empresa possui outros meios para 

alavancar o conhecimento de seus colaboradores, 
tais como:

• parcerias com fornecedores diversos 
para treinamentos;
• participação em projetos de fomento 
que contemplem capacitações;
• compra de materiais didáticos aos 
estudantes e pesquisadores na empresa;
• contribuição financeira para             
participação em feiras, congressos, 
workshops e palestras nacionais e 
internacionais; e
• contribuição financeira em cursos de 
língua estrangeira.

 Já a Política para Inovar foi criada 
no ano de 2012 e ainda está passando 
por aprimoramentos. Dentre as ações em 
curso estão: (1) Treinamentos continuados 
relacionados ao tema “inovação” por meio 
de parcerias com as instituições de ensino 
(implantado); (2) Reconhecimento profissional 
por desenvolvimento de produtos que gerem 
patentes (em implantação); (3) Premiação das 
boas ideias (em implantação).
 Essas políticas já têm surtido efeitos 
positivos entre os funcionários, que passaram a 
colaborar mais ativamente no Funil da Inovação. 
Dessa forma, acredita-se que a curiosidade, 
a comunicação interna de exemplos e lições 
aprendidas tenham sido estimuladas.

5. COMPETITIVIDADE MOLDADA 
POR INOVAÇÃO

 É perceptível que os gestores da XPTO 
acreditam no poder da inovação. Aos serem 
perguntados sobre as principais contribuições 
da inovação, os gestores indicaram: (i) maior 
competitividade frente à forte concorrência 
internacional; (ii) motivação das equipes com a 
introdução de novos desafios; e (iii) atendimento 
mais eficiente das demandas internas e externas. 
 Na empresa, a inovação pode ser 
percebida nas quatro frentes apresentadas pelo 
OECD (2005):

• Inovação de produto: foram mais de 
40 produtos novos ou aprimorados com 
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aplicações tecnológicas no período de 2013 
a 2015.
• Inovação de processo: foi implantado 
um processo específico para geração de 
novas ideias, o Funil da Inovação. As ideias 
do funil estão contribuindo para otimizar o 
processo produtivo e de desenvolvimento, 
aumentando a flexibilidade e reduzindo 
custos. No período de 2013 a 2015, o lead 
time de desenvolvimento caiu de 18 para 
12 meses, ou seja, uma redução de 33%.
• Inovação de Marketing: um dos desafios 
da empresa para os próximos anos é 
consolidar sua marca no mercado externo. 
Em 2014, suas exportações representaram 
cerca de 5% de seu faturamento e, até o final 
de 2016, os gestores objetivam aumentar 
esse percentual para 15%. Para alcançar 
essa meta, a empresa está estabelecendo 
uma parceria com a multinacional 
Panasonic. Com isso, os gestores entendem 
que o acesso aos mercados externos seja 
facilitado, uma vez que a Panasonic é uma 
empresa de reconhecimento global. 
• Inovação Organizacional: com a 
introdução do Comitê Técnico e da 
Qualidade e dos Subcomitês, a empresa 
passou a ter uma estrutura formalizada 
para o desenvolvimento da inovação. 

 Prova de todo esforço que a empresa tem 
empregado em inovação, são os investimentos 
que tem feito. Enquanto os investimentos das 
indústrias elétricas e eletrônicas brasileiras em 
2013 corresponderam a 2,7% do faturamento, 
índice inferior ao nível histórico do setor de 3%, 
a XPTO destinou 6%2  de seu faturamento aos 
investimentos de P, D&E.
 Outros dados interessantes são os 
números de crescimento do segmento de 
Automação Industrial Brasileiro. Segundo a 
Abinee (2014), o segmento faturou R$ 4,4 
bilhões no ano de 2013, o que representou um 
crescimento percentual igual à 11% frente ao 

ano anterior, 2012. Enquanto isso, a XPTO teve 
seu faturamento aumentado em 29% no mesmo 
período, o que foi reflexo, principalmente, 
dos produtos novos ou aprimorados que 
foram lançados entre os anos de 2009 e 2012, 
que representam atualmente cerca de 30% 
do faturamento total da empresa. O Gerente 
Comercial acredita que em 2016 esse valor 
poderá aumentar em 50%3 .
 Contudo, há muitos desafios no campo 
da inovação. Um deles é estabelecer uma 
sistemática de registro de patentes. De todos os 
produtos que a XPTO já desenvolveu, poucos 
foram patenteados. Segundo o Gerente de P, 
D&E, a burocracia é o maior desmotivador 
nesse processo. Por esse motivo, o Comitê 
Técnico e da Qualidade determinou que toda 
ideia que introduza conceitos novos deverá ser 
registrada pela empresa. De 2013 a 2018, a meta 
é de registrar ao menos 30 patentes.
 Em toda essa evolução, a XPTO 
não esteve sozinha. Além das parcerias 
com instituições de ensino, a empresa 
está constantemente em busca de projetos 
governamentais que incentivem a inovação. 
Um fato interessante, porém, é que não há um 
setor próprio com essa atribuição. A procura por 
projetos e editais é feita proativamente pelos 
colaboradores. Desta forma, a empresa mantém 
uma constante aproximação com agências 
como: o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); a Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep); e a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
(Fapemig). 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Construir empresas verdadeiramente 
competitivas no Brasil significa aprender a 
movimentar-se por um labirinto de condições 
desfavoráveis e instáveis (CALDAS e WOOD 
JR, 2007). Resta saber o que as empesas nacionais 

2 - O diretor de desenvolvimento informou que houve anos que o investimento em P, D&E chegou a 10% do fatura-
mento.
3 - Considera-se produtos lançados nos 3 anos anteriores.
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tem realizado para se movimentar com sucesso 
neste ambiente. Esta pesquisa revelou que os 
fatores internos de gestão de uma empresa líder 
de mercado foram fortemente influenciados pelo 
conceito de inovação, fato que têm contribuído 
para desenvolver competências diferenciadoras, 
que são fontes de vantagem competitiva. Para 
a análise, esta pesquisa se dedicou a entender 
as práticas gerenciais mais relevantes, quanto à 
(i) Estratégia, (ii) Estrutura Organizacional, (iii) 

Sistemas e Processos e (iv) Comportamento e 
Cultura, que são resumidos na tabela 1, a seguir:
 Desta maneira, esse estudo pôde 
contribuir com uma síntese dos desafios que a 
empresa precisará enfrentar nos próximos anos:

• consolidação da marca no mercado 
mundial;
• busca de fomentos governamentais 
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Processos e Sistemas

- Formalização do Funil da Inovação;
- Flexibilidade e agilidade para introdução de novos 
produtos na linha de produção.
- Flexibilidade e agilidade para desenvolvimento de 
novos produtos.

Comportamento e Cultura

- Política de Atração, Desenvolvimento e Retenção de 
Pessoas;
- Política para Inovar;
- Ambiente tolerante ao erro e incentivador do risco 
moderado.
- Integração da equipe comercial com a técnica.

Nota: elaborado pelos autores

Estrutura Organizacional
- Estrutura Matricial formada por um eixo de projetos e 
outro funcional.
- Inovação sistematizada pelo Comitê Técnico e da Quali-
dade.
- Comunicação flexível e informal.

Tabela 1 – Resumo dos Fatores Internos de Gestão da 
XPTO Automação Ltda

Estratégia
- Estratégia de Crescimento com base no Desenvolvimento 
de Novos Produtos que complementam as soluções já 
comercializadas pela empresa no setor de Automação 
Industrial.
- Estratégia Competitiva com base na Diferenciação 
Tecnológica e Comercial.
- Busca pela internacionalização.
- Parcerias com Instituições de Ensino e Pesquisa; e 
- Busca por Projetos de Fomento para Inovação.

como complementação de recursos para 
P, D&E e aumento da capacitação dos 
colaboradores;
• consolidação de novas parcerias com 
instituições de ensino e empresas;
• redução do lead  time médio do processo 
de fabricação e desenvolvimento de novos 
produtos;
• criação da Linha de Negócios Serviços;
• diminuir a dependência da empresa na 
Linha de Negócios FA;
• obter a liderança na Linha de Negócio PA;
• gerir projetos simultâneos de 
desenvolvimento de novos produtos;
• atrair e reter novos colaboradores 
capacitados para o setor de P, D&E;
• reestruturação para melhor gerir as novas 
Linhas de Negócios;
• aprimoramento do processo de 
comunicação entre todos os setores 
envolvidos nos processos de inovação;
• planejamento e execução de mecanismos 
de incentivo à geração de ideias; e
• requerimento de 30 patentes junto aos 
órgãos responsáveis.

 Contudo, uma vez que o presente 
artigo almejou propiciar uma visão geral 
dos fatores internos de gestão, o estudo foi 
desenvolvido com base em uma literatura 
variada, compreendendo diferentes campos 
de conhecimento de administração. A opção 
pela amplitude provavelmente resultou em um 
risco de superficialidade, o que constitui uma 
limitação do estudo. Para superar esse ponto, 
futuras pesquisas podem ser feitas focando em 
apenas um fator de gestão, o que pode contribuir 
com um maior aprofundamento e entendimento 
desses fatores para a competitividade.
 Pretende-se que o caso aqui descrito 
sirva de base para novas e aprofundadas 
pesquisas sobre competitividade inovativa 
abordando as dimensões Estratégia, Estrutura, 
Processos e Comportamento. 
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IMPACTOS DO TURNOVER ELEVADO E AÇÕES PARA DIMINUÍ-LO

RESUMO

O alto índice de turnover é um tema importante para os profissionais de gestão de pessoas e seu entendimento pode 
ajudar na descoberta de soluções para sua contenção. São grandes os impactos que o turnover elevado pode causar às 
organizações, principalmente em cidades com uma oferta de empregos relativamente alta. O presente artigo objetiva 
apontar os impactos negativos que a alta rotatividade de pessoal traz para as empresas, identificando possíveis ações 
para evitá-la, tendo como base as ações realizadas pela empresa Clarion do Brasil Ltda. Por meio deste estudo pode-se 
entender mais sobre esse fenômeno dentro da organização e como tratá-lo de maneira eficiente. Foram identificados 
os custos e prejuízos para a organização e as consequências disso para o desenvolvimento da mesma. A metodologia 
utilizada foi a da pesquisa bibliográfica sobre o tema, caracterizando-se como método exploratório, e um levantamento 
realizado junto ao departamento de Recursos Humanos na empresa citada. Os principais resultados obtidos com as 
ações implementadas na empresa estudada foram a redução do índice de rotatividade e o aumento da satisfação dos 
funcionários na empresa.

Palavras-chave: Rotatividade. Motivação. Plano de Ação. Recursos Humanos. Desenvolvimento.

ABSTRACT

The high turnover rate is a topic importance to the professionals managing people and the comprehension of the issue 
can help in finding solutions for their restraint. The impacts that this high turnover rate may cause in organizations are 
great, especially in cities with a relatively high demand jobs. This article aims to highlight the negative impacts that 
high staff turnover brings to organizations, identifying possible actions to avoid them, based on the actions taken by the 
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Impactos do turnover elevado e ações para diminuí-lo

1. INTRODUÇÃO

 No cenário atual, o mundo 
competitivo dos negócios tem sofrido muitas 
transformações que vêm ocorrendo dentro e 
fora das organizações, em diversos aspectos.  
À medida que as mudanças acontecem, 
as empresas precisam se adaptar às novas 
tendências para não se tornarem obsoletas e se 
manterem competitivas no mercado. Da mesma 
forma, os colaboradores também mudaram 
suas concepções em relação ao emprego e às 
organizações.
 O colaborador do século XXI incorporou 
diversas mudanças em sua forma de pensar. 
No passado as pessoas permaneciam com um 
vínculo empregatício em uma organização por 
anos e anos, e normalmente tinham o objetivo 
de se aposentar nela. Mesmo insatisfeitas com 
a função que desenvolviam, elas permaneciam, 
por acomodações, medo do desemprego, ou até 
mesmo por falta de opção de uma colocação 
melhor.
 Atualmente, os profissionais estão mais 
exigentes e não buscam somente a satisfação 
financeira, mas sim atender a outras necessidades 
pessoais. O trabalhador precisa estar motivado 
para permanecer na organização, e quando a 
mesma não atende mais às suas expectativas, 
ele deixa o seu emprego e busca uma nova 
oportunidade de trabalho no mercado, onde 
possa encontrar o que deseja. Neste caso, a 
organização tem o desafio ou a oportunidade de 
substituir o funcionário por outro. Em muitos 
casos a empresa não é a causadora deste fato, 
porém se esse fenômeno começa a se tornar 
frequente, as causas devem ser apuradas e 
combatidas, para que não se repitam com outros 
colaboradores.

 O problema de pesquisa abordado neste 
artigo diz respeito aos impactos causados pela 
alteração de pessoal, sobretudo, quando tal foto 
acontece com frequência, gerando a denominada 
rotatividade de pessoas (turnover), ou seja, a 
relação entre as admissões e os desligamentos 
de profissionais ocorridos de forma voluntária 
ou involuntária, em um determinado período. A 
rotatividade de pessoal exerce grande influência 
nas organizações e é expressa por um índice 
usado para gerar dados de acompanhamento e 
comparações destinadas ao desenvolvimento de 
diagnósticos, seja para adoção de providências, 
seja em caráter preventivo.
 A rotatividade excessiva acarreta 
impactos negativos em diversos setores 
da empresa, como por exemplo nos custos 
primários, que estão diretamente relacionados 
com o desligamento de cada colaborador 
e a substituição deste; aos reflexos sobre 
a imagem e nos negócios da empresa, que 
podem ser provocados pela queda na qualidade 
dos produtos ou serviços executados por 
colaboradores inexperientes, ou em fase de 
ambientação.
 Nesse sentido, o presente artigo tem 
como objetivo apontar os impactos negativos 
que a rotatividade de pessoal acarreta às 
organizações, identificando possíveis soluções 
para evitar o turnover elevado. A motivação 
para a elaboração deste artigo se deu por meio 
da percepção da dificuldade que a empresa 
Clarion do Brasil Ltda. está enfrentando para 
manter seu quadro de funcionários estável.
 A metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica sobre o tema, caracterizando-se 
como método exploratório, que tem o intuito de 
aprofundar os conhecimentos sobre o assunto, e 
um levantamento de dados (Survey) realizado 
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na empresa Clarion do Brasil Ltda, abordando 
as estratégias utilizadas por ela para conter o 
alto índice de rotatividade.
 A oportunidade encontrada no tema 
descrito é fazer com que a empresa estudada, 
bem como outras do mesmo gênero da região 
que possam identificar os fatores que levam à 
alta rotatividade de pessoal e minimizá-los, 
diminuindo os custos com as trocas de pessoas 
e promovendo a saúde organizacional.
 O trabalho abordará os conceitos 
de rotatividade de pessoal, como podem 
ser identificadas as causas do alto índice de 
rotatividade, quais os impactos disso para a 
organização e como o alto índice pode ser 
minimizado, de acordo com as ações praticadas 
pela empresa estudada. 
 

2. ROTATIVIDADE DE PESSOAL
 
 Um dos principais fatores de sucesso 
da organização é a presença de profissionais 
comprometidos com a empresa e com o 
trabalho que eles executam. Entretanto, pode 
surgir um grande problema que desestabiliza 
a organização com relação ao seu pessoal: a 
alta rotatividade. A rotatividade de pessoal 
caracteriza-se pelo giro de entradas e saídas de 
colaboradores na empresa, ou seja, a substituição 
de um colaborador por outro, gerando-se 
um percentual que pode ser considerado um 
indicador da saúde organizacional.

O termo rotatividade de recursos humanos 
é usado para definir a flutuação de pessoal 
entre uma organização e seu ambiente; em 
outras palavras, o intercâmbio de pessoas 
entre a organização e o ambiente é definido 
pelo volume de pessoas que ingressam e 
que saem da organização (CHIAVENATO, 
2000b, p. 178). 

 Assim, rotatividade é a diferença entre 
entrada e saída de profissionais, o que pode 
ou não dificultar no desenvolvimento das 
atividades e/ou na consecução das metas que a 
empresa tem a cumprir.
 As causas da rotatividade podem 

ser atribuídas a diversos fatores como: 
relacionamento dentro da organização; 
desmotivação do funcionário por diversas 
causas; ofertas melhores por outras empresas; 
salário e benefícios insuficientes; falta 
de reconhecimento; deficiência e falta de 
planejamento no processo de recrutamento e 
seleção; falta de desafios profissionais; entre 
outros. Além disso, a ausência, por parte das 
empresas, de definições claras sobre cargos, 
salários e principalmente de responsabilidades, 
fazem com que a rotatividade seja elevada, 
por motivos que vão desde a incompetência 
do contratado para a função, até a decepção do 
funcionário pela falta de desafios e oportunidades 
de crescimento na empresa. 

O índice de rotatividade de pessoal exprime 
um valor percentual de empregados 
que circulam em relação ao número 
médio de empregados. Sendo assim, se 
o índice de Rotatividade de Pessoal for 
de, por exemplo, 3%, isso significa que a 
organização pode contar com apenas 97% 
de sua força de trabalho naquele período. 
Para poder contar com 100%, a organização 
precisaria planejar um excedente de 3% 
de pessoal para compensar esse fluxo de 
pessoal (CHIAVENATO, 2000a, p. 18).

 Para se calcular esse índice, 
possibilitando a administração das entradas e 
saídas do pessoal e para que as empresas possam 
se planejar com relação à rotatividade, o cálculo 
é dado da seguinte forma:

Índice de Rotatividade = ((A+D)/2)/EM  
×100

Sendo: 
EM = (Efetivo do Inicio+ Efetivo do Final)/2
A = admissões de pessoal dentro do período 

considerado (entradas); 
D = desligamentos de pessoal 

(tanto  por iniciativa da empresa como 
por iniciativa dos empregados) dentro 
do período considerado (saídas).

 Um índice de rotatividade negativo, 
que tem atingido as empresas com mais força 
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nos dias atuais, pode ocorrer por aquecimento 
do mercado ou pela falta de mão de obra 
qualificada. A demanda por pessoas capacitadas 
está aumentando, o que gera uma grande disputa 
entre as empresas, que oferecem melhores 
ofertas de trabalho para os profissionais mais 
capacitados.  
 

A empresa constitui o ambiente dentro do 
qual as pessoas trabalham e vivem a maior 
parte de suas vidas. Nesse contexto as 
pessoas dão algo de si mesmas e esperam 
algo em troca, seja a curto ou a longo prazo. A 
maneira pela qual este ambiente é moldado 
e estruturado influencia poderosamente a 
qualidade de vida das pessoas. Mais do que 
isso, influencia o próprio comportamento 
e os objetivos pessoais de cada ser 
humano. E isto, consequentemente, afeta 
o próprio funcionamento da empresa 
(CHIAVENATO, 1997, p. 9).

 Sendo assim, manter um profissional na 
empresa é mais do que cumprir as obrigações 
legais e sim, oferecer-lhe um ambiente onde 
ele possa alcançar resultados pessoais. Com 
a competitividade do mercado funcional, é 
de suma importância que a empresa busque 
oferecer melhor qualidade de trabalho para seus 
funcionários e, com isso, obter a permanência 
destes na empresa, desenvolvendo um trabalho 
com mais eficiência e alta produtividade. 
Sendo assim, é função do líder perceber o 
comportamento de seus subordinados, podendo 
evitar que a empresa perca funcionários.
 “Para o gerente participativo, motivar 
é um instrumento fundamental no sentido de 
persuadir seus liderados, espontaneamente, na 
consecução dos objetivos de qualidade total da 
empresa” (CARVALHO e SERAFIM, 1995, p. 
170). Portanto, é indispensável a participação 
do líder na tarefa de supervisionar, não apenas 
o trabalho que está sendo realizado, mas o 
comportamento dos colaboradores, o tempo 
todo.
 
2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DA 
ALTA ROTATIVIDADE

 É possível perceber que os custos com 

a rotatividade frequente e a frustração que ela 
causa é um desafio para a empresa. Algumas 
medidas podem ser tomadas para que esse 
movimento de pessoas diminua, mantendo 
os colaboradores motivados, satisfeitos e 
comprometidos com o trabalho. Entretanto, os 
problemas que causam a rotatividade precisam 
ser entendidos pelos responsáveis, para eles 
tomem as devidas providências. Seguem 
algumas medidas, segundo os autores a serem 
citados, para identificação das causas da alta 
rotatividade, utilizadas na empresa estudada:

a) Entrevistas de desligamento: tanto na 
demissão quanto no pedido de demissão, 
a aplicação da entrevista de desligamento 
ajuda a detectar os motivos que levaram 
o funcionário ao desligamento. Serve 
para detectar o nível de satisfação ou 
insatisfação e para conhecer e a opinião 
do ex-funcionário com relação à conduta 
da empresa, ao relacionamento com os 
colegas, às políticas de remuneração etc. 
Com isso, a empresa pode entender onde 
é possível melhorar, além de descobrir 
qual é a imagem que o demitido levará 
da empresa para o mercado.

b) Pesquisa de clima: através desta 
ferramenta é possível detectar o 
comportamento e as intenções dos 
funcionários com relação à empresa 
e como está o clima organizacional 
para ele. “O clima organizacional está 
intimamente relacionado com o grau 
de motivação de seus participantes. 
Quando há elevada motivação entre 
os membros, o clima motivacional 
se eleva e se traduz em relações de 
satisfação” (CHIAVENATO, 1991, p. 
116). Pesquisar o clima da empresa tem 
por finalidade identificar a percepção 
individual e coletiva dos funcionários, 
fazendo com que algumas providências 
possam ser tomadas em caso de 
percepções negativas, evitando-se a 
saída de algum colaborador.

c) Uso de planejamento no processo 
de recrutamento e seleção: um bom 
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planejamento para contratar um 
funcionário pode ser essencial no 
comprometimento futuro do mesmo, 
“o recrutamento requer um cuidadoso 
planejamento, que constitui uma 
sequência de três fases, a saber: o que a 
organização precisa em termos de pessoas, 
o que o mercado de RH pode oferecer, 
e quais as técnicas de recrutamento a 
aplicar” (CHIAVENATO, 1991, p. 198). 
A programação para a contratação de um 
novo colaborador é fundamental, tanto 
no momento de selecionar quando no 
recebimento dele na empresa. Tudo deve 
estar organizado para que se contrate 
da melhor maneira possível, evitando 
a insatisfação da empresa e do próprio 
contratado.

d) Integração do novo colaborador à cultura 
organizacional: o monitoramento de um 
novo colaborador nos primeiros dias 
de trabalho proporciona um melhor 
entendimento de suas expectativas quanto 
à empresa, aos seus processos, à cultura, 
à estrutura, aos colegas de trabalho e à 
liderança. “A cultura organizacional 
ocupa um papel fundamental dentro de 
uma organização, pois ela direciona o 
comportamento de seus componentes, 
as metas e os objetivos, enfim, orienta 
a própria finalidade da organização” 
(MACHADO, 2007, p. 71). A cultura 
organizacional assemelha-se à cultura 
social, ou seja, é o reflexo dos indivíduos 
sociais dentro da organização. São as 
regras, as características da instituição 
que atingem diretamente os indivíduos e 
seus posicionamentos frente à empresa e 
à cultura empresarial.

 Essas medidas têm sido de grande valor 
para que a empresa possa detectar os principais 
motivos da alta rotatividade e, desta forma, os 
gestores responsáveis podem tomar as medidas 
cabíveis para evitá-la.

2.2 IMPACTOS DO ALTO ÍNDICE DE 
TURNOVER

 A  rotatividade é considerada 
um problema para muitas organizações, 
especialmente no que se refere às reposições 
de pessoal. Os custos são grandes para o 
empregador que investiu em treinamentos para 
os trabalhadores, pois o investimento acaba 
não tendo resultado se houver constante troca 
de trabalhadores. Esse fenômeno pode causar 
muitas consequências negativas à organização, 
sejam econômicas, de gestão de pessoas etc. Isso 
pode ser explicado pelo custo que a empresa 
tem quando acontece uma mudança no quadro 
de funcionários. Ele pode ser direto e até mesmo 
causar um impacto financeiro na organização, 
dependendo do índice de rotatividade em um 
determinado período.
 Os principais custos que podem ocorrer 
com a rotatividade de pessoas, baseados no 
sistema de Recursos Humanos da empresa 
Clarion do Brasil Ltda., são:

a) Custos com o processo de Recrutamento 
e Seleção: gastos diversos com material 
e tempo para fazer anúncios em jornais, 
folhetos, honorários de empresas de 
recrutamento, formulários para testes e 
avaliações, exames admissionais etc.

b) Custos com documentação: gastos com 
pessoas que trabalham no departamento 
de pessoal (salários e encargos), 
formulários, documentação, abertura de 
conta bancária, etc.

c) Custos com o desligamento do antigo 
colaborador: gastos com entrevista de 
desligamento, custos com encargos 
trabalhistas, tempo de homologação, 
documentações, exames demissionais, 
possíveis multas trabalhistas etc.

d) Custos de integração e treinamentos do 
novo colaborador: gastos com o tempo 
para treinamento e supervisão do novo 
colaborador. 

 Segundo Oliveira (2013), além dos 
custos diretos com admissões e demissões, 
a rotatividade de pessoal gera também 
alguns impactos financeiros como a perda de 
produtividade, de lucratividade, de capital 
intelectual, aumento do número de processos 
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trabalhistas, influência na motivação das 
pessoas e no comprometimento delas, podendo 
ter influência também, na credibilidade com 
os clientes e na imagem da organização para a 
sociedade. 
 Quando um funcionário que já tem 
experiência nas rotinas de um determinado 
setor é desligado da empresa, pode levar muitos 
conhecimentos e habilidades que, muitas vezes, 
eram essenciais para a empresa. Ao contratar 
outro funcionário para ocupar a mesma vaga, 
além dos custos de contratação, a empresa ainda 
corre o risco de possíveis erros na execução das 
tarefas, gerando ainda mais custos.

Toda vez que um alto funcionário sai da 
empresa, ela perde uma parte daquilo que 
representa o maior diferencial competitivo 
para qualquer companhia que pretenda 
durar no mercado: perde talento, perde 
conhecimento, perde cérebro. Perde 
também tudo o que foi investido no 
funcionário desde o processo de provisão, 
manutenção e desenvolvimento. Essa perda 
é dobrada quando se precisa formar outras 
pessoas para substituir aquelas que saíram 
(CHIAVENATO, 2000a, p. 190).

 Os custos e perdas não são apenas 
financeiros, mas em sua grande maioria, 
vão além do que a empresa possa recuperar, 
ainda mais se tratando de mão de obra muito 
capacitada para determinada função.

2.3 MINIMIZANDO A ROTATIVIDADE 
DE PESSOAL

 Depois de identificadas as causas da 
movimentação de trabalhadores por insatisfação, 
mau planejamento na contratação ou melhores 
ofertas do mercado, a empresa tende a tomar 
providências para manter seus funcionários 
mais comprometidos. As ações tomadas para 
que isso aconteça podem variar de uma empresa 
para a outra. Neste caso cabe aos profissionais 
de gestão de pessoas identificarem as melhores 
estratégias para a mantença dos bons índices de 
motivação entre os colaboradores da empresa.

É bastante significativa a gradativa 
sofisticação dos sistemas de incentivos e 
de recompensas como meios eficazes de 
motivar as pessoas no sentido de alcance 
de determinados objetivos da empresa. Isto 
mostra uma crescente aproximação dos 
objetivos organizacionais dos objetivos 
individuais das pessoas (CHIAVENATO, 
2000b, p. 151).

 O autor é claro ao relatar como alguns 
incentivos podem ser importantes e resultar 
em satisfação mútua entre empregados e 
empregadores. Quando a empresa oferece 
oportunidades de crescimento, como o uso de 
um Plano de Carreira, o funcionário se sente 
mais seguro ao perceber que pode atingir seus 
objetivos profissionais na mesma empresa. 
 Lucena (1995, p. 145) entende que o 
“Plano de Carreira está relacionado a objetivos 
profissionais do indivíduo e suas aspirações 
pessoais de carreira”. Nesse caso, o investimento 
neste tipo de programa pode gerar minimização 
de custos com a rotatividade a médio e longo 
prazos.
 O fator motivação é, muitas vezes, o 
responsável pela rotatividade na empresa. Um 
funcionário desmotivado, raramente, permanece 
por muito tempo no mesmo emprego. A tendência 
é a de que procure outras opções e condições 
de trabalho. Isso força a empresa a se manter 
preparada para despertar, continuamente, os 
funcionários e a saber trabalhar com a situação 
de motivação.

De acordo com a teoria de Herzberg, 
existem dois grupos que afetam o 
comportamento do indivíduo: higiênicos 
e motivacionais. Os fatores higiênicos 
compreendem o salário e os benefícios em 
geral. O fator motivacional compreende o 
reconhecimento, status, responsabilidade, 
oportunidades de crescimento etc. 
(FIORELLI, 2008, p. 120).
 

 Para motivar os funcionários e mantê-
los com alto nível de satisfação, a empresa 
pesquisada realiza algumas medidas importantes, 
tais como: criar um ambiente de trabalho que 
contenha confiança, transparência, ausência de 
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receio de compartilhar ideias e onde se pratique 
a premissa de que ninguém está sempre certo; 
proporcionar boas condições de trabalho 
(salários, prêmios em geral, expectativas de 
crescimento profissional como plano de carreira, 
etc.) baseadas na meritocracia, reconhecendo 
e premiando os colaboradores; possuir líderes 
de equipes que estejam dispostos a apostar no 
empregado que está determinado a apostar em 
si mesmo (delegando, dando oportunidades de 
desenvolvimento). Em suma, permitindo que as 
pessoas percorram o caminho que considerem 
mais propícios ao seu crescimento profissional. 
Essas informações foram levantadas diretamente 
no departamento de RH da empresa por meio da 
verificação de procedimentos e entrevistas com 
os responsáveis das áreas.
 Segundo Chiavenato (2000b, p. 169), 
“ao proporcionar condições para que as pessoas 
utilizem regularmente parte do seu tempo 
de trabalho para completar sua formação 
profissional, a empresa está expressando seu 
interesse no futuro de sua gente”.  Nesta situação, 
ao proporcionar a oportunidade de crescimento 
profissional ao funcionário, a empresa tem 
como benefício capacitar a sua mão de obra.
 Mais uma medida importante para 
promover a motivação é realizar a avaliação do 
desempenho dos colaboradores. Essa atitude 
pode minimizar o grau de rotatividade de 
pessoal, pois não seria proveitoso apresentar as 
condições ideais para um funcionário realizar 
seu trabalho se não existissem critérios para 
avaliação do seu desempenho.  
 Bergamini e Beraldo (1998, p. 13) 
relatam que “pode-se caracterizar a avaliação 
de desempenho em termos institucionais como 
o processo que provê oportunidades mais 
definidas de entendimento entre as pessoas, 
propondo a revisão e a atualização mais 
permanente do seu próprio comportamento”.
 Com a adoção dessas medidas é 
possível manter os funcionários mais motivados 
e comprometidos com a empresa, o que pode 
contribuir para que se tenha um baixo índice 
de rotatividade e, consequentemente, menores 
custos de produção de bens e serviços a serem 

colocados à venda no mercado, ou já vendidos.

3.  O PLANO DE AÇÃO DA 
EMPRESA CLARION DO 

BRASIL PARA MINIMIZAR A 
ROTATIVIDADE DE PESSOAL

 A Clarion do Brasil Ltda. chegou à 
cidade de Santa Rita há dois anos e se deparou, 
no início, com um alto índice de rotatividade 
de pessoal, o que trouxe alguns prejuízos tanto 
financeiros quanto de produtividade. A empresa 
também não estava preparada adequadamente 
para enfrentar o  ambiente de uma cidade que tem 
uma grande oferta de empregos, principalmente 
no setor produtivo. Por isso teve que realizar 
algumas ações para promover mudanças na 
realidade que se apresentava.
 Em primeiro lugar, a Clarion contratou 
uma profissional de Recursos Humanos para 
acompanhar todas as rotinas relacionadas aos 
colaboradores com o objetivo de melhorar a 
motivação dos mesmos. Além disso, foram 
desenvolvidos alguns programas e métodos para 
minimizar o índice de rotatividade de acordo 
com o Plano de Motivação e Procedimentos de 
Avaliação de Desempenho da empresa, quais 
sejam:

a) Criação do Indicador de Rotatividade: 
através do cálculo desse indicador 
mensal, começou a ficar clara a situação 
da empresa.

b) Analise Crítica dos Indicadores: a cada 
mês a empresa faz reuniões de análise 
crítica de todos os indicadores, dentre 
eles o indicador de rotatividade de 
pessoal, para os quais deve haver uma 
ação para conter a elevação do índice do 
próximo mês.

c) Plano de ação em prática: as ações 
definidas nas reuniões são colocadas em 
pratica no mês seguinte, para conter o 
próximo índice.

d) Diretoria envolvida: uma das principais 
razões para que a minimização do índice 
fosse possível, foi o envolvimento da 
diretoria da empresa com o assunto.  
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e) Criação do treinamento de integração: 
na entrada de um novo colaborador, 
faz-se um treinamento de integração 
para que ele conheça a empresa, suas 
regras, seus princípios e exigências em 
relação à qualidade. Isso faz com que o 
novo colaborador tenha mais confiança 
no emprego que está iniciando e suas 
responsabilidades e objetivos dentro do 
mesmo.

f) Melhoria em benefícios: foi feita uma 
renegociação junto à empresa do Plano 
de Saúde para que os custos despendidos 
pelos funcionários diminuíssem e que 
tivessem direito a mais um dependente 
no plano.

g) Comemorações de aniversariantes 
do mês: a cada mês é realizada uma 
festa para se comemorar com os 
aniversariantes do mês. Isso proporciona 
maior integração entre os colaboradores 
e promove motivação.

h) Comemorações de datas especiais: todas 
as datas comemorativas principais do ano 
são comemoradas pelos colaboradores, 
como por exemplo: dia das mães, dia dos 
pais, Páscoa, dia das crianças etc. Isso 
também promove integração e aumenta 
a motivação.

i) Bolsa de estudos para a língua inglesa: 
para os funcionários que têm um contato 
maior com a língua inglesa no trabalho, 
a empresa proporciona uma bolsa de 
50% para cursos intensivos de inglês em 
horário de trabalho. Isso promove mais 
economia e comodidade ao colaborador, 
que não precisa fazer o curso fora do 
horário de trabalho.

j) Procedimentos de recrutamento 
e seleção: esses procedimentos 
auxiliam o departamento de Recursos 
Humanos a ter regras claras para a 
contratação e proporcionam aos gestores 
conscientização quanto às normas de 
contratação. Isso proporciona direção 
e mais certeza quanto ao perfil do 
candidato para determinada vaga.

k) Procedimento de avaliação de 
desempenho: com esse procedimento 
fica clara aos gestores a maneira correta 
de avaliar um funcionário e fica claro 
aos funcionários em quais critérios são 
avaliados. A avaliação é utilizada para 
possíveis promoções e reajustes salariais.

l) Programa de sugestões e ideias 
de melhoria: com esse programa 
proporciona-se a possibilidade do 
colaborador dar suas sugestões quanto 
a fatores diversos na empresa, fazendo 
com que o departamento de Recursos 
Humanos tome as providências 
necessárias para mudar alguma situação 
desagradável e atender às solicitações 
dos funcionários. Além disso, existe o 
programa de ideias de melhorias, que 
incentiva o colaborador a dar ideias 
para redução de custo ou melhoria dos 
processos, participando de concursos 
de melhores ideias com direito a 
premiações.

m) Programa do “Funcionário do mês”: 
esse programa foi desenvolvido com 
o objetivo de destacar os funcionários 
que mais atenderam aos requisitos de 
comportamento, trabalho, qualidade e 
iniciativa. Todos os meses os gestores 
indicam algum funcionário das áreas 
administrativas e produtivas e, por 
meio de um comitê, são escolhidos dois 
desses funcionários. Eles são enaltecidos 
publicamente, têm suas fotos colocadas 
em local de destaque e recebem uma 
premiação por isso.

n) Oportunidade de vaga interna: ao 
perceber que os colaboradores se 
sentiam desmotivados quando uma nova 
pessoa era admitida numa área melhor 
que a dele, foi instituído um novo 
procedimento que dá oportunidade de 
seleção interna antes da seleção externa. 
A cada nova vaga, os funcionários tem 
a oportunidade de disputar essa vaga, 
participando de um processo seletivo. 
Somente se nenhum funcionário se 
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encaixar no perfil desejado, a seleção 
externa é realizada.

o) Melhoria da comunicação em geral: foi 
estipulado que seria feita uma reunião 
diária com os gestores de cada área e 
o diretor geral, onde cada um aponta 
seus pontos críticos do dia. Isso faz com 
que nada passe despercebido, sem que 
a diretoria tenha conhecimento. Além 
disso, são realizadas reuniões diárias com 
o departamento produtivo para que sejam 
debatidos os problemas de qualidade e 
produção do dia anterior. Também foram 
melhoradas as comunicações entre os 
departamentos e entre o departamento de 
recursos humanos e os demais setores da 
empresa.

 Foi percebido que a prática dessas 
ações reduziu substancialmente o índice de 
rotatividade, conforme mostra o indicador de 
rotatividade Anexo. Essas práticas também 
melhoraram a produtividade, promoveram 
redução de custos e aumentaram a motivação 
dos funcionários.
 É a forma que as pessoas têm de sentirem 
seu potencial utilizado, ou seja, colocado a 
serviço de alguma coisa, e mesmo de obterem 
um feedback, pela comparação do resultado 
alcançado com o esforço despendido, numa 
relação tipo custo x benefício, que conduz, cada 
pessoa, à avaliação do quanto se sente realizada, 
completa e feliz (BERGAMINI e BERALDO, 
1998, p. 31). De acordo com o autor, algumas 
iniciativas da empresa fazem os funcionários se 
sentirem mais satisfeitos e com menos vontade 
deixá-la, diminuindo também o risco da alta 
rotatividade.

4. CONCLUSÃO

 Diante de um cenário empresarial 
em constante crescimento como o atual, as 
empresas necessitam de mão de obra dedicada, 
especializada e comprometida com o trabalho. 
Entretanto, em virtude dos fatos mencionados, a 
alta rotatividade de funcionários tem preocupado 
muitas empresas, pois está cada vez mais difícil 

manter os colaboradores por muito tempo no 
trabalho. O movimento de pessoas acima do 
que se possa considerar normal, traz prejuízos à 
organização sejam eles diretos ou indiretos.
 Por tudo que foi mencionado, o presente 
trabalho levantou e apresentou as principais 
causas da alta rotatividade de pessoal na Clarion 
do Brasil Ltda. e relacionou algumas ações 
tomadas nestes casos específicos. Outrossim, 
foi possível verificar algumas providências 
tomadas pela empresa para evitar o alto 
índice de rotatividade e ações para manter 
os funcionários motivados constantemente. 
Muitas vezes, a rotatividade é inevitável e está 
fora do alcance da empresa impedi-la, porém, 
ela pode ser minimizada se forem verificados 
seus principais motivos e tomadas as medidas 
cabíveis para que não ocorra com frequência.
 Conclui-se, daí, que o melhor a fazer 
é planejar e executar corretamente a seleção 
do pessoal e, sobretudo, manter a motivação, 
desenvolver habilidades, oferecer melhores 
recursos e qualidade de vida aos funcionários 
no ambiente de trabalho. Dessa forma, evitar-
se-á a rotatividade elevada e, ao mesmo tempo, 
oportunizará aos colaboradores um ambiente 
agradável, com boa rentabilidade para a 
empresa.
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RESUMO

O tema do artigo situa-se em uma área de estudo multidisciplinar que discorre sobre as características do assédio moral. 
Nesta revisão bibliográfica foram investigados os elementos que envolvem o tema, e expostos de forma a se com-
plementarem. Teve por escopo as principais definições do assédio moral, o que se configura como tal, e as confusões 
que envolvem o assunto; as particularidades, incluindo as formas de ataque do assédio moral dentro da organização; 
pretextos que colaboram para seu surgimento; os personagens envolvidos, abrangendo as semelhanças encontradas no 
perfil do assediador e do assediado; as consequências para as partes envolvidas: empresa, estado e funcionário; as for-
mas de prevenção a partir da admissão do funcionário e em seu percurso dentro da empresa; os meios de recuperação; 
e, por fim, as possibilidades de intervenção para as vítimas de assédio moral. Conclusivamente ressaltou-se sobre a 
importância da atuação da área de gestão de pessoas, para desenvolver indicadores decorrentes das perdas que o assédio 
moral provoca e a implantação de ações preventivas e corretivas dentro da organização. 

Palavras-chave: Assédio Moral. Coação Psicológica. Mobbing. Organização. Violência no Trabalho. 

ABSTRACT

The article is about an area of multidisciplinary studies that treats the characteristics of bullying. In this literature review 
elements were investigated involving the subject and exposed so as to complement each other. It aims the scope of 
the main definitions of bullying, which is configured as such, and the confusion surrounding the subject, including the 
attack forms of bullying within the organization; the context that contribute to its appearance; the characters involved, 
the similarities found in stalker profile and harassed; the consequences for the parties involved: the company, and 
employee; forms of prevention, since the admission of the employee and his journey within the company; recovery 
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1 INTRODUÇÃO

 Em meio a um sistema capitalista 
extremamente acirrado, a expansão da 
competição no mercado de trabalho intercedeu 
de várias maneiras no perfil do trabalhador. 
O aumento expressivo do desemprego e a 
variação econômica, tornaram as pessoas cada 
vez mais inseguras quanto à sua estabilidade 
profissional. Em virtude disto, o novo cenário 
laboral favoreceu o desenvolvimento de 
comportamentos agressivos e o aparecimento 
da violência, em suas diversas formas.
 Tratando especificamente da violência 
psicológica, esta quando empregada de forma 
recorrente é configurada como assédio moral. 
O assédio moral no trabalho é uma prática 
antiga, porém, seus prejuízos só tiveram maior 
repercussão a partir da década de 90; seus efeitos 
englobam desde a redução da produtividade até 
o favorecimento do absenteísmo e aposentadoria 
precoce. A sociedade também sofre as 
consequências do assédio laboral; o trabalhador 
em virtude da baixa autoestima, torna-se menos 
atuante nas atividades relacionadas à cidadania.
 Devido à grande ocorrência e o número 
de agravamentos, a busca por esclarecimento 
sobre o assédio moral tornou-se uma 
necessidade atual. O novo modelo de gestão 
favorece um ambiente impositivo, sendo 
facilmente um propulsor do assédio. O Brasil 
por conservar fortes características patriarcais 
e autoritárias, fortalecidas nos engenhos e 
no coronelismo, consolida ainda mais essas 
práticas, principalmente quando relacionadas à 
disputa de poder. 
 O presente estudo concentrou-se na 
exposição dos principais elementos e correlações 
sobre o assédio moral, como a definição do que 
pode ser ou não configurado como assédio moral, 
as principais motivações; nos tipos de coerção 
e nos personagens envolvidos. Posteriormente, 

means; and finally, the possibilities of intervention for victims of bullying. The article points out the importance of the 
role of people management area, to develop indicators arising from losses caused by bullying and the implementation 
of preventive and corrective actions within the organization.

Keywords: Bullying. Psychological coercion. Mobbing. Organization. Violence at Work.

discorreu-se sobre as consequências gerais na 
vida do trabalhador e as formas de prevenção e 
recuperação do assediado.
 O artigo foi construído por meio de uma 
revisão bibliográfica que apontou as principais 
questões relacionadas ao tema; em seguida foram 
distribuídos em três tópicos. O número 2 versa 
sobre o assédio moral, sua presença no âmbito 
social, bem como sua definição e dúvidas acerca 
do tema; o número 3 sobre as peculiaridades 
desta prática, onde incluem-se as causas, tipos 
de assédio moral e personagens; o número 
4 expressa as possíveis consequências desta 
ação, as formas de prevenção e recuperação dos 
envolvidos. Seguem-se ainda as Considerações 
Finais e Referências utilizadas.

2. BREVE HISTÓRICO E 
DEFINIÇÃO DO ASSÉDIO MORAL

 O assédio moral é um tema que está 
conquistando cada vez mais visibilidade em 
vários segmentos. Contudo, este assunto não 
pode ser considerado novo, já que seus relatos 
podem ser encontrados desde a época do Brasil 
Colônia, onde a grande parte da atividade 
laboral foi realizada por escravos com condições 
de vida e trabalho extremamente precários e 
desumanos.
 Ainda sobre sua presença, no âmbito 
acadêmico já é possível encontrar pesquisas, 
artigos, literaturas especializadas e demais 
trabalhos divulgados por todo o mundo; em 
virtude disso, sua terminologia é conhecida em 
diversos idiomas. De acordo com Guimarães 
(2004), no Brasil é denominado como assédio 
moral ou psicológico; suas principais derivações 
são encontradas nos Estados Unidos, conhecida 
como Mobbing e Psicoterror Laboral, originado 
na Espanha. 
 Ainda sobre os estudos envolvidos, o 
assédio moral é considerado multidisciplinar 
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pois envolve vários campos disciplinares. 
Dentre eles destacam-se a Medicina do Trabalho, 
Psicologia Social, Administração e Direito. No 
Brasil, algumas pesquisas foram vinculadas 
aos sindicatos. Por vezes, estes exercem um 
importante papel social na disseminação do 
conceito e na conscientização de suas práticas. 
Embora os esforços sejam visíveis, o assunto 
ainda é pouco compreendido e discutido nas 
empresas.
 De maneira geral, o tema recebeu uma 
maior divulgação em dois momentos, quando a 
Doutora Margarida Barreto, Médica do Trabalho 
elaborou a sua tese de Mestrado com o título 
“Uma Jornada de Humilhações”, concluída no 
ano 2000, onde ouviu 2.072 pessoas, sendo 
que 42% declararam ter sofrido repetitivas 
humilhações no trabalho (BARRETO, 2000), 
e com o livro da Psicanalista francesa Marie-
France Hirigoyen, “Assédio Moral: A Violência 
Perversa do Cotidiano”, lançado em 1998, na 
França, e posteriormente apresentado no Brasil 
em 2002 (HIRIGOYEN, 2002).
 No Brasil, o autor da primeira lei que 
protege o funcionário contra o assédio moral foi 
o Professor Mestre João Renato. Ele a elaborou 
após trabalhar em uma organização privada 
e ser vítima de assédio moral, em seguida, 
como vereador visou proteger o funcionário 
municipal. A lei foi regulamentada em 2001, 
quando prefeito. 
 Segundo Ferreira (2004), o assédio 
moral foi inicialmente utilizado com um 
sentido mais estreito, caracterizando apenas 
a humilhação do trabalhador. Atualmente sua 
conceituação é obtida de maneira mais ampla, 
a fim de englobar todas as ações que podem ser 
enquadradas como tal. Embora Leymann (1996) 
estipule que o fenômeno deve ter frequência 
mínima de uma vez por semana e duração de no 
mínimo seis meses, Hirigoyen (2002) prefere 
não fixar sua frequência nem duração, uma vez 
que, dependendo do nível do assédio, o mesmo 
ocasiona danos ao indivíduo em pouco tempo.
 O autor Alkimim (2008) apresenta o 
exemplo do empregador que demite o empregado 
e impede seu retorno ao estabelecimento para 

retirar objetos pessoais. O exemplo é hipotético 
e a conduta pode se manifestar num único ato, 
todavia, não deixa de se caracterizar em assédio 
moral, já que fora premeditada e dirigida 
com a intenção de maltratar e/ou humilhar o 
trabalhador, violando sua dignidade e direitos 
empregatícios.
 Para facilitar ainda mais sua 
compreensão, tornou-se necessário defini-
lo.  Com base em revisão bibliográfica, o 
assédio moral nas organizações foi entendido 
como condutas hostis e impróprias, repetidas 
e prolongadas, ordenadas através de 
comportamentos, palavras, gestos e/ou situações 
humilhantes com um indivíduo ou grupo, 
durante o período de trabalho, visando atingir a 
autoestima, segurança ou imagem, ocasionando 
danos à personalidade, dignidade e integridade 
física e/ou psíquica, colocando em risco o 
próprio emprego e a ascensão profissional da 
vítima.
 Um conceito que ampara o anterior, é o 
de Freitas (2007, p. 37):

O assédio moral é uma conduta abusiva, 
intencional, frequente e repetida, que 
ocorre no ambiente de trabalho e que visa 
diminuir, humilhar, vexar, constranger, 
desqualificar e demolir psiquicamente 
um indivíduo ou um grupo, degradando 
as suas condições de trabalho, atingindo 
sua dignidade e colocando em risco a sua 
integridade pessoal e profissional.

 Em contrapartida, ao mesmo tempo em 
que ocorrem fatos que se analisados à primeira 
vista configuram-se como assédio moral, há 
outros que se avaliados isoladamente não se 
caracterizam como tal. Com isso, também é 
importante elucidar as condutas que não devem 
ser interpretadas como assédio moral. Conforme 
ilustra Hirigoyen (2002, p. 21):

Como detectar a intenção nociva nos 
casos em que as condições de trabalho 
já são naturalmente ruins? Tomemos o 
exemplo das caixas de supermercados, 
cujos horários de trabalho são alternados 
de um dia para o outro. Elas trabalham 
essencialmente nos horários de pico, ou 
seja, meio-dia, final de tarde e sábados. 
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Se morarem longe, o desmembramento de 
seus horários de trabalho não lhes permite 
ir para casa e desfrutar a vida em família. 
Mesmo que recebam somente por um 
número restrito de horas elas ficam fora 
de casa o dia inteiro. Quando o emprego é 
precário, condição considerada como uma 
noção subjetiva, qualquer modificação 
imprevista da organização é entendida 
como uma injustiça. Alterar de alguma 
maneira os horários de uma funcionária 
pode ser interpretado como favorecimento, 
e não levar em conta o caso particular de 
uma outra pode ser tomado como assédio 
moral.

 Através da ilustração, conclui-se que as 
condições de trabalho, quanto mais penosas, 
insalubres e/ou perigosas, maior a dificuldade 
em expressar e diferenciar o assédio das más 
condições de trabalho. As más condições de 
trabalho, embora não se caracterizem como 
humilhações, geram estresse profissional sem 
que haja a intervenção de outra pessoa. Segundo 
Hirigoyen (2002), “o estresse tem tendência de 
se tornar destruidor pelo excesso, já o assédio é 
destruidor por si só”. 
 Sobre as confusões que permeiam o 
tema, encontram-se o fato de que, o assédio 
moral é frequentemente confundido com os 
casos de agressão verbal. A diferença entre os 
dois está na intenção do segundo ato; a agressão 
verbal não é necessariamente uma ação 
premeditada, recorrente e persecutória. Além 
disso, o assédio fere a dignidade da pessoa, gera 
patologias e consequências gravíssimas. Uma 
agressão no seu sentido literal, também pode 
gerar este tipo de confusão; se não for precedido 
por outras situações semelhantes, é considerado 
um ato de violência isolado, não configurando o 
assédio moral. 
 O assédio sexual também apresenta 
semelhanças, que por vezes conduz à confusão 
sobre os termos. Para Alkimim (2008), o assédio 
sexual é determinado por três elementos básicos 
e específicos: a exposição da vítima a atitudes 
contrárias à sua vontade, obtenção de vantagens 
ou favorecimento sexual e abuso do poder 
hierárquico. Nota-se que no assédio sexual, 
em sua grande maioria, existe o contato físico, 

enquanto que no assédio moral, esta conduta 
apresenta-se como o último estágio. Observa-
se também que no assédio sexual, a vítima que 
recusa a proposta do agressor, muitas vezes, 
começa também a ser assediada moralmente.
 É importante destacar que as 
confusões acerca do tema, em alguns 
casos, são intencionais, pois são usadas de 
forma independente e transformarem-se em 
indenizações. Além disso, Hirigoyen (2002) 
esclarece que é preciso levar em consideração 
também o fato de que algumas pessoas buscam 
vitimar-se; não se movem diante de situações 
desconfortáveis ou constrangedoras, pois estas 
lhe conferem uma identidade e oportunizam o 
desenvolvimento de pretextos para lamentos e 
reclamações. Na maioria das vezes, a posição 
de vítima permanente possui um sentido 
existencial, e, para manter esta forma de vida, 
a vítima persegue continuamente ocasiões e 
agressores que a configurem como tal.
 Como exposto, as dúvidas e confusões 
que permeiam o tema, em sua maioria ocorrem 
devido a semelhanças encontradas nas ações 
apresentadas: agressão física/verbal e assédio 
sexual. De maneira geral, todas podem ser 
incluídas como práticas decorrentes do 
assédio moral, porém, isoladas não podem ser 
configuradas como tal. 

3. AS VERTENTES DO ASSÉDIO MORAL
 
 O segundo momento do artigo pondera 
de forma sucinta, sobre as principais nuances 
do assédio moral. Entre elas encontram-se as 
possíveis procedências, como se desenvolvem, 
os tipos e os personagens desta ação. O 
desenvolvimento sobre cada questão foi feito 
nesta mesma ordem. 
 O assédio moral no trabalho tende a 
iniciar devido a uma mudança repentina na 
relação do agressor com a pessoa que, a partir 
de então, se converte no objeto de assédio. 
Segundo Piñuel (2001), a mudança na relação 
costuma ser motivada por sentimentos derivados 
do ciúme, inveja ou competição. Também pode 
ocorrer por algum elemento “diferente” que 
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a vítima possui, sendo: gênero, raça, cultura, 
ideologia, orientação sexual, ou demais fatores 
determinantes para a inclusão ou exclusão de 
um grupo. 
 O autor Guedes (2003) também 
destacou de forma explicativa outros motivos 
para a ocorrência do assédio moral, como por 
exemplo: chegada de um novo elemento ao 
local de trabalho; antipatia pessoal provinda de 
razões adversas; retaliação contra trabalhadores 
que questionam demasiadamente; inveja 
por parte do assediador por características 
positivas da vítima, como: beleza, juventude 
ou oportunidades; personalidade narcisista do 
assediador; estratégia empresarial para provocar 
demissões voluntarias. 
 Quanto à como isso ocorre dentro da 
empresa, Hirigoyen (2002) agrupou em quatro 
categorias as formas de assédio moral mais 
utilizadas pelo agressor: 

a) Destruição propositada das condições de 
trabalho: é utilizada pelo agressor com 
o intuito de atentar contra a dignidade 
da vítima, fazendo com que a mesma 
se sinta incompetente. A vítima começa 
a ter uma autoimagem negativa. Nesta 
categoria, fazem parte as seguintes 
situações:  Retirar da vítima a sua 
autonomia; não transmitir informações 
úteis para a execução de uma determinada 
tarefa; fixar metas impossíveis; solicitar 
urgência desnecessária; contestar de 
forma sistemática todas as suas decisões; 
criticar o seu trabalho de forma injusta; 
restringir o acesso a instrumentos/
equipamentos fundamentais no trabalho; 
retirar o trabalho que geralmente lhe 
é delegado; atribuir constantemente 
e proposital, tarefas superiores ou 
inferiores às suas competências; 
dificultar a promoção da vítima; expor à 
riscos de segurança e/ou saúde. 

b) Isolamento e recusa de comunicação: 
torna a pessoa menos hábil a reagir e 
a se autodefender, exemplos disso são: 
Intromissão constante no trabalho; 
superiores hierárquicos não dialogam 

diretamente com a vítima; restringir 
às atividades de grupo ou reuniões; 
estabelecer comunicação apenas por 
escrito, evitando até mesmo o contato 
visual; separa-lo dos colegas e proibi-
los de manter contato com a vítima e/ou 
vice-versa; não oportunizar a discussão a 
respeito do conflito.

c) Atentados contra a dignidade: 
praticados por meio da difamação do 
comportamento ou trabalho da vítima. 
Envolvem atitudes desqualificadoras, 
sarcasmo, calúnia, humilhação e 
brincadeiras de mau gosto que podem 
envolver alguma característica física 
ou trejeitos da vítima. O objetivo destas 
ações é confundir a percepção da pessoa 
agredida e levá-la a duvidar da sua 
competência.

d) Violência verbal, física ou sexual: 
Direcionar à vítima palavras que ofendam 
seu trabalho ou comportamento, expô-
la através de gritos mediante a outros 
colegas, ameaçar com atitudes hostis 
simulando até mesmo uma violência 
física, intimidar através do assédio 
sexual.

 Os tipos de assédio moral são avaliados 
de acordo com a hierarquia dentro da empresa. 
Segundo Hirigoyen (2002), Piñuel (2003) e 
Carvalho (2001), existem quatro classificações 
para sua ocorrência: horizontal, descendente, 
misto e ascendente. 
 O assédio horizontal é proveniente 
de profissionais que se encontram na mesma 
posição dentro da empresa. O ataque pode 
ocorrer por conta de problemas pessoais de 
um trabalhador com outro, por alguma regra 
imposta pelo grupo em que a vítima se recusa 
a participar, por um desnível psíquico ou físico 
do assediado, onde maus profissionais apontam 
as diferenças com o intuito de diminuir e/ou 
insultar. 
 O assédio vertical descendente é o mais 
comum, pois é proveniente de um superior, 
ou seja, do empregador sobre o empregado. 
Segundo Hirigoyen (2002), este tipo de assédio 
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expõe consequências muito mais graves do que 
o assédio horizontal, uma vez que a vítima se 
sente ainda mais isolada e dificilmente descobre 
os recursos para resistir.
 O assédio misto, segundo Pacheco 
(2007), ocorre quando o assédio horizontal se 
estende por um longo período e se configura 
como assédio vertical descendente, na medida 
em que o empregador nada faz para resolver a 
situação. Desta forma, este torna-se cúmplice 
do agressor, por omissão. 
 O assédio moral ascendente, apesar de 
pouco encontrado, ocorre quando a vítima se 
encontra em uma posição hierárquica maior; isto 
comumente acontece em cargos de confiança, 
onde a vantagem por parte do subordinado 
compromete a censura que por ventura poderia 
sofrer.  
 Os personagens do assédio moral 
consistem no assediador e no assediado. O 
assediador pode ser uma pessoa ou grupo. De 
acordo com Sindicato de Enfermaria (2002), o 
comportamento do agressor obedece na maioria 
das vezes a intenção de encobrir e dissimular 
as suas próprias deficiências. Sentimentos como 
medo e insegurança, são os principais fatores 
que levam o agressor a agir com o intuito de 
humilhar. Segundo Guedes (2003, pág. 38): “O 
agressor critica todos que o cercam, mas não 
admite ser questionado ou censurado. Ele está 
sempre pronto a apontar as falhas. É insensível, 
não sofre, não tem escrúpulos, explora, e não 
tem empatia pelos outros. É invejoso e ávido de 
poder. ”
 Na mesma linha de pensamento, 
Guimarães (2004) retrata o assediador como 
um indivíduo com personalidade narcisista que 
ataca a autoestima do outro, transferindo-lhe 
a dor e as contradições que não admite em si 
mesmo, tais como o seu ego tão grandioso, a 
necessidade de ser admirado e a sua falta de 
empatia. 
 O estudo realizado pelo Sindicato 
também delimitou o perfil do assediado. Em 
geral são mulheres com idade inferior a 30 anos 
e com contratos de trabalho precário. Tendem 
a ser pessoas idôneas, cooperativas e com 

bom desenvolvimento profissional. De acordo 
com Santos (2006), a vítima detém qualidades 
profissionais e morais que o agressor gostaria 
que as pessoas notassem nele mesmo. Com o 
tempo, as manobras perversas do assediador 
reduzem a autoestima da vítima, a confundem 
e levam à perda da autoconfiança e por fim 
assume a culpa daquela situação. Fragilizada, 
a vítima acaba por adotar comportamentos 
induzidos pelo próprio agressor.

4. AS CONSEQUÊNCIAS E A 
PREVENÇÃO DO ASSÉDIO MORAL 

 Dentre as etapas posteriores ao assédio 
moral, encontram-se as consequências desta 
ação, as formas de recuperação às quais a vítima 
pode recorrer, os profissionais solicitados nesta 
intervenção e, por último, as formas de prevenção 
do assédio moral dentro das organizações. 
Sobre as consequências do assédio moral, 
estas são experimentadas pelos três âmbitos 
envolvidos: funcionário, empresa e estado. 
Em uma entrevista concedida, Barreto (2008) 
pronunciou-se a respeito dos efeitos do assédio 
moral nas organizações: 

A empresa, por sua vez, sofre os efeitos da 
diminuição da competitividade, redução da 
produtividade, com perda de lucratividade, 
perda de trabalhadores qualificados, 
aumento de doenças e acidentes, aumento 
do absenteísmo, perdas econômicas, por 
pagamento de indenizações e processos, 
e perda de imagem, entre outros. Por 
fim, perde o Estado que, além de perder 
o potencial de trabalhadores produtivos, 
ainda vê aumentarem os gastos da 
previdência. 

 Bradaschia (2007, p. 129) também lista 
uma série de consequências do assédio moral 
dentro das empresas: 

Maior absenteísmo; aumento na rotativi-
dade (turnover); queda na produtividade; 
baixa satisfação com a empresa; queda 
no comprometimento organizacional; atos 
agressivos contra a empresa; baixa con-
fiança nos líderes; aumento na frustração; 
aumento na alienação no trabalho; desmo-
tivação; aumento nos custos de produção; 
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piora da imagem da empresa; perda de 
clientes; redução na qualidade do traba-
lho; sobrecarga de trabalho sobre colegas; 
custos relacionados às licenças de saúde; 
custos de treinamento (de novos funcioná-
rios); queda nos lucros.

 Além das grandes perdas apresentadas, 
o maior dano causado ainda está na saúde do 
trabalhador. Seu ciclo se inicia através de uma 
experiência subjetiva negativa que prejudica 
sua saúde mental; a incidência dos momentos 
de estresse, ansiedade e sintomas depressivos, 
acarretam distúrbios psicossomáticos, 
comprometendo também seu organismo. 
 Os diversos efeitos do assédio moral 
à saúde do indivíduo foram compilados por 
Piñuel Y Zabala (2003), que os agrupou em seis 
tipos: 
 Efeitos cognitivos e hiper-reação 
psíquica: perdas de memória, dificuldade para 
se concentrar, depressão, apatia, irritabilidade, 
nervosismo/agitação, agressividade/
ataques de fúria, sentimento de insegurança, 
hipersensibilidade a atrasos. Sintomas 
psicossomáticos de estresse: pesadelos, dores 
de estômago e abdominais, diarreias/colite, 
vômito, náuseas, falta de apetite, sensação de nó 
na garganta, isolamento. Sintomas de desajustes 
do sistema nervoso autônomo: dores no peito, 
sudorese, boca seca, palpitação, sufoco, 
falta de ar, hipertensão arterial. Sintomas 
de desgaste físicos resultantes de estresse 
prolongado: dores nas costas e nuca, dores 
musculares (fibromialgia). Transtornos do sono: 
dificuldades para dormir; sono interrompido, 
acordar muito cedo. Cansaço e debilidade: 
fatiga crônica, cansaço nas pernas, debilidade, 
desmaios e tremores.
 Os danos emocionais ultrapassam, 
muitas vezes, o meio organizacional e prejudicam 
também o posicionamento do trabalhador frente 
a questões familiares, sociais e financeiras. 
Guedes (2003) expõe que a relação familiar se 
deteriora quando se torna válvula de escape para 
os problemas vivenciados no trabalho. Além 
disso, há o afastamento do indivíduo dos meios 
sociais. Esta situação também pode conduzir 

ao uso de drogas licitas e ilícitas e tentativas de 
suicídio. 
 Tratando-se de finanças, em decorrência 
de problemas físicos e psicológicos, a 
vítima pode afastar-se temporariamente ou 
permanentemente das atividades profissionais, 
acumulando dívidas ou comprometendo 
pessoas próximas por conta de gastos médicos 
ou ausência de salário. 
 Bradaschia (2007, p. 133), confirma 
as informações expostas concluindo que, de 
maneira geral, não só a vítima perde com toda 
esta situação, mas a sociedade como um todo: 

Além do desemprego prolongado e 
dependência de auxílio-doença, da perda 
prematura de produtividade, da demanda 
aos serviços públicos de saúde e do peso 
econômico do tratamento destas pessoas 
que é repassado à família e aos amigos, 
temos: Os acidentes de trabalho, o 
aumento nas despesas médicas e benefícios 
previdenciários, a elevação do número de 
suicídios, as aposentadorias precoces, 
a desestruturação familiar e social das 
vítimas, a perda dos investimentos sociais 
feitos em educação e formação profissional. 
(...) todos estes custos impactam os custos 
finais dos produtos e com certeza os preços 
também, fazendo com que os consumidores 
paguem novamente o preço desta prática 
nefasta.

 Devido as consequências, foi que Filho 
& Siqueira (2008) percebeu que as grandes 
empresas começaram a criar canais de ouvidoria; 
este departamento é responsável por receber 
informações e/ou denúncias tanto internas 
quanto externas de condutas inapropriadas, em 
seus vários aspectos. Além disso, desenvolvem 
códigos de ética e conduta, como uma forma 
de orientação e definição de comportamentos 
condizentes com a organização, e elegem 
comitês independentes para avaliação dos casos 
denunciados.  
 Para João (2009), instruir o funcionário 
desde o momento de sua admissão também é 
uma forma de prevenção bastante eficaz. Através 
do programa de integração, por exemplo, é 
possível orientar as formas de conduta que 
são aceitas dentro da empresa, inibindo assim, 
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comportamentos inadequados. Prosseguir com 
os esclarecimentos através de treinamentos é 
também bastante adequado para a diminuição 
dos quadros de assédio; é preciso que seu escopo 
inclua conteúdos que tratam especificamente 
do assédio moral no trabalho, esclarecendo seu 
conceito e alertando os funcionários sobre os 
riscos associados à ocorrência deste fenômeno 
no ambiente empresarial.
 Outra forma apontada por Filho e 
Siqueira (2008), que auxilia na disseminação de 
uma cultura organizacional que não compactua 
com as práticas do assédio moral são os 
programas de diversidade. Além de contribuir 
para o desenvolvimento de uma boa imagem 
externa, que auxilia na atração e retenção de 
pessoas, o programa oportuniza a orientação 
sobre as diferenças encontradas em todos os 
meios sociais, incluindo as organizações. A 
conscientização sobre assuntos que envolvem 
orientação sexual, formas de religião, 
desigualdade social e raça, minimizam os 
estigmas envolvidos nos temas abordados.
 Além da preparação de gestores e 
funcionários, a questão da punição também 
precisa ser aplicada. Nos casos de assédio 
moral identificados, é necessário que a área 
de Gestão de Pessoas intervenha juntamente 
com membros responsáveis pela avaliação 
das infrações, esclarecendo e repreendendo os 
comportamentos desviantes. Independente dos 
responsáveis pela condução e avaliação dos 
casos, o combate a essas práticas precisa ser 
uma preocupação de todos.
 Guimarães & Rimoli (2006) também 
apontam a formas de prevenção do assédio moral. 
De acordo com os autores, dada a complexidade 
do tema, a abordagem desse fenômeno social 
requer um enfoque multidisciplinar, tanto em 
sua conceituação como na intervenção para 
sua prevenção e tratamento. Estas intervenções 
podem se concretizar em dois campos: a 
resolução da situação de assedio psicológico e a 
abordagem das consequências do assédio para o 
próprio sujeito. 
 Para a organização é necessário 
primeiramente o estabelecimento de 

planos preventivos, com foco instrutivo e 
posteriormente a implementação de planos de 
ação. Estes planos permitiriam a abordagem 
dos seguintes aspectos: criar uma cultura 
organizacional que minimize e evite o assédio 
moral; oportunizar a gestão de conflitos 
contando com uma liderança participativa; 
munir os funcionários de instrumentos de 
comunicação para a formalização de problemas 
na organização; e dispor de indicadores que 
circunscrevam a situação da organização com 
relação ao assédio moral, da mesma forma que 
acontece com os acidentes de trabalho. 
 Sugere-se ainda um planejamento 
de estratégias para a avaliação dos riscos 
ocupacionais de origem psicológica, 
psicossocial e organizacional e a criação de 
projetos para o desenvolvimento da qualidade 
de vida no trabalho. 
 O segundo eixo de tratamento do 
assédio moral requer ações paliativas sobre 
os efeitos desta ação. A vítima, na maioria 
das vezes, requer tratamentos emergenciais. A 
atuação deverá novamente ser multidisciplinar, 
contando com o apoio de profissionais que 
contribuirão para a resolução dos problemas, 
sendo eles, psicólogos, advogados, médicos, 
assistentes sociais, entre outros. 
 O tratamento deve ter início a partir de 
um diagnóstico psicológico/psiquiátrico que 
estabeleça o tipo de intervenção terapêutica 
frente a análise dos sintomas apresentados. 
Além disso, é necessário que se combinem 
simultaneamente, serviços especializados do 
campo jurídico para fazer jus aos pormenores 
legais.
 Como exposto, os prejuízos obtidos 
através de uma situação profissional, prejudica 
todos os vieses ligados direto e indiretamente 
com a situação. Com o aumento dos casos e dos 
efeitos negativos, é que cada vez mais, as formas 
de prevenção desta ação devem ser implantadas 
dentro das organizações. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Diante das informações resgatadas, é 
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possível concluir que a prática do assédio moral 
se configura como uma síndrome psicossocial e 
multidimensional. Síndrome devido à exposição 
da vítima à um conjunto de sinais e sintomas, 
físicos e psíquicos, resultantes de uma condição 
laboral extremamente conflitante, e psicossocial 
porque afeta todos os envolvidos diretos e 
indiretos. 
 O assédio é uma prática antiga e 
relatada em livros escolares quando se estuda 
a escravidão. Infelizmente, os resquícios do 
preconceito instaurado naquela época são 
arrastados até os dias de hoje; ainda é possível 
encontrar grupos que são sancionados através do 
assédio moral por não seguirem o convencional, 
ou participarem de minorias por conta da crença, 
cor, orientação sexual e as demais categorias.
 Atualmente o assédio moral faz parte de 
várias modalidades de estudo, devido aos seus 
desdobramentos; a maioria das investigações 
está concentrada na análise dos casos e relatos, 
bem como sua definição. Neste momento, 
a descrição do assédio é bastante relevante, 
considerando que ainda existe muitas dúvidas 
que permeiam o tema, principalmente quando 
relacionadas ao assédio sexual e a violência 
física e verbal. 
 Outra conclusão obtida com o estudo, 
é que as considerações sobre o assédio moral, 
em sua maioria, são extremamente semelhantes, 
sendo notável que os estudos sobre o tema 
se desenvolvem apenas reforçando o que já 
foi instaurado. Por esse motivo, a revisão 
bibliográfica foi sucinta e com poucas 
complementações. 
 Sobre a atuação dos meios envolvidos, 
atualmente as empresas encontram-se em fase 
de planejamento e execução de ações para 
diminuir a incidência do assédio moral. Uma 
iniciativa muito importante advinda deste setor, 
seria a quantificação das perdas decorrentes 
desta prática, para fundamentar a criação de 
indicadores, como já acontece com os acidentes 
de trabalho.
 De maneira geral, cabe à área de Gestão 
de Pessoas levantar as perdas progressivas que 
a organização mantém, apresentá-las por meio 

de indicadores e custos advindos, e investir 
constantemente nos meios de prevenção e 
conscientização sobre o assédio moral. 

REFERÊNCIAS

ALKIMIM, Maria Aparecida. Assédio moral 
na relação de emprego. Curitiba: Juruá, 2008.

BARRETO, Margarida Maria Silveira. Violên-
cia, justiça e trabalho: uma jornada de humi-
lhações. São Paulo: EDUC, 2003.

BRADASCHIA, Carisa Almeida. Assédio mo-
ral no trabalho: a sistematização dos estudos 
sobre um campo em construção. 2007. 230 f. 
Dissertação (Mestrado acadêmico em Adminis-
tração de Empresas) - Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo. São Paulo: Funda-
ção Getúlio Vargas, 2007.

CARVALHO, José Luis Felício dos Santos. 
LEITÃO, Sérgio Proença. Violência e mudan-
ça nas organizações: uma crítica à metáfora 
business-as-war. Revista de Administração Pú-
blica. São Paulo, 2001.

FERREIRA, Hádassa Dolores Bonilha. Assé-
dio moral nas relações de trabalho. Campi-
nas: Russell Editores, 2004.

FILHO, Antonio Martiningo; SIQUEIRA, Mar-
cus Vinicius Soares. Assédio moral e gestão 
de pessoas: uma análise do assédio moral nas 
organizações e o papel da área de gestão de pes-
soas. Brasília, 2008.

FREITAS, Maria Ester. Quem paga a conta do 
assédio moral no trabalho? Revista de Admi-
nistração de Empresas Eletrônica. São Paulo, 
2007.

GUEDES, Márcia Novaes. Terror psicológico 
no trabalho. São Paulo: LTr, 2003.

GUIMARÃES, Cerise; TARCITANO, João. 
Assédio moral no ambiente de trabalho. Mo-



 Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.16 , n.1, p. 34-43, 2016              43

O assédio moral nas organizações

nografia (Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos) - Centro de Educação Tecnológica 
Estácio de Sá, Juiz de Fora, 2004.

GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães; 
RIMOLI, Adriana Odalia. Mobbing no traba-
lho: uma síndrome psicossocial multidimensio-
nal. Brasília, 2006.

HIRIGOYEN, Marie France. O assédio no tra-
balho: como distinguir a verdade. Lisboa: Edi-
tora Pergaminho, 2002.

JOÃO, Ana Lúcia. Mobbing, agressão psico-
lógica no trabalho. Destacável Científico HD-
SInForum, Santarém, 2009.

LEYMANN, Heinz. La persécution au tra-
vail. Paris: Seuil, 1996.

NASCIMENTO, Ana Maria Oliveira. Assédio 
moral X clima organizacional: impacto na pro-
dutividade organizacional. Revista Adminis-
tração em Diálogo. São Paulo, 2012.
 
PACHECO, Magno Graciano de Rocha. O as-
sédio moral no trabalho: o elo mais fraco. 
Coimbra: Edições Almedina, 2007.

PIÑUEL Y ZABALA, Iñaki. Mobbing: como 
sobreviver ao assédio psicológico no trabalho. 
São Paulo: Edições Loyola, 2003.

SANTOS, Maria. Assédio moral nas relações 
de trabalho. Monografia de Bacharel em Di-
reito, Universidade do Sul de Santa Catarina. 
Tubarão, 2006.

SINDICATO DE ENFERMARIA. Presenta-
cion de los resultados preliminares de la in-
cidência del mobbing em los profesionales de 
enfermaria espanoles. Satse: Universidade de 
Alcalá de Henares, 2002. 



 Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.16 , n.1, p. 44-54, 2016              44

LOGÍSTICA REVERSA: GERENCIAMENTO DO DESCARTE DE 
PILHAS

RESUMO

O presente artigo visa investigar se as fabricantes de pilhas estão dando a devida importância à adoção da logística 
reversa e como o mercado tem se comportado em relação a este assunto, inclusive quanto à adoção desta prática em 
atenção às posturas exigidas pela legislação em vigor; o processo de transporte, e o agente reciclador desse produto. 
Sobre a metodologia adotada, além de uma breve pesquisa bibliográfica sobre logística empresarial e reversa, foi apli-
cado um questionário aberto e realizou-se um levantamento nos sites dos próprios fabricantes; houve também contatos 
via e-mail para conhecer o que realmente vem acontecendo neste cenário: se realmente as fabricantes estão agindo de 
acordo com a legislação em vigor, se o ponto de coleta está apto para realização do programa de coleta, como e para 
onde são enviados esses materiais e se os mesmo são reciclados. Notou-se que os fabricantes não adotam uma postura 
clara de que seus produtos podem oferecer riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Já no ponto de coleta, percebeu-
-se a falta de informação dos funcionários quanto ao programa. 

Palavras-chave: Pilhas. Baterias. Metais pesados. Logística reversa. 

ABSTRACT 

This article aims to investigate whether the battery manufacturers are giving due importance to the adoption of reverse 
logistics and how the market has behaved in relation to this matter, including on the adoption of this practice given the 
positions required by law; the process of transport, and recycling of the product agent. The methodology used in this 
article has considered a brief literature review on reverse logistics and the corporate logistics.  It was applied an open 
questionnaire and a survey was carried out on the websites of the manufacturers themselves; there were also contacts 
via email to know what really is happening in this scenario: if indeed the manufacturers are acting according to the 
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1. INTRODUÇÃO 

 Atualmente, manter a competitividade 
no mercado global tem sido um dos maiores 
desafios das empresas. Nesse ambiente, a 
maioria das organizações busca por diferenciais 
que possam mantê-las bem posicionadas no 
mercado em que atuam, com a atenção voltada 
para a responsabilidade socioambiental, ou o 
chamado desenvolvimento sustentável. 
 Relativamente à logística, que é 
um processo de planejamento, implantação 
e controle do fluxo eficiente e eficaz de 
mercadorias, serviços e das informações desde 
o ponto de origem até o de consumo, surge um 
novo conceito que é a logística reversa, definida 
pelo sentido contrário, ou seja, começa no ponto 
de consumo e segue até o ponto de origem. 
 Assim, a proposta da presente pesquisa 
é a de investigar se as fabricantes de pilhas 
estão dando a devida importância à adoção da 
logística reversa, bem como verificar como o 
mercado tem se comportado com relação a este 
assunto, inclusive com relação à adoção desta 
prática em atenção às posturas exigidas pela 
legislação em vigor.
 Segundo a Associação Brasileira da 
Indústria de Elétricos e Eletrônicos (ABINEE), 
no Brasil são consumidas 1,2 bilhão de baterias 
por ano (dados de 2012), dos quais 400 
(quatrocentos) milhões são pirateadas, ou seja, 
entram no Brasil de forma ilegal. A reciclagem 
destes produtos torna-se mais difícil em função 
de que são produzidos com quantidades de 
metais acima do permitido. Segundo a ABINEE 
(2013), no ano de 2012 foram identificadas 213 
(duzentos e treze) marcas de pilhas que entraram 
no Brasil de forma ilegal.
 Desta forma, a linha de investigação 
deverá verificar como tem sido adotada a 
logística reversa, considerando-se o descarte, 

segregação, coleta, transporte, recebimento, 
armazenamento, manuseio, reciclagem, 
reutilização, tratamento e disposição final.
Para maior confiabilidade nos dados a serem 
obtidos em pesquisa de campo, optou-se por 
focar nos fabricantes com expressiva atuação 
no mercado brasileiro e até mesmo estrangeiro 
que têm seus produtos disponíveis em pontos 
de venda de comercialização confiável. Com 
o objetivo de preservar as identidades das 
fabricantes, serão denominadas respectivamente 
como fabricante A, B e C. 
 Realizou-se também uma pesquisa 
de campo em uma das filiais de uma rede de 
farmácia localizada no Sul de Minas Gerais. 
Também com objetivo de preservar a sua 
identidade, foi denominada como “Ponto de 
coleta F”.
 Tendo em vista a larga utilização de 
pilhas e baterias, a necessidade da correta 
destinação de resíduos e,  principalmente, a 
necessidade de conscientização do público 
consumidor sobre os riscos à saúde decorrentes 
da contaminação por estes agentes agressivos, 
constata-se a importância do tema para a 
sustentabilidade do planeta. 
 O presente artigo possui a seguinte 
estrutura: em primeiro plano a metodologia 
utilizada; logo em seguida os conceitos teóricos 
sobre as logísticas empresarial e a reversa; Estudo 
de caso sobre a logística reversa das principais 
marcas de pilhas e baterias comercializadas em 
pontos autorizados; por fim as considerações 
finais e as referências.

2. METODOLOGIA

 O conceito de metodologia consiste na 
compreensão e avaliação de vários métodos 
para a realização de uma pesquisa acadêmica. A 
sua aplicação possibilita que a coleta e o 

law, if the collection point is able to perform the collection program, how and where are these materials sent and if 
the same are recycled. It was noted that manufacturers do not adopt a clear position that its products can pose risks to 
the environment and to the human health. Already at the collection point, we realized the lack of information of the 
employees about the program.

Keywords: Batteries. Heavy metals. Reverse logistics.
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processamento de informações descritas e 
avaliadas sejam encaminhados para solução do 
problema e/ou às questões de investigação. Tais 
procedimentos e técnicas devem ser observados 
para a construção de conhecimento, com o 
propósito de comprovar sua validade e utilidade 
nos diversos âmbitos da sociedade (GIL, 2008).
 Na fase inicial dos estudos a estrutura do 
presente artigo foi marcada por uma pesquisa 
bibliográfica, que de acordo com GIL (2008) é 
desenvolvida a partir de material já elaborado 
por outros pesquisadores, podendo ser 
coletadas tais informações em diversas fontes 
bibliográficas, tais como: livros, publicações 
periódicas, obras acadêmicas, legislações 
pertinentes, entre outras fontes.
 Em seguida, a sua segunda fase é 
marcada pela pesquisa de campo, que nada mais 
é do que uma pesquisa observada diretamente 
por um pesquisador que contenha informações 
sobre o assunto a ser investigado.  Tal pesquisa 
requer um cuidado maior para que não haja um 
envolvimento de subjetivismo do pesquisador 
(GIL, 2008).
 Para alcançar os objetivos do presente 
artigo o Quadro 1 apresenta a proposta 
metodológica que foi adotada.

 
3. LOGÍSTICA EMPRESARIAL

 Segundo Carvalho (2002), logística 
é a parte do gerenciamento da cadeia de 
abastecimento que planeja, implementa e 
controla o fluxo e armazenamento eficiente 
e econômico de matérias-primas, materiais 
semiacabados e produtos acabados, bem como 
as informações a eles relativas, desde o ponto de 
origem até o ponto de consumo, com propósito 
de atender às exigências dos clientes.
 Além da atividade de armazenagem, 
a logística pode ser compreendida como a 
junção de mais três atividades: de aquisição, 
movimentação e distribuição de produtos ou 
serviços. 
 Com a globalização acelerada da 
economia, empresas líderes em seus segmentos 
buscam novas formas de obter competitividade. 
Com os impactos causados ao meio ambiente 
pelos produtos e processos industriais, 
acrescidos dos grandes desastres ecológicos 
nas últimas décadas, tornaram-se mais visíveis 
à sociedade em geral, fazendo com que alguns 
países, bem como a classe empresarial visassem 
a importância de canais reversos, que são 
responsáveis pelo retorno dos produtos de pós-
venda e de pós-consumo (LEITE,2009).

OBJETIVO METODOLOGIA

Verificar se os fabricantes de pilhas e baterias 
estão agindo com transparência no descarte 
correto das pilhas e baterias, diante da 
Resolução 401 (Conama, 2008)

• Pesquisa no próprio site das fabricantes;
• Contato via e-mail;
• Pesquisa bibliográfica sobre o assunto

Verificar se os postos de coletas de pilhas e 
baterias estão realmente fazendo sua parte 
recebendo esses produtos e se estão dando 
a devida importância em comunicar os 
fabricantes para dar destinação final apropriada

• Pesquisa de campo (qualitativa e quantitati-
va);
• Pesquisa bibliográfica

Dar sugestões sobre competitividade e soluções 
para, pelo menos, minimizar o impacto que 
esses produtos oferecem ao meio ambiente e 
também à saúde humana

• Inserir nas considerações finais

FONTE: elaborado pelos autores

QUADRO 1 - Proposta metodológica
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4. LOGÍSTICA REVERSA

 Segundo Leite (2009), a logística 
reversa é, em termos simples, um conjunto de 
operações destinadas à reutilização de produtos e 
materiais, compreendendo atividades de coleta, 
desmontagem e processamento de produtos, 
materiais e peças usadas a fim de assegurar uma 
recuperação sustentável. 
 Há diferenças entre a logística direta e a 
reversa, e as principais são: a orientação do fluxo 
e o tipo de distribuição do emissor ao receptor, 
uma vez que na direta é caracterizado por uma 
distribuição fragmentada, ou seja, passa de um 
fornecedor para diversos clientes. Já na Logística 
Reversa, a distribuição é centralizada, visto que 
os vários clientes repassam os produtos para 
empresa de origem, parceiras ou recicladoras. 
Como se pode ver na Figura 1.

FONTE: Lacerda (2009)

FIGURA 1 - Logística Direta e Reversa
FONTE: Lacerda (2009)

FIGURA 2 - Atividades do processo Logístico Reverso

 Na logística reversa há duas subdivisões 
correspondentes ao retorno dos bens. A logística 
reversa de pós-venda: daqueles bens sem uso 
ou com pouco uso, que por diferentes motivos 
retornam às diferentes ligações da cadeia de 
distribuição direta, sejam por razões comerciais, 
erros no processamento dos pedidos, defeitos de 
funcionamento do produto, danos no transporte, 
entre outros motivos. E a logística reversa pós-
consumo: que compreende os bens descartados 
pela sociedade e que geralmente é retornado ao 
ciclo produtivo através de canais de distribuição 
reversos específicos, seja por reuso, desmanche, 
reciclagem ou até mesmo a destinação final.
 Caso o reprocessamento dos materiais 

apresente chances de reaproveitamento, 
desde que tenha justificativa econômica para 
o recondicionamento, ou até mesmo quando 
tiver acordo com o fornecedor para o retorno 
dos materiais e condições adequadas para 
comercialização, conseguem entrar de novo 
no sistema logístico direto. Caso contrário o 
destino pode ser seu descarte final. Ver Figura 2.  

 Porém, para que aconteça a logística 
reversa, muitas variantes interferem de maneira 
efetiva nas empresas, tais como: os assuntos 
legais; política da empresa; recursos de pessoal; 
falta de preparação administrativa; questões 
competitivas; falta de sistemas; e prioridade da 
logística reversa em relação a outros assuntos.

5  LOGÍSTICA REVERSA 
APLICADA OS RESÍDUOS 

ELETROELETRÔNICOS: PILHAS

 Trata-se de um processo que envolve 
diretamente quatro fases:

a) Fabricantes 
Para tratar a questão, a Resolução 
401/2008, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama) considerou 
que o descarte incorreto de pilhas e 
baterias usadas ocasiona um impacto 
negativo ao meio ambiente. Com isso, 
notou-se a necessidade de se disciplinar 
o problema, procurando soluções que 
promovam o gerenciamento da coleta, 
reutilização, reciclagem, tratamento ou 
disposição final das pilhas e baterias 
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FONTE: Conama (2008)

FIGURA 3 - Simbologia adotada para pilhas e baterias

deverão atender aos seguintes teores 
máximos dos metais de interesse:

I - conter até 0,0005% em peso de mercúrio 
quando for do tipo listado no inciso III do 
art. 2º desta resolução; 
II - conter até 0,002% em peso de cádmio 
quando for do tipo listado no inciso III do 
art. 2º desta resolução; 
III - conter até 2,0% em peso de mercúrio 
quando for do tipo listado nos incisos V, VI 
e VII do art. 2º desta resolução.
 IV - conter traços de até 0,1% em peso de 
chumbo (Conama, 2008).

Com isso, os fabricantes ficam obrigados, 
em suas matérias publicitárias e nas 
embalagens, ou produtos, a deixar de 
forma visível, as advertências sobre 
os riscos à saúde humana e ao meio 
ambiente, de acordo com a Figura 3, bem 
como a necessidade de, após seu uso, 
serem devolvidos aos revendedores ou à 
rede de assistência técnica autorizada que 
repassem para fabricantes ou terceiros 
para que possam dar o devido tratamento, 
seja na reutilização, reciclagem e, caso 
não seja possível a destinação final, deve 

(Conama, 2008).
Tendo em vista que as pilhas e baterias 
são consideradas materiais cujos resíduos 
são prejudiciais ao meio ambiente e 
aos seres humanos, a Resolução 401 
(Conama, 2008) resolveu que por conta 
das especificidades dos componentes, 
requer procedimentos especiais e 
diferenciados. Para tanto definiu o 
seguinte procedimento:
Para pilhas e baterias portáteis, baterias 
chumbo-ácido, automotivas e industriais 
e das pilhas e baterias dos sistemas 
eletroquímicos níquel-cádmio e óxido 
de mercúrio, a Resolução estabeleceu 
critérios e padrões para o gerenciamento 
ambientalmente adequado como 
também limitou a quantidade máxima 
de chumbo, cádmio e mercúrio que pode 
estar presente nelas. 
 De acordo com o artigo 7º da Resolução 
401 (Conama, 2008), as pilhas e baterias 
de zinco manganês e alcalina manganês 
do tipo portátil, botão e miniatura que 
podem ser comercializadas, fabricadas 
em território nacional, ou importadas, 
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FIGURA 4 - Embalagem do Fabricante A

FONTE: Imagem fotografada pela autora

FIGURA 5 - Embalagem do Fabricante B

FONTE: Imagem fotografada pela autora

FIGURA 6 - Embalagem do Fabricante C

FONTE: Imagem fotografada pela autora

ser realizada a destruição térmica, que 
deverá obedecer as condições da Norma 
Brasileira – NBR 11.175 e os padrões 
de qualidade do ar estabelecidos na 
Resolução 316 (Conama, 2002). 
Foram analisados três fabricantes para 
verificar se estão agindo conforme 
a Resolução 401 (Conama, 2008) e 
notou-se que a fabricante “A” atende à 
simbologia padronizada definida pela 
Resolução, porém a Figura 4 mostra que 
o símbolo de reciclagem está informando 
que somente a embalagem da pilha é 
reciclável e a outra imagem se refere ao 
descarte correto do produto em questão, 
incentivando, dessa forma, o consumidor 
a dar início à logística reversa.
Já o fabricante “B”, não atende à 
simbologia adotada pela norma, 
mas da mesma forma, estimula 
seus consumidores a darem início à 
logística reversa, utilizando uma frase 
padronizada, como se vê na Figura 5.
O fabricante “C” não indica nada sobre 
a logística reversa da embalagem, mas 
da mesma forma que as outras, incentiva 
seus consumidores a praticarem a 
logística reversa mostrando que as 
pilhas têm que ter uma atenção especial 
quanto ao descarte através da simbologia 

padronizada. Ver Figura 6.
b) Ponto de coleta

No ano de 2010, segundo ABINEE 
(2013) existia um programa de logística 
reversa de pilhas e baterias em que eram 
disponibilizados mais de 1.100 postos 
de coletas espalhados em todo território 
nacional, sendo mais de 220 pontos em 
todo estado de Minas Gerais.  
Em 2006, o então Banco Real lançou 
o programa “Papa pilhas” que são 
coletores para descarte de pilhas e 
baterias, e podendo ser descartados em 
qualquer agência do banco, tendo como 
objetivo conscientizar as pessoas sobre 
a necessidade de dar uma destinação 
correta a esses materiais. 
Tal programa despertou o interesse de 
outras empresas para a criação de pontos 
de coletas próprios. Para avaliar cada 
empresa, objeto do estudo, foi aplicado 
um questionário aberto, com as questões 
focalizando aspectos como a visão 
do responsável pelo ponto de coleta; 
metodologia aplicada; divulgação e a 
conscientização da população. 
Como forma de preservar a identidade 
da empresa em que foram coletadas tais 
informações, optou-se por chamá-la de 
coleta “F”. O ponto de coleta “F” é uma 
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unidade de uma rede de farmácias onde 
se comercializa um reduzido número 
de pilhas das marcas “A” e “C” citadas 
anteriormente. A unidade se situa no sul 
de Minas Gerais e tem o seu CD (Centro 
de Distribuição) situado na cidade de 
Diadema, na região metropolitana de 
São Paulo.  
 Para coletar as informações foi criado 
um questionário, mostrado no Apêndice 
A, para que houvesse uma referência 
clara e a sequência das perguntas. Foi 
entrevistada a gerente da unidade, que já 
trabalha na rede há pelo menos sete anos. 
Segundo ela o programa vem dando 
muito certo com participação de clientes 
e não clientes e envolve a devolução 
de diversas marcas de pilhas, não 
necessariamente daquelas marcas que 
comercializam. A aceitação das pessoas 
que participam é muito boa, sendo que 
eles tomam conhecimento através da 
oferta gratuita da caixinha denominada 
“cata-pilhas”, conforme Figura 7, 
disponíveis nos caixas de recebimento 
das unidades.
As caixinhas são guardadas em volumes 
estanques de cinco litros que podem 
acomodar de 30 a 50 pilhas, conforme 
o tamanho delas. Estes volumes são 
resistentes; acomodados em uma caixa 

FIGURA 7 - Embalagem fornecida pelo Ponto de coleta 
"F"

FONTE: Imagem fotografada pela autora

maior (tipo engradado) que não permite 
contaminação caso haja vazamento dos 
volumes. Estimou-se que, em média, a 
unidade remete em torno de 120 pilhas 
por mês para o centro de distribuição dar 
a destinação final ao produto.  
Mensalmente o caminhão que entrega os 
medicamentos e demais produtos recolhe 
a caixa contendo os volumes com pilhas e 
faz a destinação, caracterizando-se assim 
o sentido reverso, ou seja, o retorno do 
produto ao ponto de origem. Não existe 
parceria da rede com fabricantes de 
pilhas sendo esta uma iniciativa isolada 
da empresa no sentido de se mostrar 
inserida na questão ecológica e social, já 
que a sua sustentabilidade está atrelada 
à saúde humana e esta à preservação do 
meio ambiente. 

c) Transporte 
A GM&CLOG localizada em São José 
dos Campos – São Paulo, uma empresa 
que surgiu para garantir o processo de 
informação entre cliente e fornecedores 
e vice versa, percebeu a oportunidade 
de se investir no mercado de logística 
reversa. 
Vendo o problema que o Brasil enfrenta 
com o descarte incorreto de lixo 
eletrônico, a GM&CLOG se especializou 
nas leis ambientais e no transporte, 
manuseio, armazenamento, tratamento e 
destinação final desses resíduos.
Logo, pode-se afirmar que a 
transportadora tem toda competência 
em realizar tal transporte, uma vez que 
cumpre estritamente as exigências da 
Resolução 420 (ANTT, 2004). Sendo 
o único do Brasil que possui banco de 
dados, bem como, relatórios estatísticos 
de controle de estoque, lead time de 
coleta, histórico de recicladores finais 
que receberam seus resíduos e certificado 
de reciclagem e processamento. Os 
custos do transporte dos materiais 
coletados nos postos de recebimento 
são de responsabilidade das empresas 
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FIGURA 8 - Pilhas coletadas

FONTE: GM&CLOG (2015)

d)  Reciclagem
A empresa Suzaquim – Indústrias 
Químicas Ltda., localizada na cidade de 
Suzano interior de São Paulo, é a única 
empresa licenciada no país, que realiza o 
reprocessamento e a destinação final de 
resíduos industriais, pilhas, baterias, lixo 
tecnológico e materiais diversos para a 
produção de sais e óxidos metálico. 
Segundo a Suzaquim (2015), após 
o reprocessamento dos resíduos de 
diversos produtos, inclusive do produto 

participantes do programa. Assim, a 
GM&CLOG realiza a triagem das pilhas 
separando-as por marcas como uma 
forma de fazer o rateio entre elas.
Já com as demais, não participantes do 
programa, são recebidas no mesmo lote, 
mas têm tratamentos diferenciados, 
ou seja, caso sejam regulares a Abinee 
notifica a marca responsável para que 
assuma seu passivo, porém, se forem 
ilegais, as autoridades de órgãos como 
o Ibama, Polícia Federal, e o próprio 
Ministério do Meio Ambiente são 
notificadas  para que adotem as medidas 
cabíveis.
Em 2010, houve uma iniciativa conjunta 
entre fabricantes e importadores legais 
de pilhas foi a criação do Programa 
ABINEE Recebe Pilhas. Tal programa 
tem como finalidade implantar sistemas 
de logística reversa e destinação final, 
após o fim da vida útil das pilhas e 
baterias. A Figura 8 mostra o peso 
total em quilogramas já coletado pelo 
programa até dia 13 de outubro de 2015. 

em estudo, as pilhas, são obtidos sais 
e óxidos metálicos que poderão ser 
utilizados em diversos setores industriais, 
tais como: indústria de colorífico; 
indústrias de cerâmicas e refratárias; 
indústrias químicas; indústrias de tintas 
e forma de produtos diversos para 
metalurgia galvanoplastia, pirotecnia e 
fundição.  
As pilhas passam por um processo que 
as transformam em metais nobres. Seu 
processo produtivo é químico e após 
abertura e a separação dos materiais, cada 
componente tem seu departamento. As 
partes internas das pilhas passam por uma 
moagem e vai para um reator químico. 
Sua parte líquida vai para uma estação 
de tratamento de efluentes, e as sólidas 
vão para um forno, a uma temperatura 
de 1300 graus, transformando-se em 
resíduos insolúveis, resultando em 
borras.
Alguns lotes têm um tratamento especial 
por conter concentração de alguns 
metais que têm alto valor no mercado. 
Essa separação é feita por meio de 
precipitação, e os metais encontrados 
são, por exemplo, o sulfato de cobre, 
carbono de níquel, sulfato de cádmio, 
óxido de ferro. Uma vez encontrados 
tais componentes poderão ser vendidos 
para indústrias químicas e no mercado, 
do restante se faz um óxido, que é feito 
por toda mistura das sobras de metais 
e os inertes agregados, realizando-se o 
processo de balanceamento da massa 
do produto adquirindo a cor quando 
se ajunta os metais. Não há assim, 
nenhuma sobra de resíduos e/ou descarte 
de influentes líquidos, que depois de 
tratados são reutilizados, conforme se 
pode ser ver na Figura 9.
Da mesma forma que no transporte, 
os custos são de responsabilidades das 
empresas participantes do programa. O 
custo da destinação final não deixa de ser, 
também, responsabilidade da mesma.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Conforme os objetivos citados na 
proposta metodológica, pode-se tecer as 
seguintes considerações conforme o segmento: 
Da amostra de fabricantes, por ora considerada, 
pode-se notar que eles, de maneira geral, não 
adotam posturas claras quanto aos possíveis 
riscos que seus produtos possam causar ao meio 
ambiente, nem à saúde humana, através de suas 
matérias publicitárias, bem como nas embalagens 
em que são comercializados. Apenas citam nas 
embalagens, em forma de texto, que o resíduo 
deva ser entregue no estabelecimento comercial 
ou rede de assistência técnica autorizada, o que 
dificulta a ação do consumidor em saber como 
fará sua parte no processo de retorno do produto 
à origem, na medida em que ele não sabe ou não 
se lembra de onde o adquiriu, como também não 
tem facilidade de acesso à rede de assistência 
técnica autorizada.
 Observou-se, em um dos casos, a não 
adoção da simbologia padronizada estabelecida 
pela resolução que trata do assunto. E, em 
outro, a simbologia utilizada induz o cliente 
a entender que o produto é reciclado quando, 
na verdade, a embalagem é que é fabricada em 
papel reciclado.
 Notou-se também, na amostragem, que 
os fabricantes em suas campanhas publicitárias 
não estimulam à adesão, a parcerias com pontos 
de coleta, e como também não dão incentivos, 
na compra de seus produtos, para quem retorna 
com o resíduo das pilhas.
 Porém no posto de coleta pesquisado 
observou-se o interesse, ainda que de forma 
pouco ostensivo, o estímulo dado ao consumidor 

para participar de campanhas de retorno do 
resíduo ao estabelecimento, ainda que não 
tivesse adquirido o produto ali, e sem a restrição 
de marcas. A unidade consultada comercializa 
um reduzido número de marcas de pilhas – no dia 
do contato verificou-se a disponibilidade apenas 
das marcas “A” e “C” citadas anteriormente.
 A oferta da embalagem para coleta de 
pilhas é feita no momento do pagamento, no 
caixa da unidade, por uma atendente, e assim 
observa-se que o recipiente não está à vista 
do consumidor. Ademais, não há estímulo 
externo à entrada na unidade para receptação da 
embalagem ou mesmo da entrega de resíduos 
de pilhas. Percebeu-se um interesse da gerente 
pelo processo de receptação, acondicionamento 
e envio dos resíduos que acontece com 
frequência mensal através de caminhão próprio 
que os destinam, no seu retorno, ao centro de 
distribuição.
 Assim, para que a logística reversa se 
apresente efetiva e traga benefícios à sociedade 
e, desta forma, contribua com fabricantes e 
comerciantes /coletores na sua competitividade, 
torna-se indispensável a quebra de paradigmas 
no tocante à transparência com que se aborda 
o assunto, bem como a ampla divulgação da 
importância da participação do consumidor no 
processo de retorno do resíduo do produto que 
ele comprou ao ponto de origem para descarte 
correto, ou reciclagem. O estabelecimento de 
parcerias entre fabricantes e pontos de venda e/ou 
coleta tonaria mais viável o processo de retorno 
na medida que elas podem propiciar ganhos para 
ambas as partes. Assim, como exemplo, pode-se 
citar a alternativa de uma promoção oferecida 
pelo fabricante, de desconto no preço para 

FIGURA 9- Processo produtivo de reciclagem.

FONTE: Suzaquim (2015)
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uma determinada quantidade de pilhas de sua 
marca retornada. Este desconto seria repassado 
ao consumidor, que desta forma se sentiria 
estimulado a entregar as pilhas descarregadas 
na compra seguinte, bem como tornar-se-ia fiel 
à marca e a valorizaria pela atitude sustentável 
adotada. Da mesma forma, o comerciante se 
beneficiaria da promoção por meio do aumento 
das vendas e pela presença do cliente dentro 
do estabelecimento, estimulando-o, assim, na 
compra de outros produtos.
 Outra alternativa para incrementar 
a reversibilidade do produto, por parte do 
comerciante, seria deixar bastante claro que se 
um determinado produto for destinado de forma 
incorreta ele poderá causar danos ao meio 
ambiente e à saúde humana, e, comunicar aos 
clientes que naquele estabelecimento se faz a 
coleta para destinação, descarte, ou reciclagem 
do resíduo. Esta atitude agregaria valor à marca, 
pois chamaria a atenção do consumidor para a 
seriedade com que o fabricante e o comerciante 
dão ao retorno do produto, à preservação do meio 
ambiente e, em consequência, a saúde humana. 
Com relação aos comerciantes seria interessante 
que eles orientassem seus funcionários quanto 
ao programa de coleta para que estes pudessem 
abordar os clientes e informar a eles acerca da 
importância do programa. A outra sugestão é 
destinada às entidades governamentais, para 
estas aumentem a fiscalização e penalizem 
a comercialização de pilhas ilegais, de 
forma a favorecer e estimular fabricantes e 
comerciantes por meio de ganhos obtidos com 
ausência da concorrência desleal, na promoção 
de campanhas citadas anteriormente. A adoção 
de práticas que estimulem a logística reversa 
contribui para o desenvolvimento sustentável e 
previne para o bem-estar das gerações futuras.
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TERCEIRIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS: VANTAGENS, 
DESVANTAGENS E OS IMPACTOS DO PL 4330/04

RESUMO

A terceirização é um fenômeno atual que está crescendo e caracteriza-se como uma técnica da nova gestão empresa-
rial, que tem como objetivo a centralização dos esforços para a atividade principal da empresa. Esta nova forma de 
contratação tem vantagens e desvantagens que devem ser analisadas pelas empresas ao se pensar em terceirizar. Com 
o advento da terceirização foi criado o PL 4330/04, que visa mudanças e melhorias para os serviços terceirizados tanto 
para a empresa quanto para os colaboradores. Este estudo teve como objetivo discutir as vantagens e desvantagens da 
terceirização de profissionais, para as empresas contratantes e os impactos causados por este novo projeto de lei. O 
método utilizado para o desenvolvimento do mesmo foi a pesquisa bibliográfica, que trata de fazer um levantamento de 
toda a bibliografia já publicada em livros ou artigos. Os resultados dessa pesquisa apontam as vantagens e desvantagens 
da terceirização e quais os impactos que o novo PL pode causar para as empresas e seus colaboradores.

Palavras-Chave: Terceirização. Organizações. Contratações. Vantagens e Desvantagens. Projeto de Lei 4330/04.
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Terceirização de profissionais: vantagens, desvantagens e os impactos do PL 4330/04

ABSTRACT

Outsourcing is a current phenomenon that is growing and is characterized as a technique of the new business mana-
gement, which aims to centralize efforts to the main activity of the company. This new form of contracting has advan-
tages and disadvantages, which should be considered by companies when thinking about outsourcing. The advent of 
outsourcing stimulated the creation of the PL 4330/04, which aims to change improvements for outsourced services 
both for the company and for employees. This study aimed to discuss the advantages and disadvantages of outsourcing 
professionals, the contractors and the impacts caused by the new bill. The method used for the development of it was 
the literature study, which consists of a survey of all the literature already published in books or articles. The results 
of this study indicate the advantages and disadvantages of outsourcing and the impacts that the new PL can cause to 
businesses and employees.  

Keywords: Outsourcing. Organizations. Hiring. Human resources. Bill 4330/04. 

1. INTRODUÇÃO

 Atualmente com a globalização, 
as empresas estão passando por grandes 
transformações. Novos concorrentes adentram 
o mercado empresarial, sendo necessário 
reinventar-se, buscar novas técnicas e métodos 
para fortalecer-se e agregar valor aos serviços e 
produtos oferecidos, e ao mesmo tempo reduzir 
custos. Diante desse cenário, a terceirização 
surge para otimizar a qualidade e produtividade 
e reduzir os custos das empresas. 
 Segundo Rachello e Munhoz (2013), a 
terceirização caracteriza-se por uma técnica da 
nova gestão empresarial que tem como objetivo 
a centralização dos esforços para a atividade 
principal da empresa, repassando as tarefas 
secundárias e auxiliares para serem executadas 
por empresas especializadas.
 A terceirização iniciou-se após a 
Segunda Guerra Mundial; no Brasil, nos anos de 
1950, nos setores de limpeza, assistência médica 
e segurança. Pelas mudanças tecnológicas 
no setor de gestão, estão sendo terceirizados 
outros segmentos como logística, assistência 
contábil, jurídica, dentre outras (ESTENDER; 
MACEDO; AZEVEDO, 2015). 
 Em abril de 2015, a Câmara dos 
Deputados concluiu a votação do Projeto de 
Lei da Terceirização (PL 4330/04), que foi 
enviado ao Senado Federal para ser aprovado 
(CAVALLINI, 2015). Este projeto prevê 
várias mudanças no processo de terceirização, 
que serão abordadas ao longo deste estudo, 
pois os serviços terceirizados estão ganhando 

o seu espaço e a maioria das empresas está 
buscando esta nova forma de contratação. 
Assim, faz-se necessário conhecer as vantagens 
e desvantagens da terceirização de mão de obra 
de profissionais, e os impactos causados pelo 
PL 4330/04 nas relações trabalhistas. Por ser um 
assunto atual, a terceirização ainda traz muitos 
questionamentos e incertezas, o que justifica a 
relevância desta pesquisa.  
 O presente estudo tem como objetivo 
discutir as vantagens e desvantagens da 
terceirização de profissionais para as empresas 
contratantes, e os impactos causados pelo 
novo projeto de lei. O método utilizado foi a 
Pesquisa Bibliográfica, que trata de fazer um 
levantamento de toda a bibliografia já publicada 
em livros, revistas ou artigos, colocando o 
pesquisador em contato direto com tudo aquilo 
que já foi escrito sobre o assunto (LAKATOS; 
MARCONI, 2012), sendo realizada através de 
revisão da literatura especializada. 
 Para atingir o objetivo proposto, o 
presente artigo compõe-se de 5 partes, além 
da Introdução. A segunda aborda um breve 
histórico da terceirização e o seu conceito; após 
encontram-se as vantagens e desvantagens da 
terceirização; depois apresenta-se o Projeto de 
Lei (PL 4330/04); e por fim as Considerações 
Finais e as Referências. 

2. BREVE HISTÓRICO E O 
CONCEITO DE TERCEIRIZAÇÃO

 A terceirização é uma forma de 
contratação que surgiu há muitos anos, como 
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resposta às necessidades da economia de 
mercado e da produção capitalista. Com a 
modernização do mundo empresarial, viu-
se a necessidade de criar novas vantagens 
competitivas proporcionando o surgimento de 
novos negócios, com o intuito de reduzir custos 
e tornar os serviços melhores. Nesse contexto 
surgiu a terceirização, que está ganhando 
cada vez mais espaço e solidificando-se como 
outra forma de legitimar a relação empregado-
empregador. 
 Segundo Rachello e Munhoz (2013), a 
terceirização é um fenômeno que teve sua origem 
na Segunda Guerra Mundial.  Nesse período, 
existia uma grande demanda por produção de 
armamentos, mas a oferta era menor do que a 
procura. As indústrias norte- americanas, que 
eram as principais fornecedoras de produtos 
bélicos, possuíam uma organização que não 
as deixava suprir a demanda europeia. Assim, 
a solução encontrada foi reformar o modelo de 
produção utilizado, transferindo as atividades 
menos importantes para outras empresas, a fim 
de aumentar a produção de materiais bélicos. 
 Para Bertelli (2014) a terceirização 
incrementou-se apenas na década de 1970, a 
partir do impacto que a crise do petróleo gerou 
na economia, no setor produtivo e nas receitas 
fiscais. Como reação a essa crise iniciou-se um 
novo ciclo econômico. As relações de trabalho 
tiveram que se adequar, pois o nível de emprego 
estava comprometido e os trabalhadores em 
absoluta vulnerabilidade. Consequentemente, 
surgiram novas formas de gestão da produção e 
do trabalho.
 No Brasil, a terceirização foi 
implantada quando as instalações das empresas 
multinacionais começaram a entrar no País. 
Foi na década de 1950, a partir do governo de 
Juscelino Kubitschek que iniciou-se a abertura 
do mercado interno à competição estrangeira. 
Muitas empresas vieram se instalar no país 
adotando, em suas origens, a terceirização como 
forma de obter maior produtividade. Devido 
a esta competição, as empresas nacionais 
sentiram dificuldade em vender os seus 
produtos, tendo que encontrar novas soluções 

para aumentar a produtividade, diminuir 
custos e se tornarem mais competitivas. Assim, 
uma das soluções encontradas foi terceirizar, 
remetendo para as empresas terceiras a produção 
acessória (FELÍCIO; HENRIQUE, 2004 apud 
RACHELLO; MUNHOZ, 2013).
 Segundo Imhoff e Mortari (2015), 
até 1989 a terceirização era conhecida como 
contratação de serviços de terceiros e era 
aplicada apenas para reduzir custo de mão de 
obra. As empresas utilizavam deste recurso 
para obter algumas economias, gerar ganho 
de qualidade, eficiência e produtividade. As 
pequenas e médias empresas, percebendo o 
momento de mudanças, começaram a conquistar 
o seu espaço no mercado e as grandes tiveram 
que buscar novas saídas para se tornarem mais 
competitivas. A partir disso, começaram a 
transferir para terceiros as atividades secundárias 
da empresa. 
 No Brasil, a terceirização iniciou-se nas 
áreas de apoio como conservação e limpeza, 
assistência médica, alimentação dos funcionários 
e segurança. Atualmente são terceirizadas outras 
áreas como logística, processamento de dados, 
assistência contábil, jurídica, dentre outras 
(ESTENDER; MACEDO; AZEVEDO, 2015).
 O termo “terceirização” ficou conhecido 
como um fenômeno do final do Séc. XX, sendo 
que o seu significado está voltado para distinguir 
o “subcontratado” dos demais colaboradores da 
própria empresa (PEREIRA, 2015). 
 Para Rachello e Munhoz (2013), a 
terceirização é caracterizada como uma técnica 
da moderna gestão empresarial, que possui 
como objetivo a centralização de empenho 
para a atividade principal da empresa, visando 
qualidade, produtividade e competitividade, 
deixando as tarefas secundárias para as empresas 
especializadas, sendo o seu foco principal 
reduzir os custos, aumentar a produtividade e 
qualidade dos produtos em que a empresa se 
especializou. 
 Segundo Estender; Macedo e Azevedo 
(2015), a terceirização é um processo pelo qual 
uma empresa contrata um trabalhador para 
prestar seus serviços em uma segunda empresa. 
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A contratante do serviço terceirizado beneficia-
se da mão de obra, mas não “cria” vínculo 
de emprego com o trabalhador. Pode estar 
envolvido neste tipo de contratação geração de 
bens ou serviços, como por exemplo, serviços 
de limpeza, vigilância, segurança e até serviços 
temporários. 
 A terceirização surgiu em um cenário 
de recessão, onde as empresas começaram a 
refletir sobre sua atuação. O mercado, cada 
vez mais, acabou determinando a diminuição 
das oportunidades, possibilitando que novas 
abordagens fossem aplicadas para diminuir 
as perdas. Ao mesmo tempo, a terceirização 
demonstrava outra visão, o fomento para 
abertura de novas empresas, com oportunidades 
de oferta de mão-de-obra, restringindo um 
pouco o impacto da recessão e do desemprego 
(GIOSA, 1997).
 Para Giosa (1997), a terceirização pode 
ser denominada como uma técnica moderna 
de administração e se baseia num processo 
de gestão que leva a mudanças estruturais da 
empresa: cultura, procedimentos, sistemas e 
controles, com o objetivo de atingir melhores 
resultados e concentração de esforços na sua 
atividade principal. Seu sucesso está na visão 
estratégica que os seus dirigentes deverão ter 
ao aplicá-la de modo que se consolide com a 
metodologia e prática. É importante, pois é 
uma forma de contratação saudável, grande 
oportunidade de negócio, ágil e estratégica. 
 As organizações estão notando, a 
necessidade de terceirizar serviços para 
melhorar o desenvolvimento das áreas táticas, 
estratégicas e operacionais, visando maior 
lucratividade, eficiência, geração de valor, 
otimização de tempo e melhor qualidade 
dos produtos. Assim, o objetivo principal é 
conseguir para as empresas a redução de custos, 
aumento da eficiência e controle das atividades, 
para manterem o foco na área de negócio 
(GIOVANELLA e HAERTHEL, 2009). 
 Segundo Martins (2012 apud Rachelo 
e Munhoz, 2013), a terceirização pode ser 
tanto interna, quanto externa.  Na interna, a 
empresa repassa para terceiros suas atividades 

de produção, porém as empresas terceirizadas 
trabalham no mesmo local da contratante. Já na 
externa, a empresa repassa o seu serviço para as 
terceirizadas, mas a execução da atividade está 
alocada em local distinto da contratante.
 Para se terceirizar são necessários 
fatores que condicionam de maneira efetiva 
e determinante a sua implementação, como 
um ambiente estratégico, organizacional, 
econômico, social, desenvolvido, flexível, 
jurídico e legal, tecnológico e político. Assim 
poderá ter os melhores resultados ao implantar 
a política da terceirização (GIOSA, 1997). 
 Segundo Marcelino (2004), ao longo 
da história, a terceirização teve formas 
diferenciadas. Uma das mais antigas é o 
trabalho doméstico, isto é, as tarefas realizadas 
nas casas dos trabalhadores, com ferramentas 
e máquinas próprias ou alugadas. Esse tipo de 
trabalho iniciou-se no período da Revolução 
Industrial no final do Séc. XVIII e permanece 
até os dias atuais, sendo mais encontrados nas 
indústrias de microeletrônica e calçados, nas 
quais os trabalhadores são pagos por peça ou 
por encomenda. Outra forma de terceirização 
de serviços é a de fábricas fornecedoras, que 
podem ser encontradas principalmente na 
indústria automobilística. A terceira forma está 
voltada para os serviços de apoio ou periféricos 
(limpeza, alimentação, segurança, dentre 
outros). E, por fim, tem-se a quarteirização, 
onde uma empresa terceirizada subcontrata 
outras empresas.
 Para Queiroz (1995 apud Marcelino, 
2004), o processo de terceirização pode ser 
visto como um “ganha-ganha”, ou seja, todas 
as partes envolvidas tendem a ganhar e a 
ter vantagens. Para a empresa que contrata 
o serviço de uma terceira, ela possui como 
vantagem poder focalizar seus serviços de 
modo a concentrar seus investimentos, atenção 
e desenvolvimento na sua atividade-fim. Para a 
economia em geral, o processo de terceirização 
significa um aumento no número de empregos 
decorrente do surgimento de várias pequenas 
empresas. 
 Segundo Alvarez (1996), é necessário 
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tomar alguns cuidados ao se terceirizar, para que 
não haja dificuldade ou algum tipo de bloqueio 
temporário ou definitivo neste processo. Entre 
eles, citam-se: 

a) definição da atividade fim: é importante 
iniciar o processo de terceirização, pelas 
atividades de apoio e depois chegar ao 
núcleo operacional;

b) desenvolver um programa de 
conscientização dos funcionários: 
para evitar as resistências internas 
à terceirização, por medo da perda 
do emprego ou poder. Todos os 
colaboradores devem ser conscientizados 
de maneira aberta e direta, criando-se um 
programa de comunicação transparente 
em todo o processo. É necessário que 
os colaboradores, vejam vantagens e 
ofereçam total apoio;

c) avaliar os ganhos de qualidade e 
eficiência: é importante conhecer os 
custos internos e analisar quanto custará 
o processo sob a responsabilidade de um 
terceiro;

d) avaliar o processo de trabalho e de 
recursos dos terceiros: realizar uma 
análise crítica do processo de trabalho 
a ser implantado pelo terceiro e dos 
recursos materiais e humanos a serem 
empregados;

e) analisar os aspectos contratuais: buscar 
analisar e conhecer a parceria realizada, 
tendo um cuidado especial de não fazer os 
primeiros contratos com prazos longos. 
O contrato deve conter elementos que 
garantam qualidade e segurança;

f) questão social: a terceirização traz 
comumente a necessidade de dispensa de 
pessoal, sendo assim uma questão social a 
ser analisada. A sugestão para minimizar 
esse impacto é transformar funcionários 
em pequenos empreendedores. Essa 
opção facilita o processo, pois não 
provoca descontinuidade no trabalho, 
pelo fato do terceirizado estar 
familiarizado com os valores e princípios 
do cliente;

g) qualificação do terceiro: é importante 
contratar empresas idôneas e já 
constituídas, que possuem ética e 
confiança;

h) treinamento: é indicado que a contratante 
treine ou dê apoio ao treinamento do 
pessoal da contratada, de preferência 
que este treinamento seja realizado no 
local de trabalho, pois assim facilita a 
absorção dos padrões de qualidade e a 
familiarização dos procedimentos;

i) exclusividade: a independência do 
terceiro deve ser não somente econômica, 
mas principalmente técnica. Para evitar 
os riscos da dependência econômica das 
empresas, sugere-se incentivar a empresa 
contratada a ter outros clientes, assim 
terá um maior número de contratos;

j) auditoria de qualidade: realizar 
frequentes “auditorias de qualidade” 
nas empresas fornecedoras e prestar-
lhes consultoria nessa área, quando 
necessário.

 Possuindo-se certa atenção em relação        
a esses aspectos, poderão ser evitados 
problemas futuros entre a contratante e a 
contratada. 

 A terceirização, como qualquer outro 
modelo de Gestão, apresenta suas vantagens e 
desvantagens, que devem passar por um processo 
de análise e considerações, de acordo com as 
características de cada empresa contratante.

3. VANTAGENS E DESVANTAGENS 
DA TERCEIRIZAÇÃO

 Ao aderir à terceirização, as empresas 
devem preocupar-se com mudanças que poderão 
ocorrer na cultura organizacional. Segundo 
Alvarez (1996) tais mudanças seriam: 

a) centralização: ao se terceirizar, é 
necessário entender que isso significa 
deixar de lado a centralização, é 
“descentralizar”;

b)  incompatibilidade cultural: uma 
parceira só irá acontecer se houver 
compatibilidade cultural entre as partes;
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c) caixa preta: a terceirizada está 
comprando a tecnologia empregada 
pelo parceiro, e não quer ter problemas, 
assim é importante que se tenha no 
contrato, dispositivos que garantam a 
transparência dos métodos, das técnicas 
e dos materiais utilizados;

 d) experiência: é importante que a 
terceirizada busque consultores 
espalhados pelo país que possam auxiliá-
la;

e) aspectos jurídicos: deve-se preocupar 
em priorizar os aspectos que regem as 
relações comerciais entre as empresas 
contratantes e contratadas;

f) qualidade: antes da contratação deve-se 
avaliar os padrões de qualidade que um 
terceiro pode oferecer;

 A fim de comparar as diferentes 
opiniões de alguns autores sobre as vantagens 
e desvantagens da terceirização, elaborou-se o 
Quadro 1: 

AUTORES (ANO) VANTAGENS DESVANTAGENS

Pagnoncelli (1993)

Concentração de esforços (focalização); maior capacidade 
de adaptação às mudanças (flexibilidade); agilização 
(desburocratização); melhoria da qualidade do produto 
ou  serviço e da produtividade; redução de custos; redução 
de imobilizado; liberação de espaço; criação de ambiente 
propício ao surgimento de inovações; formalização de 
parcerias; valorização profissional; sinergia entre empresas; 
estabelecimento de novas micro, pequenas e médias 
empresas; ampliação de mercado para micros, pequenas e 
médias empresas; redução de dependência da comunidade 
com relação à empresa, e vice-versa

Redução de custos, não deve ser a finalidade 
principal da terceirização; definição das áreas 
que podem ou não ser terceirizadas; divisão 
de poder com a terceirizada; escolher os 
fornecedores de bens e serviços; realizar um 
diagnóstico preciso das atividades a serem 
repassadas; não criar laços paternalistas com 
o terceiro; evitar a dependência financeira por 
parte do terceiro; ao se contratar terceiros a 
empresa deve avaliar os riscos existentes

Alvarez (1996) Proporcionar a distribuição de renda, gerando novos em-
pregos

Descentralização da empresa; 
incompatibilidade cultural; inexperiência; 
aspectos jurídicos e baixa qualidade de serviços

Giosa (1997)

Desenvolvimento econômico; especialização do serviço 
prestado; aumento da competividade; qualidade dos 
serviços; aprimoramento do sistema;
valorização dos talentos humanos; agilidade das decisões e 
maior lucratividade e crescimento

Desconhecimento da alta administração; re-
sistências e conservadorismo; dificuldade de 
encontrar a parceria ideal; risco de coordena-
ção de custos internos; custo de demissões; 
conflitos com os Sindicatos e desconhecimento 
da Legislação Trabalhista

Martins (2001 apud Im-
hoff e Mortari, 2005)

Melhorar a qualidade do produto/ serviço oferecido; 
produtividade; obter o controle de qualidade total dentro 
da empresa; diminuição de encargos trabalhistas e previ-
denciários; redução do preço final do produto ou serviço; 
concentrar os seus recursos na área em que é especializada, 
melhorando a qualidade do produto e sua competitividade 
no mercado; redução dos custos, aumentado os lucros da 
empresa, gerando eficiência e eficácia nas suas ações; evita 
desperdícios;  diminuição do espaço ocupado pela empresa 
tanto com pessoal como material; aumento de contratação 
de mão-de-obra, distribuição de rendas entre os partici-
pantes do processo, concentração de trabalho na atividade-
fim da empresa; especialização no serviço, concorrência e 
produtividade para todo o mercado de trabalho

Para o trabalhador: pode causar a perda do em-
prego fixo; poucos ou nenhum benefícios; pode 
ser contratado por uma terceirizada inadequa-
da, sem competência; problemas financeiros; 
dentre outros. A empresa contratante também 
pode ter problemas: com a terceirizada que 
não age de maneira correta; outro risco que se 
corre é de pensar que a terceirização apenas irá 
reduzir custos, se esse objetivo não for alcan-
çado, implicará no desprestígio de todo o pro-
cesso realizado; dentre outros

Queiroz (1998 apud 
Giovanela e Haerthel, 

2009)

Proporciona mais eficácia empresarial; aumenta a 
flexibilidade, a agilidade decisória e administrativa; gera a 
eficácia empresarial; simplifica a organização; incrementa 
a produtividade; gera a economia de recursos humanos, 
materiais, instrumentais, econômicos e financeiros

Dificuldade em conseguir estabelecer uma in-
tegração sem perder a identidade e autonomia; 
poderá ocorrer ameaças à preservação da in-
dependência; choque de culturas entre a toma-
dora e a prestadora de serviços

Barros (2015 apud Ca-
vallini, 2015)

Gera maior competitividade e simplifica o processo 
produtivo; a tomadora de serviços pode ingressar com 
ação para rever o que gastou com demandas judiciais 
referentes ao não pagamento dos direitos trabalhistas por 
parte da terceirizada; segurança jurídica e diminuição de 
custos trabalhistas e estimula as empresas terceirizadas 
a terem maior excelência na prestação de serviços para 
corresponder às expectativas dos tomadores de serviço

O funcionário terceirizado terá salário menor, 
comparado com os funcionários da própria 
empresa. 
Deverá ter uma maior fiscalização por parte da 
contratante, para que as prestadoras de serviços 
resguardem os pagamentos dos direitos 
trabalhistas aos funcionários

Schreiber (2015) Acabar com a insegurança jurídica, aumentar a 
produtividade e gerar empregos

Críticos acreditam que a terceirização é preju-
dicial aos trabalhadores, pois coloca em risco 
a conquista dos direitos trabalhistas e pode le-
var a uma grande substituição da mão de obra 
contratada diretamente pela terceirizada

FONTE: Elaboração dos autores

QUADRO 1 – Vantagens e desvantagens da terceirização 
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 Através da análise do quadro, pode-
se conhecer um pouco sobre as vantagens e 
desvantagens da terceirização. Essas vantagens 
e desvantagens variam de acordo com cada 
empresa devido à sua cultura e visão estratégica.  
Antes de realizar o contrato de terceirização, 
deve-se buscar conhecer o que haverá de 
positivo e negativo, para não ter problemas 
futuros que possam atrapalhar o processo da 
empresa contratante (ALVAREZ, 1996).
 Diante deste contexto de vantagens e 
desvantagens, as empresas começaram a se 
interessar cada vez mais por este tipo de serviço 
e assim criou-se a PL 4330/04.

4. O PROJETO DE LEI (PL 4330/04)

 O Projeto de Lei (PL) 4330/04, é de 
autoria do Deputado Sandro Mabel de 2004. 
Foi aprovado na Câmara dos Deputados em 
08/04/2015 e enviado ao Senado Federal, 
seguindo o seu trâmite normal. Ele regulamenta 
os contratos de terceirização no setor privado 
e também nas empresas públicas. Esta lei 
rege o contrato de prestação de serviços e as 
relações de trabalho dele decorrentes, quando 
o prestador for sociedade empresária, que 
contrate empregados ou outra empresa para 
executar serviços determinados e específicos. 
Para a empresa terceirizada conseguir oferecer 
os seus serviços tem que suprir, primeiramente, 
as necessidades do cliente; possuir inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
ter registro na junta comercial; e capital social 
compatível com o número de empregados 
(MABEL, 2004). Segundo Lima (2015), o 
Plenário da Câmara dos Deputados, aprovou o 
texto-base do Projeto de Lei, que regulamenta 
os contratos de terceirização no setor privado 
e empresas públicas, de economia mista, 
produtores rurais e profissionais liberais. Foram 
324 votos a favor, 137 contra e 2 abstenções. 
O projeto aprova a terceirização de todos os 
setores da empresa:

a) prevê como obrigação da empresa 
contratante fazer o recolhimento 
antecipado dos tributos devidos pela 

contratada;
b) quando o contrato de terceirização for 

entre empresas que pertençam à mesma 
categoria econômica, os empregados da 
contratada envolvidos no contrato serão 
representados pelo mesmo sindicato dos 
empregados da contratante;

c) não poderão atuar como empresas 
contratadas na terceirização aquelas 
que possuam sócios ou titulares que 
sejam administradores ou tenham 
relação de pessoalidade, subordinação e 
habitualidade. Também, não poderão ser 
sócios ou titulares aqueles que tenham 
trabalhado na empresa contratante ou 
prestado serviços a ela nos últimos dois 
anos, exceto se já estiverem aposentados;

d) a responsabilidade da empresa 
contratante do serviço terceirizado 
poderá ser solidária ou subsidiária 
em relação às obrigações trabalhistas 
e previdenciárias devidas pela 
contratada. Se a contratante fiscalizar 
o recolhimento e pagamento dessas 
obrigações, exigindo sua comprovação, 
será subsidiária. A responsabilidade será 
solidária, se a contratante não comprovar 
que fiscalizou os pagamentos, nesse caso 
as duas empresas responderão perante 
a justiça pelos direitos trabalhistas e 
previdenciários.

 Para Cavallini (2015), o PL regulamenta 
a terceirização para a atividade-fim, ou seja, 
a atividade principal da empresa; a empresa 
terceirizada é responsável pelo cumprimento dos 
direitos trabalhistas do empregado terceirizado; 
a proposta prevê também, que os empregados 
terceirizados sejam regidos pelas convenções 
ou acordos trabalhistas feitos entre a contratada 
e o sindicato dos terceirizados. 
      Segundo Pedrosa (2013), o PL prevê a 
contratação de serviços terceirizados para 
qualquer atividade de determinada empresa, 
sem estabelecer limites ao tipo de serviço que 
pode ser alvo de terceirização. A proposta 
divide opiniões entre empresários, sindicatos e 
trabalhadores. Entre as queixas mais recorrentes 
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daqueles que trabalham como terceirizados estão 
a falta de pagamento de direitos trabalhistas e os 
casos de empresas que fecham antes de quitar 
débitos. O PL 4330/04, deu origem a quatro 
grandes polêmicas, que têm causado protestos 
das centrais sindicais, que seriam: a abrangência 
da terceirização tanto para as atividades-
meio como para atividades-fim; as obrigações 
trabalhistas serem de responsabilidade apenas 
da empresa terceirizada; a representatividade 
sindical passa a ser do sindicato da empresa 
contratada e não da contratante e, por fim, a 
terceirização no serviço público (CAVALLINI, 
2015). 
           O projeto de lei permite que as empresas 
terceirizem, não só as atividades-meio (funções 
de apoio ao negócio da empresa), mas também 
as atividades-fim (como os montadores de uma 
fábrica). Por causa da ausência de parâmetros 
definidos para a terceirização, o tema vem sendo 
regulado pelo Tribunal Superior de Trabalho 
(TST), por meio da chamada súmula 331, que 
proíbe a contratação de trabalhadores por meio 
de empresas interpostas, exceto os trabalhadores 
temporários, contratados no final de ano. De 
acordo com esse dispositivo, a terceirização 
somente é legal quando se refere à atividade-
meio e não à atividade-fim (SCHREIBER, 
2015).
     De acordo com o texto do PL de Mabel 
(2004), a empresa prestadora de serviços a 
terceiros é a sociedade empresária destinada a 
prestar à contratante, serviços determinados e 
específicos:

a) a contratante é a pessoa física ou jurídica 
que celebra contrato de prestação de 
serviços determinados e específicos 
com empresa prestadora de serviços a 
terceiros;

b) são permitidas sucessivas contratações 
do trabalhador por diferentes empresas 
prestadoras de serviços a terceiros, que 
prestem serviços à mesma contratante de 
forma consecutiva;

c) os serviços contratados podem ser 
executados no estabelecimento da 
empresa contratante ou em outro local;

d) é responsabilidade da contratante  
garantir as condições de segurança e 
saúde dos trabalhadores enquanto estes 
estiverem a seu serviço ou em suas 
dependências;

e) quando o colaborador necessitar fazer 
um treinamento específico, a contratante 
deverá exigir a sua capacitação ou 
oferecer o treinamento;

f) a contratante poderá oferecer benefícios 
aos seus funcionários terceirizados, 
como atendimento médico e refeição;

g) é responsável pelas obrigações 
trabalhistas referentes ao período em que 
ocorrer a prestação de serviços;

h) a empresa prestadora de serviços a 
terceiros, que subcontratar outra empresa 
para execução do serviço é responsável 
pelas obrigações trabalhistas assumidas 
pela empresa subcontratada. A empresa 
contratante é responsável pelos encargos 
e contribuições sindicais;

i) o contrato de prestação de serviços deve 
conter a especificação do serviço a ser 
prestado e o prazo para realização do 
serviço, quando for o caso;

j) a obrigatoriedade de apresentação 
periódica, pela empresa prestadora de 
serviços a terceiros, dos comprovantes 
de cumprimento das obrigações 
trabalhistas pelas quais a contratante é 
subsidiariamente responsável.  O não 
cumprimento desta lei leva a multa por 
parte da empresa;

k) não há vinculo empregatício entre a 
tomadora de serviços e os trabalhadores 
contratados, existem dispositivos 
contratuais que protegem o trabalhador 
e o objeto de contratação deve ser 
especificado;

l) há previsão de responsabilidade solidária 
quanto às obrigações trabalhistas 
pela empresa prestadora de serviços 
que subcontratar outra empresa. São 
excluídas da aplicação da lei as atividades 
de empregada doméstica, e ainda as 
atividades de vigilância e transporte 
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de valores, que já possuem legislação 
específica.

 Para Cavallini (2015), os direitos 
assegurados aos trabalhadores dentro da PL 
4330/04 seriam: a empresa contratante não 
pode colocar os terceirizados em atividades 
distintas das que estão previstas no contrato 
com a empresa prestadora de serviços; pode 

 De acordo com a análise do Quadro 2, 
percebe-se que as mudanças que estão surgindo 
no cenário empresarial com as regras 
atuais da terceirização trarão novas oportunidades 
de emprego e o surgimento de novas empresas. 
Estas mudanças serão uma forma de garantia, 
para os colaboradores terceirizados, dos seus 
direitos; já para a empresa contratante, uma 

ASPECTOS CONSIDERADOS ATUALMENTE PROJETO DE LEI 4330/04

Responsabilidade das empresas 
envolvidas

A contratante poderá ser acionada na Justiça se 
a contratada não pagar os direitos trabalhistas e 
previdenciários (responsabilidade subsidiária)

Se a contratante fiscalizar os 
pagamentos, a responsabilidade 
continua subsidiária, mas se ela 
não fiscalizar, passa ser solidária 
e a contratante pode ser acionada 
na justiça juntamente com a 
contratada

Atividade que pode ser tercei-
rizada Atividade-meio da contratante. Qualquer tipo de atividade

Filiação Sindical

A filiação sindical é livre, mas a justiça trabalhista 
tem reconhecido a submissão do contrato de 
trabalho a acordos e convenções coletivas com o 
sindicato da atividade preponderante da contratante 
se a terceirização for considerada irregular ou ilegal

Os empregados da contratada 
serão representados pelo mesmo 
sindicato dos empregados da 
contratante apenas se o contrato 
de terceirização for entre empresas 
que pertençam à mesma categoria 
econômica, garantindo os 
respectivos acordos e convenções 
coletivas de trabalho

Troca de empresa prestadora de 
serviço Não é regulamentado

Com a admissão de empregados 
da antiga contratada, os salários 
e direitos do contrato anterior 
deverão ser garantidos

Garantia à contratante Não é regulamentado
A contratada deverá fornecer 
garantia de 4% do valor do 
contrato, limitada a 50% de um 
mês de faturamento

Acesso a restaurante e transporte Não é regulamentado
Prevê que o terceirizado terá aces-
so a restaurantes, transporte e aten-
dimento ambulatorial

Recolhimento antecipado de 
tributos Não é regulamentado

A contratante deverá recolher 
antecipadamente parte dos tributos 
devidos pela contratada

FONTE: Lima (2015)

QUADRO 2 – Antes e depois do PL 4330/04                                                                           

ocorrer a chamada “quarteirização”, ou seja, 
a empresa terceirizada pode subcontratar os 
serviços de outra empresa. Esta forma de 
contratação só poderá ocorrer em serviços 
técnicos especializados e se houver previsão no 
contrato original.
 O Quadro 2, apresenta as mudanças das 
novas regras da terceirização.

maneira de não deixar de lado esses funcionários 
arcando com todos os seus direitos e deveres, 
caso a contratada tenha algum problema na sua 
forma de administrar.
 Diante da aprovação do PL 4330/04, 
pode-se perceber que estas novas regras para a 
terceirização terão que ser sempre fiscalizadas 
para conseguir atender corretamente o 
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empregador e também o colaborador. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Por meio da revisão bibliográfica 
realizada para o presente estudo, pode-se 
compreender melhor o processo de terceirização 
e o PL 4330/04 (MABEL, 2004). A terceirização 
trata-se de um fenômeno que se iniciou há 
muitas décadas e que está ganhando cada vez 
mais espaço no mundo empresarial. Ao longo 
da história, passou por transformações e ganhou 
forças, tornando-se conhecido mundialmente. 
 A terceirização possui vantagens e 
desvantagens que devem ser analisadas pela 
empresa contratante, a partir da hipótese de 
buscar pelos seus serviços. Cada empresa 
percebe as mudanças de uma forma e são 
impactadas de maneiras diferentes. O projeto 
de Lei 4330/04 está sendo modificado para 
respaldar as empresas contratantes e garantir os 
direitos para os seus colaboradores. 
 O objetivo desta pesquisa foi discutir 
as vantagens e desvantagens da terceirização 
de profissionais para as empresas contratantes 
e os impactos causados pelo novo PL 
4330/04 (MABEL, 2004). Para se atingir o 
objetivo proposto foi realizado um lavamento 
bibliográfico, onde foram selecionados e 
estudados vários textos sobre o tema proposto. 
Por meio dessa pesquisa, é possível notar a 
importância de se conhecer as vantagens e 
desvantagens da terceirização para uma empresa 
e quais os impactos que o novo projeto de lei 
está trazendo, por ser um assunto que está cada 
vez mais inserido na realidade empresarial.
 Espera-se que essa pesquisa possa 
contribuir para que haja melhor entendimento 
deste tema, que se encontra em discussão e 
debate, e também que o estudo do mesmo possa 
incentivar outras pesquisas envolvendo o tema, 
por ser de grande valia para as empresas.
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ECO INTERACTIVE E ECOGAME:
TECNOLOGIA NO ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

RESUMO

Este artigo aborda a importância da ludicidade na educação básica nos processos de ensino e aprendizagem, e para tal 
relata uma experiência ocorrida em uma escola da rede particular de ensino do município de Santa Rita do Sapucaí, 
MG, cuja participação em uma gincana interescolar dos alunos dos Ensinos Médio e Técnico em Informática, media-
dos por professores das áreas de Biologia e Informática, culminou no desenvolvimento e aplicação de um CD-ROM 
interativo contendo os jogos “Eco Interactive” e “Eco Game”, ambos com foco na Educação Ambiental. Esta atividade 
propiciou um espaço lúdico fundamental para o bom desenvolvimento de ações em favor do Ambiente, pois o jogo 
além de estimular habilidades motoras e cognitivas, instiga a curiosidade, a iniciativa e a autoestima dos alunos.  A 
princípio, era intenção explorar os jogos apenas entre as turmas de alunos do Ensino Fundamental do próprio colégio, 
mas devido ao sucesso alcançado nas apresentações, o mesmo foi apresentado e doado a outras instituições de ensino 
públicas e particulares do município, totalizando 400 unidades entregues. Considera-se que os objetivos dos desen-
volvedores dos jogos foram plenamente alcançados, uma vez que os relatos sobre as mudanças de hábitos nas escolas 
e nos domicílios foram positivos e por meio do reconhecimento, pelas autoridades em educação local, da relevância 
do assunto e do modo diversificado como este foi apresentado. Além do mais, a experiência suscitou nos alunos uma 
vontade de querer seguir em frente desenvolvendo outras ferramentas pedagógicas que auxiliem a aprendizagem de 
assuntos relacionados também às demais disciplinas.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Ludicidade. Gamificação. Eco Interactive. Eco Game.

ABSTRACT

This article discusses the importance of playfulness in basic education in teaching and learning processes, and then reports 
an experience that took place in a private school education in the city of Santa Rita do Sapucai, MG, whose interest in 
an interscholastic contest of students in highschool and computer technical school, mediated by teachers in the fields 
of Biology and Computer culminated in the development and implementation of an interactive CD-ROM containing 
the games "Eco Interactive" and "Eco game", both focusing on environmental education. This activity provided a key 
play area for the proper development of actions in favor of environment, because the game in addition to stimulating 
motor and cognitive skills, instigates curiosity, initiative and self-esteem of students. At first it was intended to explore 
the games only between classes of elementary school students in that educational institution, but due to the success 
achieved in the presentations, it was presented and given to others public educational and private institutions in the city, 
totaling 400 units delivered. For  the game developers it was considered that the objectives were fully achieved, since 
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the reports of changes in habits in schools and households were positive and through the recognition by the authorities 
in local education besides the relevance of the subject and the way diverse as it was presented. Moreover, experience 
has aroused in students a desire to want to move on developing other educational tools that help learning issues also 
to other disciplines.

Keywords: Environmental Education.Playfulness.Gamification.Eco Interactive. Eco Game.

1. INTRODUÇÃO

 Numa retrospectiva histórica o jogo se 
apresenta como uma criação humana. O homem 
sempre jogou para se divertir, para encontrar 
respostas às suas dúvidas, ou para interagir com 
seus semelhantes. O jogo parece representar 
uma forma de linguagem, tão relevante quanto 
a escrita e a leitura. Pensando no jogo nesta 
concepção, é possível que o uso de jogos na 
educação possa contribuir para um o ensino 
mais significativo para o aluno?
 No pensamento de Santos (2001), a 
educação pela via da ludicidade propõe-se a 
uma nova postura existencial, cujo paradigma 
é um novo sistema de aprender inspirado numa 
concepção de educação para além da instrução.
 Waldow (2007) destaca que jogar 
cooperativamente é uma maneira de se resgatar 
o respeito mútuo, de se buscar a união em 
liberdade e harmonia. Para se atingir um objetivo 
comum, as pessoas jogam umas com as outras e 
não umas contra as outras. Quando o objetivo é 
alcançado, todas são vencedoras, cada uma com 
seu ritmo e habilidade. E de acordo com Froebel 
(1826) apud Casadei (2013), a educação mais 
eficiente é aquela que proporciona tarefas, 
autoexpressão e participação social às crianças, 
e a melhor forma de conduzi-las à atividade, 
é por meio dos jogos, que podem representar 
fatores decisivos na educação infantil.
 O presente artigo procura tratar a 
importância da gamificação, principalmente 
atrelada à educação, trazendo como exemplo um 
relato de experiência realizada em certa escola 
do ensino privado no Sul de Minas Gerais, 
preocupada em contribuir para a formação de 
cidadãos cônscios quanto às questões ambientais. 
Neste projeto os alunos do Ensino Médio e 
do curso técnico em Informática da escola, 
mediados por seus professores, desenvolveram 

jogos que tratam o tema sustentabilidade por 
meio de caráter lúdico, além de contribuir para 
a construção de uma ferramenta que auxilia a 
inclusão digital.
 A integração de tecnologias nos 
processos de ensino e aprendizagem expressa 
resultados interessantes, mesmo que, em alguns 
casos, sejam morosos, pois muitas etapas 
precisam ser trabalhadas e vencidas para que 
a tecnologia passe a compor o dia a dia de 
professores e alunos, pelo menos no que diz 
respeito à sua utilização como recurso didático-
pedagógico, o que exige algumas mudanças na 
dinâmica escolar e principalmente nas aulas.
 Nesta perspectiva os jogos: Eco 
Interactive e Eco Game (jogos agregados) 
apresentaram-se como ferramentas tecnológicas 
capazes de despertar considerável atenção 
dos alunos pelas atividades propostas, que 
estimulam o cuidado e o respeito ao ambiente, 
incluindo a noção de sustentabilidade em suas 
atitudes diárias, além de contribuir em alguns 
aspectos da rotina escolar.

2. OS JOGOS E A 
APRENDIZAGEM

 Os jogos equivalem a uma atividade 
intrínseca do ser humano, adquirindo ao longo da 
história características antropológicas, culturais 
e educacionais. Segundo Huizinga (2001), o 
jogo não toma forma de comportamento ou 
experiência observável, mas de uma ideia, uma 
relação estabelecida a partir das injunções do 
meio, sendo considerado como elemento da 
cultura. É no divertimento do jogo que resiste 
toda a análise e interpretação lógicas, então ele 
passaria a ser uma evasão da vida real para uma 
esfera paralela de atividades com orientação 
própria. O autor ainda estabelece algumas 
características para o jogo, em que se destacam 
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três:

Primeira: o jogo deve ser livre, praticado 
em horas vagas, pois se é atividade 
imposta, perde o seu caráter lúdico, 
prazeroso. Segunda: O jogo não é a “vida 
real”, é uma válvula de escape do mundo 
real para o imaginário. Terceira: O jogo 
tem a capacidade de criar ordem em forma 
de regras, e a desobediência de uma dessas 
regras compromete o jogo (HUIZINGA, 
2001. p. 33).

 A liberdade de expressão que existe 
dentro da esfera do jogo, acompanhada da alegria 
e ao mesmo tempo da seriedade e compromisso 
que as regras exigem, são algumas das razões 
que motivaram sua pesquisa e a sua utilização 
na área de ensino. E sobre o jogo didático, 
Soares (2008) alerta para algumas de suas 
características e desafios que são colocados por 
meio deste no ambiente escolar: 

Se o jogo, a atividade lúdica ou o brinquedo 
busca dentro de sala de aula um ambiente 
de prazer, de livre exploração, de incerteza 
de resultados, deve ser considerado jogo. 
Por outro lado, se estes mesmos atos ou 
materiais buscam o desenvolvimento 
de habilidades e não realiza sua função 
lúdica, passa a ser material pedagógico. 
Considerando-se essas afirmações, pode-se 
entender a dificuldade de se utilizar jogos 
na escola e a grande dúvida gerada entre os 
estudiosos (SOARES, 2008, p. 46).

 Para Sena e Moura (1999), na visão 
educacional, os jogos são permeados de 
divergências que estão relacionadas à presença 
de duas funções básicas: uma delas a lúdica 
em que o jogo propicia diversão e prazer e a 
outra a função educativa, em que o jogo ensina 
algo que completa o saber do indivíduo e sua 
apreensão do mundo. O jogo educativo busca 
equilíbrio entre essas duas funções.  
 Deste modo o uso de jogos na educação 
precisa visar estas duas funções, pois não se 
pode perder o caráter lúdico pelo motivo de 
objetivar a aprendizagem. O fato de representar 
a realidade por meio de uma brincadeira não 
anula a dimensão educativa. Esta não deve se 

converter na única razão para se utilizar o jogo 
na escola. 
 Conforme o pensamento de Bock et al. 
(1999) o processo educacional é essencialmente 
relevante a aquisição de conhecimentos 
sistematizados, que resultam na socialização e 
formação de seres críticos pensantes e reflexivos. 
Desta forma, priorizar as brincadeiras, as 
criações, os jogos e as descobertas, faz- se 
necessário ao desenvolvimento e construção da 
liberdade e de expressão da criança. Por meio 
dos jogos e brincadeiras a criança constrói o 
seu mundo real em função dos seus desejos e 
fantasias.
 A atividade lúdica representa então, 
um eficiente recurso didático, pois entende-se 
que quando os alunos são motivados a jogar, 
mobilizam ações na tentativa de solucionar 
as situações problemáticas, portanto, trata-se 
de um eficiente recurso didático que pode ser 
utilizado por professores preocupados com a 
aprendizagem proativa de seus alunos. Nesta 
visão, criam-se possibilidades para que o aluno, 
a partir dos jogos, construa suas próprias ideias.
 Com o advento das tecnologias digitais, 
brinquedos e brincadeiras já não são as mesmas; 
crianças e jovens, conhecidos como nativos 
digitais, vivem imersos em tecnologias. O 
principal deles, o computador, faz parte do dia a 
dia de quase todos e nele podem jogar, estudar, 
pesquisar e se comunicar através das redes 
sociais. É necessário que as escolas que ainda 
baseiam suas práticas em tradições passadas 
comecem a remodelar sua percepção sobre os 
processos de ensino para que esse novo público 
escolar também modifique sua visão sobre ela.
 Alves (2005) reforça que diante dos 
fatos mencionados acima, os professores 
estão começando a se aproximar das novas 
mídias. Para o autor é pertinente que o universo 
dos jogos eletrônicos seja mais familiar aos 
educadores, pois conhecer esse universo 
significa aproximar-se dos alunos. Essa relação 
dialógica deve permear todas as interações, 
principalmente as pedagógicas, para que os 
alunos não se distanciem dos professores e da 
escola e possam ao mesmo tempo aprender e 
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ensinar. 
 Muitos professores procuram tornar 
as aulas cada vez mais dinâmicas e atraentes, 
de maneira que o aluno a perceba como um 
momento em que ele está aprendendo e vivendo 
algo novo, não distanciado da sua realidade e 
torna-se cada vez mais comum o emprego de 
atividades que fujam do tradicional esquema de 
aulas teóricas. De acordo com Ribeiro e Santos 
(2001), dentre essas atividades diferenciadas, 
as que possuem um caráter lúdico são 
especialmente interessantes.
 Fonseca (2012) traz um exemplo de 
aplicação de jogos, permeando o processo de 
aprendizagem que pode ser observado em uma 
escola pública de Nova York, chamada “Quest 
to learn”. A escola tem como proposta estruturar 
o funcionamento das aulas presenciais em 
missões para os alunos, transformando a rotina 
escolar em um grande jogo com regras e metas 
bem definidas. De acordo com o manual para 
pais e alunos, o estudante é inserido em uma 
realidade de desafios, tendo como pano de fundo 
o conhecimento visto durante as aulas. Segundo 
Navarro (2008 p.08), a colaboração entre os 
alunos para chegar aos resultados esperados 
é a organização sistemática do raciocínio. O 
objetivo é estimular a necessidade de aprender, 
motivando e criando no estudante o interesse 
em adquirir conhecimento.
 Com o objetivo de apresentar um 
bom material sobre educação ambiental e 
de inclusão digital na gincana interescolar e 
de tentar modificar a rotina escolar naquele 
período, professores e alunos da referida escola 
desenvolveram os jogos descritos a seguir. 
Mobilizaram-se para agrupar os assuntos 
trabalhados nas aulas dos dois cursos, Ensino 
Médio e Ensino Técnico em Informática, 
escolheram as melhores ferramentas e 
conseguiram patrocínio para a concretização de 
suas ideias.  
 Deste modo, buscou-se disseminar o 
jogo Eco Interactive e Ecogame, de forma que 
outros professores pudessem vir a utilizar desta 
ferramenta, diversificando as metodologias 
ensino e de aprendizagem em suas aulas.

3. ECO INTERACTIVE

 O jogo intitulado Eco Interactive 
surgiu como concretização de um projeto sobre 
Educação Ambiental realizado por professores 
e alunos do Ensino Médio e Técnico em 
Informática de uma escola da rede privada do 
município de Santa Rita do Sapucaí-MG, no 
ano de 2010.
 O projeto nasceu intermediado por 
uma gincana que ocorre anualmente em uma 
instituição de ensino superior da mesma cidade. 
Esta gincana recebeu alunos de diversos 
municípios do Sul de Minas Gerais, e tinha 
por meta, atentar a todos sobre os “Oito Jeitos 
de Mudar o Mundo”, que eram os objetivos 
do milênio estipulados pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 2000, objetivos 
estes que deveriam ser atingidos por todos os 
países até o ano de 2015, segundo a Fundação 
Educar DPaschoal (2004).
 Uma das provas desta gincana 
interescolar foi o desenvolvimento de um 
trabalho de valorização de práticas sustentáveis 
sobre o meio ambiente que atendesse ao sétimo 
objetivo do milênio – “qualidade de vida e 
o respeito ao meio ambiente”. Quanto mais 
pessoas fossem beneficiadas pelo projeto, 
maior seria a atribuição dos pontos nesta prova. 
A partir deste desafio, o trabalho surgiu com 
a parceria entre a coordenadora pedagógica, 
dois professores do curso técnico, sendo um 
da disciplina Linguagem de Programação Java 
e outro da disciplina de Edição de Imagens, 
além de uma professora de Biologia dos três 
anos do Ensino Médio e seus alunos. Durante 
as aulas de Biologia foram desenvolvidos 
os textos, as perguntas e respostas, e demais 
ferramentas necessárias para a confecção dos 
jogos. Esse trabalho teve como facilitador o fato 
de que muitos dos alunos envolvidos no projeto 
frequentavam os dois cursos, portanto, possuíam 
conhecimentos tanto técnicos computacionais 
quanto assuntos das Ciências Ambientais.
 A (Figura 1) a seguir apresenta uma 
página do jogo, a Interactive Green. Este jogo 
foi elaborado em linguagem de programação 
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‘Java’, tendo uma interface que permite ao 
jogador escolher determinado tema, como 
por exemplo, energia, e fazer a leitura de 
um pequeno texto, por meio do qual recebe 
informações sobre o assunto:

 Posteriormente o programa gera 
perguntas referentes ao texto lido, quiz, 
selecionadas aleatoriamente, assim como as 
suas respectivas alternativas, conforme mostra 
a (Figura 2).

 Ao final do jogo, além da pontuação 

Fonte: Tela do jogo Eco Interactive

Figura 1 – Interactive Green

Fonte: Tela do jogo Eco Interactive

Figura 2 - Exemplo de um Quiz (aleatório)

obtida pelo gamer, é gerada uma mensagem 
baseada na pontuação obtida pelos seus acertos 
e/ou erros. Estas mensagens são elogiosas, 
dizendo ser ele um cidadão consciente ou então 
uma mensagem estimuladora com dicas de 
atitudes que podem ajudar a conservação e/ou 
na preservação dos recursos naturais, conforme 
a (Figura 3) adiante.

 São objetivos principais do jogo: 
implantar práticas sustentáveis, contribuir 
para a inclusão digital e estimular o uso da 
tecnologia em favor do ambiente. Para testar a 
eficácia do Eco Interactive, os alunos do 6º ano 
do Ensino Fundamental II do mesmo colégio, 
após estudos em sala sobre “meio ambiente 
e coleta seletiva do lixo”, fizeram o uso do 
jogo no laboratório de informática da escola, 
juntamente com sua professora de Ciências 
que mediou todo o processo. Segundo relato 
desta professora, durante o teste, foi sanado 
algumas dúvidas, quase sempre relacionadas 
às questões ambientais apresentadas nos textos, 
porém, quanto ao funcionamento do jogo, 
os alunos não demonstraram dificuldades ou 
falta de habilidades, pois além de ser de fácil 
compreensão, o CD-ROM traz um tutorial 
elucidativo. 
 Além do Quiz, o CD-ROM também 
possui o EcoGame, que é um jogo agregado, 

Fonte: Tela do jogo Eco Interactive

Figura 3 – Exemplo de pontuação
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programado em ‘flash’, e que tem por objetivo 
fazer com que o jogador distribua os objetos: 
restos de alimentos, embalagens plásticas 
usadas, vidros descartados, etc. que vão “caindo 
do céu” e devem ser colocados dentro dos 
recipientes de coleta seletiva de lixo, conforme 
as cores específicas da Res. Nº 275, de 25 de 
abril de 2001, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA).
 A interface se dá em uma cidade suja e 
em tons escuros e na parte inferior da tela ficam 
as lixeiras coloridas (Figura 5). 

 Conforme o nível vai aumentando os 
objetos vão caindo mais rapidamente, exigindo 
maior habilidade com o mouse. Ao mesmo 
tempo, a cidade vai ganhando cores até ficar 
totalmente colorida e limpa (Figura 6):

 Sendo reconhecido o sucesso nas 
apresentações dentro da instituição escolar, e 

 Este jogo procura estimular os reflexos e 
destrezas que o jogador deve ter em relação ao 
mouse e os conhecimentos sobre coleta seletiva. 
Novamente este o jogo foi testado, agora com 
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I, que 
o jogaram, sem demonstrar maiores dificuldades 
sobre as características do jogo. 
 Como adicional, o CD-ROM traz 
um suporte teórico com conselhos de como 
descartar o óleo das casas, receita de sabão 
caseiro e outras dicas sobre atitudes sustentáveis 
conforme se observa as (Figuras 7 e 8):

Fonte: Tela do jogo Eco game Fonte: Tela do jogo Eco Interactive

Fonte: Tela do jogo Eco Interactive

Fonte: Tela do jogo Eco game

Figura 5 – Tela inicial do Eco game Figura 7 – Cores e Reciclagem

Figura 8 – Sabão Ecológico

Figura 5 – Tela final do Eco game
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em comum acordo entre professores e os alunos 
do Ensino Médio desenvolvedores do projeto, 
resolveu-se expandir o uso dessa ferramenta 
ludo-pedagógica. Desta forma contando com 
o apoio de um professor empresário do ramo 
que patrocinou a cópia de 400 unidades do CD-
ROM, os quais foram distribuídos gratuitamente 
para as escolas públicas estaduais, escolas 
públicas municipais e para os alunos do Curso 
de Pedagogia da Instituição. 
 Atualmente os jogos Eco Interactive e 
Eco Game são utilizados nas escolas públicas e 
particulares, tanto em aulas de ciências quanto 
em apresentações de feiras do conhecimento. 
Esse jogo é totalmente livre para cópias, pois o 
desejo da equipe de desenvolvedores é que ele 
seja propagado a fim de que um maior número 
de pessoas possa também se beneficiar dos seus 
conteúdos.
 Ao final da gincana interescolar, o 
projeto ficou classificado em primeiro lugar 
entre todos os apresentados pelas demais 
escolas participantes, e o conteúdo do CD-ROM 
foi reconhecido como uma relevante ferramenta 
pedagógica para o ensino de Educação 
Ambiental pela comissão julgadora, composta 
por autoridades da Secretaria de Educação local 
e convidados.

4. RESULTADOS E APLICAÇÕES

 É indiscutível a importância da 
introdução dos jogos e atividades lúdicas no 
cotidiano escolar quando é notada sua forte 
influência frente aos alunos. Quando estão 
envolvidos emocionalmente na ação, torna-
se prazeroso e dinâmico o processo de ensino 
e consequente aprendizagem. Para Vygotsky 
(1984), a brincadeira tem papel fundamental no 
desenvolvimento de toda criança. Seguindo a 
ideia de que o aprendizado se dá por interações, 
o jogo permite que haja uma atuação na zona 
de desenvolvimento proximal do indivíduo. 
No espaço escolar, pode ser um veículo para o 
desenvolvimento social, emocional e intelectual. 
 Nesse sentido, o professor pode 
proporcionar atividades usando brincadeiras, 

como alguns jogos, entretanto, mais importante 
que isso é definir os objetivos que se deseja 
alcançar, para que este momento seja 
significativo do ponto de vista educacional.
 Assim a proposta de inserção dos 
jogos Eco Interactive e Eco Game pode se dar 
em qualquer uma de suas etapas, seja ela do 
ciclo básico, intermediário ou nos anos finais 
do Ensino Médio, pois o jogo foi elaborado e 
programado de forma a atender a todos, com 
uma interface atrativa, com linguagem simples 
e fácil manuseio. Além de promover a diversão, 
considera-se que este jogo seja uma ótima 
ferramenta que auxilia professores a enriquecer 
suas aulas ao proporcionar desenvolvimento de 
capacidades crítica, criativa e afetiva, além de 
promover hábitos de atenção e concentração 
indispensáveis a formação dos alunos. Percebeu-
se ainda, melhora significativa na participação 
nas aulas de biologia, no relacionamento 
professor-aluno, além do interesse em buscar 
outros conteúdos da disciplina para desenvolver 
novos jogos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao analisar o processo de evolução 
do conceito de jogos, desde épocas distantes, 
aliado ao desenvolvimento da tecnologia 
até chegar como ferramenta pedagógica nas 
escolas, obteve-se como resultado os jogos Eco 
Interactive e Eco Game.
 Os jogos ajudam na formação dos 
indivíduos como um todo, sendo assim, 
propostas educacionais considera o lúdico 
como parceiro ao utilizá-lo amplamente no 
desenvolvimento e aprendizado dos alunos. 
 Dispostos desta ferramenta, os 
professores, se optarem, podem fazer uso dos 
jogos Eco Interactive e Eco game nas aulas das 
áreas de ciências ou em qualquer outra área, 
como forma de incentivo para a aprendizagem 
de seus alunos e para que estes possam 
conhecer novas formas de atividades para seu 
aprendizado.
 A aplicação dos jogos demonstrou-
se positiva, o que pode ser observado pela 
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reação dos alunos que fizeram os testes e 
passaram a partir de então a estabelecer 
práticas relacionadas aos conteúdos dos jogos 
nas atividades cotidianas, fatos estes relatados 
por professores da instituição e pelos pais em 
suas residências. As pessoas que receberam o 
material interagiram de maneira positiva por 
acreditar no potencial dos jogos no processo de 
aprendizagem ativa. 
 Segundo informações posteriores dos 
profissionais ligados às escolas contempladas 
com exemplares dos CDs dos jogos, os seus 
alunos também não apresentaram dificuldades 
em manuseá-los, classificando-os como legais 
interessantes e atuais. Os temas apresentados 
durante o desenrolar dos jogos foram 
considerados relevantes para a Educação 
Ambiental, pois os conteúdos abordados são 
atuais e seriam cobrados em avaliações internas 
na disciplina de ciências de algumas dessas 
escolas, além disso, os assuntos apresentados 
foram temas de trabalhos nas “feiras de ciências” 
das escolas. Após alguns anos da sua criação, os 
jogos Eco Interactive e Eco Game continuam 
recebendo elogios por seu conteúdo e pela ideia 
de seu desenvolvimento.
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ENSINAR E APRENDER FORA DOS ESPAÇOS DE SALA DE AULA: 
PEGANDO A ESTRADA DE 2008 A 20141 

RESUMO

O projeto Ensinar e Aprender Fora dos Espaços de Sala De Aula: Pegando a Estrada, desenvolvido entre 2008 a 
2014, com turmas do Curso de Pedagogia da FAI – Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação, 
em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Brasil, apresentou como objetivo o trabalho da memória na constituição da 
sociedade e dos educadores, promoveu visitas a museus e a patrimônios culturais. A metodologia empregada foi de 
pesquisa ação, iniciada em 2008, com a visita da Pinacoteca, Museu do Ipiranga e do Museu da Língua Portuguesa, 
em São Paulo com a apresentação das técnicas de registros e produção de imagens destes, e posteriormente ao Mu-
seu da Escola Técnica de Eletrônica Sinhá Moreira, em Santa Rita do Sapucaí, ressaltando o empreendedorismo da 
fundadora e o rico acervo tecnológico. No Museu Delfim Moreira, na mesma cidade, residência de um ex-presidente 
da República Velha. A percepção foi de novidade para a maioria das estudantes que desconheciam a proximidade de 
tais patrimônios e se surpreenderam, positivamente, com as descobertas locais. Foram visitados também o Museu 
Arqueológico de Conceição dos Ouros, que ressaltou a história indígena regional, e o Centro de Memória do Instituto 
Nacional de Telecomunicações (INATEL) de Santa Rita do Sapucaí, destaque na história institucional da universidade 
vinculada à recente história política do Brasil. Em 2014, a visitação foi ao Museu Tuany Toledo em Pouso Alegre, 
que com um variado acervo do cotidiano regional e nacional permitiu a reflexão acerca da identidade e do simbolismo 
histórico deste. De cada localidade conhecida, verificou-se a necessidade da relação do educador, no processo de sua 
formação, com experiências culturais estabelecendo, desta forma, vínculos com a memória e com o patrimônio em 
tempos de acelerada modernidade.

Palavras Chave: Patrimônio. História. Museus. Formação de Professores. Memória.

ABSTRACT

The project Pegando a Estrada was developed from 2008 to 2014 at Faculdade de Administração e Informática –FAI, 
Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais (MG), Brazil, in classes of the Pedagogy Course. It aimed to work the memory in 
the constitution of society and educators, promoting visits to Museums and their cultural heritages. The methodology 
used was action research, begun in 2008 in São Paulo. The Museums visited were the Pinacoteca, the Ipiranga Museum 
and the Museum of the Portuguese Language. The visitors were presented to records techniques and to images production 
of the museums. At Museum of  Escola Técnica de Eletrônica Sinhá Moreira, in Santa Rita do Sapucaí, were checked 
the entrepreneurism of the founder and the plentiful technological collection. At Delfim Moreira Museum, in the same 
city, in the residence of a former president of the Old Republic, the perception was new to the vast majority of students, 
integrating people who are unaware of the nearby heritages, and are surprised positively with local discoveries. In the 
Archaeological Museum of Conceição dos Ouros – MG, visitors were presented to the regional indigenous history, 
and in the Memory Center of  Instituto Nacional de Telecomunicações  (INATEL)  in Santa Rita do Sapucaí, they were 
presented to the featured in the institutional history of the university linked to the recent political history of Brazil. In 
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2014, the Tuany Toledo Museumin, Pouso Alegre, was visited, with its varied collection of regional and national daily, 
allowed to reflect the identity and historical symbolism of the museum collection. In each location, was perceived the 
necessity for the educator's relationship with cultural experiences since his training, establishing links with memory 
and heritage in accelerated modern times.
 
Key words: Heritage. History. Museums. Teacher training. Memory.

1. INTRODUÇÃO

 Este texto traz abordagens que remetem 
à formação docente na perspectiva da valoração 
da dimensão cultural durante a graduação de 
Pedagogia, associada a conteúdos e trabalhos 
junto à disciplina de Metodologia de História. 
O projeto “Pegando a Estrada” foi pensado 
no formato de viagens culturais em locais de 
patrimônio e memória, portanto, pensou-se em 
um conjunto de experiências pedagógicas fora 
de sala de aula durante o período seis anos.
 Diferentes turmas do Curso de Pedagogia 
da FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, 
Tecnologia e Educação, de Santa Rita do 
Sapucaí- MG, participaram do projeto e, por 
meio de entrevista semiestruturadas, procurou-
se estabelecer correlações quanto à formação 
docente que incluíram vivências culturais que 
influenciaram nas futuras práticas docentes das 
alunas. Necessário se faz ressaltar o fato de 
que, o contato com ambientes de Patrimônio e 
Memória, pressupõe uma postura de reflexão e 
de ações de preservação diante das ameaças das 
perdas culturais.
 A fundamentação para o projeto 
encontra no conceito do professor reflexivo, 
uma tendência da atualidade, bem como o 
argumento de que o docente em formação deve 
buscar por uma autonomia que esteja além 
das normas do mercado às quais a educação é 
submetida. O educador do presente necessita 
ser alguém que se posicione para compreender 
seu papel e suas possibilidades de ação.
 O mundo atual cada vez mais confirma 
a aura capitalista e materialista que privilegia a 
produtividade e o tecnicismo, negligenciando, 
por vezes, o incentivo à formação humanista. Na 
presente pesquisa, que nada se opõe ao momento 
de progresso tecnológico, o foco é destacar, na 

fala das participantes do projeto, a ocorrência 
de transformações quanto aos olhares docentes, 
uma vez vivenciada a experiência cultural 
de viagens e das experiências humanistas 
transformadoras. Pôde-se agregar saberes que 
despertaram o gosto pela arte e pela memória, 
algo inédito para muitas das estudantes da 
pedagogia, observando-se a necessidade de 
ações para a permanência histórica no seio 
social que beneficiariam seguidas gerações. A 
reflexão aqui proposta pretende agregar, sempre 
que possível, desde a formação inicial de 
professores nas universidades, experiências de 
viagens e visitas culturais, que permitam formar 
as bagagens de conhecimentos e competências 
adquiridas fora dos espaços escolares, que 
transformem dia a dia da escola. 
 Em um momento estão nos bancos 
da universidade, sensibilizados pela carreira 
pedagógica em curso, muito breve e, em outro 
tempo, serão mestras que dentre muitas marcas, 
deixarão aquelas exclusivas de sua formação, 
assimiladas das lições e influências, seja na 
graduação, seja na formação continuada. Assim, 
pensar no espelho do educador de hoje, que um 
dia será refletido, é pensar no cerne da formação 
docente do agora, e incluir à mesma o gosto por 
uma dimensão cultural, que endossa ações da 
escola e dos indivíduos pela história na forma de 
patrimônios. O professor apreciador da cultura, 
é alguém que interpreta o contexto, percebe a 
educação como um processo dinâmico, que 
muitas vezes necessita “cruzar as fronteiras” 
da sala de aula, e estimula momentos de 
aprendizagem que proporcionem conexões 
do “sentir-pensar”.  O contato com locais 
de patrimônio e memória constituem nessa 
pesquisa, justamente a fronteira atravessada, 
o “x” do mapa que instiga a curiosidade e 
disposição de projetar-se nesses espaços 
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culturais, caracterizando o papel dinâmico da 
História. 
 Na fala dos entrevistados do projeto 
“Pegando a Estrada” atribui-se grande valor aos 
elementos concretos da história, do quanto se 
pode aprender e ensinar contatando-os; do quanto 
se podem interpretar épocas, sujeitos, ações e 
legados.  A necessidade visual da aprendizagem 
em locais de Patrimônio e Memória, segundo 
alguns relatos, produziu uma experiência tão 
marcante durante a formação das docentes, que 
o caráter transformador da História se tornou 
presente em suas carreiras e em suas vidas.  
 Os locais de memória são as conchas 
da praia depois que o mar se retira, afirma 
Nora (1993, p.13). O mar da História necessita 
ser reconhecido como provedor de todas as 
vidas ao longo do tempo. Ao homem cabe o 
aprendizado de que as conchas são como os 
patrimônios culturais que resistiram e, através 
deles, sempre se poderá recontar a História. 
Contudo, ao mesmo tempo em que os lugares 
de Memória, dentro do conceito de relevância 
do coletivo, são erguidos e frequentados, não 
se deve tratá-los estaticamente. Os locais de 
memória têm vida, e contam vida. Durante a 
formação docente, há uma responsabilidade em 
se oferecer experiências pedagógicas culturais 
fora de sala de aula, que sejam densas de 
reflexão, de debates e culminâncias fortalecendo 
a perspectiva humanista na educação, e assim, 
resistir às negligências da modernidade, do 
imediatismo da realidade e da semicultura, 
segundo Adorno (1995, p.17).
 Das quarenta e cinco estudantes que 
participaram efetivamente do Projeto Pegando 
a Estrada, no período de 2008 a 2014, dezesseis 
deles responderam às seguintes questões: 
Por que foi importante ter contato com o 
patrimônio histórico durante o período de 
formação docente através do Projeto Pegando 
a Estrada? Aprender nos espaços fora de sala 
de aula, em contato com o patrimônio cultural, 
contribuiu para a cidadania? Como? Os 
resultados científicos dessa análise de conteúdo 
de natureza qualitativa, sob a perspectiva 
educacional do futuro docente e de seu contato 

com o patrimônio, ofereceram subsídios que 
confirmam que a aprendizagem histórica 
significativa, em espaços patrimoniais, fora de 
sala de aula, influenciam ações pedagógicas 
futuras, que valorizam de imediato os bens 
patrimoniais e a consciência da necessidade de 
preservá-los.

2. A FORMAÇÃO DOCENTE 
NOS ESPAÇOS DE MEMÓRIA E 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

 Debates e pesquisas em torno da 
formação docente tem-se mostrado intensos, 
seja pelos aspectos teóricos da mesma, seja 
pelos aspectos da prática. Segundo Nóvoa 
(1995, p.21), a formação de professores tem 
ignorado, sistematicamente, o desenvolvimento 
pessoal, confundindo "formar" e "formar-
se"; não compreendendo que a lógica da 
atividade educativa nem sempre coincide 
com as dinâmicas próprias da formação. No 
presente, segundo Garcia (2009), entende-se 
um novo momento docente, apesar dos reveses, 
um momento para pensar. Enquanto aluno, 
o futuro docente é apresentado às propostas 
metodológicas face às tendências de seu tempo, 
e na atualidade, apresenta-se a tendência do 
professor reflexivo, ainda que num contexto de 
práticas educacionais muito influenciadas pelo 
imediatismo.
 A constituição do educador é um 
processo, que deve se pensar, de forma ampla, 
nos dilemas da carreira, nas exigências e 
incoerências das políticas públicas, mencionar 
a precariedade material aqui, não aprofundada, 
porém a consciência docente deve ser um 
atributo indispensável. Um cenário de crise nas 
percepções de Nóvoa (1995, p.23). Cenários 
do presente, constantemente sacudidos por 
respostas para a qualidade da educação sem 
privilegiar o processo e seus educadores. Não 
há ensino de qualidade, nem reforma educativa, 
nem inovação pedagógica sem uma adequada 
formação de professores. Essa afirmação é de 
uma banalidade a toda prova. E, no entanto, 
vale a pena recordá-la em um momento em 
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que o ensino e os professores estão sob fogo 
cruzado das mais diversas críticas e acusações. 
(NÓVOA, 1995, p.24).
 Perante a visão da crise educacional, 
diversas sociedades se esforçam para acelerar 
progressos materiais sem que se pense na mesma 
proporção, nos investimentos humanistas da 
engrenagem educacional, no professor e suas 
dimensões. Responder pela formação docente, 
que vem se constituindo num campo específico 
de pesquisa e conhecimento, nas palavras de 
André (2010,12) é refletir sobre o atual contexto 
no qual a educação vem sendo submetida aos 
valores do mercado, os conhecimentos e as 
práticas úteis ao mundo moderno que concebem 
novos padrões. Uma indústria de massa atua 
sobre a vida moderna especialmente desde o 
pós-guerra (1945), e também alinhou à educação 
aos seus propósitos de bem-estar. Ainda que 
imperceptíveis a curto prazo, os malefícios do 
pensar dentro de um padrão estão no fato de 
reproduzir uma sociedade que pouco questiona, 
que consome e passa a entender o consumo 
como felicidade. Na docência, a oportunidade 
em reduzir tais impactos materialistas faz-se 
urgente, bem como implementar reflexões e 
resistências para que se pense “fora da caixinha 
da utilidade”. O gosto por experiências culturais, 
sendo grande parte vivenciada em espaços de 
patrimônio e memória, são formas de se resistir 
aos apelos da ordem capitalista. 
 Ainda é tímida a produção acerca do 
tema, ainda que haja certa urgência por uma 
literatura voltada para a docência que inclua 
no processo de formação as experiências 
junto ao Patrimônio e à Memória vivendo em 
tempos que a educação se encontra voltada para 
o mercado.  Resistir à cultura de massa e aos 
apelos dessa indústria é algo difícil em todos 
os seguimentos da vida moderna. O sentir e o 
pensar juntos, no processo educacional, salvo 
exceções, historicamente, não são aplicados, 
são duas maneiras de interpretação da realidade 
cujo pensamento capitalista separou ao longo 
dos séculos. “Quem ensina o Educador?” Um 
questionamento forte já postulado por grandes 
nomes da intelectualidade como Florestan 

Fernandes, sociólogo e político brasileiro, que 
destaca a necessidade de politização do mesmo, 
ou Paulo Freire, educador, pedagogista e filósofo 
brasileiro, que evoca o caráter de se reconhecer 
realidades para atuar também pela afetividade.  
Ensinar o educador, desde a universidade 
necessita incutir nesta indagação, a disposição 
para ser um ponto de qualidade em meio aos 
dilemas já mencionados. Incutir a necessidade 
de recorrer às suas estruturas internas de 
autonomia e persistência, seja atuando na escola 
de base, seja na universidade.
 Tem-se assim, como alicerce de pesquisa, 
a consciência de que, quem educa o educador 
entende a necessidade do desenvolvimento do 
caráter humanista tanto quanto a necessidade 
do ensino do conteúdo formal. Educar o 
educador é oferecer práticas e possibilidades de 
aprendizagem da história que habita em cada 
patrimônio cultural, é suplantar os espaços fora 
da sala de aula, cristalizando o hábito de se refletir 
conhecimentos. Educar o educador é o desafio 
dos cursos de Pedagogia, que têm buscado um 
amplo aprimoramento de competências, o que 
não deixa de ser um reflexo de nossos tempos. 
Inegavelmente a credibilidade das instituições 
passa pelos alicerces dos Currículos, em parte 
tradicionais, em parte diversificados. Trata-se de 
uma realidade que envolve a busca da eficiência, 
aqui entendida sua relevância tanto quanto, 
a necessidade do caráter humanista, afinal, 
educação é o encontro de pessoas. Harmonizar 
os saberes formais aos que são adquiridos em 
meio às atividades extraclasses, além de novos 
sentidos e interpretações, vislumbram faces da 
pluralidade cultural que salta dos currículos e se 
impregnam naturalmente às práticas.   
 Depois de muitas estradas junto a mestres 
e mestras, é inevitável a percepção de quem é o 
ser humano daquela estrada, n’outras palavras, 
estar junto a estudantes fora da sala de aula 
permite conhecer mais da índole e dos costumes 
que se revelam em gestos, palavras, visões de 
mundo. Ser mestre e pensar o futuro suscita 
um desafio, mas também um encantamento e, 
pensar nos espaços desse encantamento é buscar 
a história viva por meio de museus, bibliotecas, 
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centros de memória, dentre outros. É ter a 
certeza da ocorrência de experiências culturais 
transformadoras ocasionadas pela pluralidade e 
pela sensibilidade dos aprendizes e/ou futuros 
professores (CARVALHO 2001, 37). 
 Ante aos elementos mencionados, de 
acordo com a pesquisa desenvolvida, a formação 
do educador se constitui de forma complexa, 
porque deve privilegiar, equitativamente, 
o conhecimento acadêmico e ações que 
desenvolvem a consciência do seu tempo, as 
reflexões a termo do que se ensinam, bem 
como a quem e como se ensina.  Caracterizada 
a necessidade de que a educação não se faça 
apartada de elementos humanistas, a formação 
docente deve então perceber nas entrelinhas dos 
discursos da modernidade, que este necessita 
ser um inovador que tem por alternativa, inovar 
promovendo encontros históricos e culturais 
para contagiar outros que não parem de inovar 
por esses caminhos além da sala de aula.
 O senso de humanidade gerado pelas 
oportunidades de viagens culturais, foi um 
resultado da pesquisa. Diante da possibilidade 
de que ele venha a se tornar um hábito, o 
docente se transforma perante tais experiências 
de contato com o patrimônio e a arte. Quanto 
mais estas oportunidades se tornem frequentes, 
ou integrarem, efetivamente, o plano de ensino, 
mais favorecerão ao futuro mestre, condições de 
inovação, de interpretação, e de reflexão acerca 
das experiências banhadas por pensamentos 
humanizados propostos autonomamente. 
 Necessário refletir o grande valor do 
contato com a cultura, fruto da originalidade 
de tantos povos, da arte que pode ser tão 
amplamente interpretada e discutida num rico 
processo educacional. A dimensão cultural 
docente, em tese, é um longo caminho a ser 
trilhado, e produz indivíduos mais autônomos, 
abertos ao entendimento do valor das diversas 
representações do mundo. Tal dimensão 
cultural do educador pode, de fato, combater 
os efeitos nefastos da semicultura, segundo 
Adorno (1995), e instiga-nos também a pensar 
nos compromissos da universidade.

2.1 VIVÊNCIA DO PROJETO: VIAGENS 
PARA COLETA DE DADOS DA PESQUISA

  Entende-se aqui, por todas as 
argumentações já apresentadas, que atuar 
em um curso de graduação é oferecer aos 
indivíduos, além dos conteúdos formais,  
valores e impressões quanto às necessidades 
sociais atuais, sem perder de vista as exigências 
científicas para sólida formação. Vislumbrando 
que dentre as carências sociais a serem 
vivenciadas na formação docente é importante 
promover “aulas-passeio”, pois elas dão a 
oportunidade de agregar aos conteúdos de 
História, elementos concretos, possibilidades 
do ‘sentir pensar', e a refletir sobre aspectos 
culturais, é que o Projeto Pegando a Estrada 
ganhou contornos. Conforme Arruda (2012, 
2), a aula-passeio surgiu de uma observação 
simples: se, dentro da sala, os alunos viviam 
interessados no que acontecia do lado de fora; 
por que não sair com eles e se aproveitar esse 
interesse para a aprendizagem? 
 O objetivo principal do projeto foi viver 
experiências culturais para refletir, interpretar, 
desenvolver o senso crítico diante da história 
dos Patrimônios Culturais.  A correlação feita 
em seguida foi bastante simplista: o educador 
que reconhece o valor dos patrimônios culturais 
e dos lugares de memória disseminará lições em 
sua trajetória, contribuindo para uma educação 
com elementos humanistas. Durante sua 
formação, o futuro educador, levado a explorar 
os espaços culturais fora de sala de aula, poderá 
reconhecer, inclusive, elementos de identidade, 
descobrindo que o processo educacional como 
um todo faz muito sentido, e explica realidades. 
A experiência junto ao Patrimônio Cultural, o 
contato visual, os elementos concretos a serem 
interpretados, seja na História ou na Arte, são 
conexões que elevam os sentidos, encaminham 
etapas de humanismo necessárias tanto a quem 
educa quanto a aquele que é educado.
 Discutir a História, refinar a cultura, 
promover conexões entre teorias e práticas da 
educação cidadã pela preservação histórica 
e cultural, são objetivos implícitos, com 
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resultados que permitem renovar esta prática 
com o passar dos anos. Com as turmas de 2008 
a oportunidade de conhecer a cultura do Brasil 
iniciou-se pela visitação ao Museu do Ipiranga, 
em São Paulo, referência em fatos oficiais 
como: o desbravamento dos bandeirantes, a 
Independência do Brasil e a vinda de imigrantes 
europeus em função do café, além das primeiras 
indústrias brasileiras. Em seguida, visitou-
se a Pinacoteca do Estado de São Paulo, um 
prédio dedicado a variadas exposições, que 
por ser especialmente fundado sob a influência 
Modernista, possui um acervo artístico com a 
marca da arte nacional. No museu da Língua 
Portuguesa verificou-se uma agradável e 
revolucionária forma de exposição da identidade 
nacional sob o efeito de luzes, móveis, 
documentos e obras de arte que refletiram e 
refletem a pesquisa e a diversidade cultural. 
Próxima ao Museu da Língua Portuguesa, 
encontramos a tradicional Estação da Luz, marco 
dos tempos das primeiras ferrovias da cidade de 
São Paulo com sua arquitetura europeia. Um 
roteiro rico que abriu várias possibilidades para 
refletir sobre as informações obtidas durante as 
visitas, realizar a produção de imagens e, ainda, 
perceber os encantamentos gerados por aqueles 
conhecimentos.
 As trocas de informações, de 
conhecimentos, de imagens de materiais de 
propaganda e de conteúdos inspiravam a 
confecção de novos materiais pedagógicos 
como álbuns, memoriais e relatórios. Assim, 
equipes orientadas nos espaços da Universidade 
puderam expor, com originalidade, a experiência 
obtida nos espaços culturais. Nos intervalos 
de atividades ouvia-se informalmente: “Viajar 
é muito necessário”. “Viajar ensinou”. 
“Viajaremos de novo?”. Outras turmas 
participaram do projeto aprendendo história 
fora da sala de aula, numa metodologia que 
harmonizou conteúdos formais e plano cultural, 
tornando-os mestres competentes e apaixonados 
por cultura.
 No Museu Delfim Moreira do município 
de Santa Rita do Sapucaí, localidade que abriga 
nossa Faculdade e o Curso de Pedagogia, as 

alunas tomaram conhecimento que a cidade 
havia sido residência de um Presidente da 
República do Brasil, o senhor Delfim Moreira, 
que integrou o grupo de Presidentes da 
República Velha ou “República do Café com 
Leite”, assim apelidada quando se queria falar 
do poder de Minas Gerais e de São Paulo até 
1930. Um acervo variado da família Moreira 
datado do século XIX e XX, objetos pessoais 
do presidente, documentos, objetos de época 
da sociedade brasileira, em grande parte rural, 
e exposição de pequenos projetos integradores 
das escolas locais que visitam o museu, 
instigou naquele grupo de alunos sensações 
de curiosidade e contemplação absolutas, que 
ao realizarem o registro de tais experiências, 
como também, reflexões com interessantes 
observações, algumas até surpreendentes como 
nunca ter ido a um museu antes da graduação, 
ou não imaginar que a cidade onde vivem possui 
patrimônios culturais.
 Ainda percorrendo a cidade de Santa Rita 
do Sapucaí, encontramos o Centro de Memória de 
uma destacada universidade, Instituto Nacional 
de Telecomunicações (Inatel), que há poucos 
anos conseguiu organizar, junto a uma equipe 
de historiadores e estagiários, uma coletânea 
de fotos, arquivos diversos, depoimentos e 
mobiliário num ambiente climatizado, que conta 
a história de fundação da Instituição misturado 
às transformações vividas no município ao 
longo de cinco décadas desde 1964. Na ETE, 
Escola Técnica de Eletrônica de Santa Rita, a 
que nos chamou a atenção foi a organização de 
um Museu que unia as histórias da Instituição às 
histórias de vida de sua benfeitora e fundadora 
D. Sinhá Moreira. A evolução tecnológica à 
qual a escola foi submetida desde os anos 50 
foi explicada com muito entusiasmo e ainda 
tivemos a grata surpresa da visita de um ex-
aluno, já idoso, que nos participou várias 
histórias orais da Instituição.
 Em um município  vizinho, Conceição 
dos Ouros foi inaugurado um Museu 
Arqueológico. Necessário se fez pegar a estrada 
solitariamente, pois, uma disputa política ocorria 
na cidade, ocasionou a demissão da curadora do 
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Museu enquanto negociávamos a visita com uma 
turma da Pedagogia. Após aprofundamentos 
do que era um Museu Arqueológico, o 
mais conveniente foi orientar as alunas que 
elaborassem uma entrevista para que pudessem 
obter as respostas da Curadora no último dia 
de trabalho da mesma. A visita foi interessante 
sob todos os aspectos, conheci documentos, 
imagens de escavações que tratavam do início 
da montagem do museu, o acervo composto de 
artefatos e fósseis indígenas, antigos moradores 
da região.   
 O museu escolhido no ano de 2014 
para dar seguimento ao projeto Pegando a 
Estrada foi o do município de Pouso Alegre, 
também na região do Sul de Minas Gerais. 
As razões da escolha recaíram sobre o fato 
de sua proximidade e regionalismo marcante, 
idealizado e organizado graças ao esforço 
individual de um morador de Pouso Alegre, 
incomodado com as perdas de objetos e partes 
das histórias locais. Apesar de não ter formação 
histórica, possuía sensibilidade suficiente para 
enxergar a relevância de tantos bens entregues 
a ele, pela comunidade e os organizou de 
forma a atrair públicos diversos e curiosos 
por raridades. Depois de mais de trinta anos, 
finalmente as iniciativas individuais do senhor 
Alexandre de Araújo, hoje falecido, puderam 
contar com o apoio administrativo para que, 
num lugar de excelente espaço físico, todo o 
acervo pudesse ser exposto e uma equipe de 
profissionais   assumisse as atividades culturais 
locais e projetos em parceria com as escolas. 
Em Pouso Alegre o perfil do Museu trazia 
elementos da história cotidiana da cidade, 
dos sujeitos políticos de diferentes épocas, de 
documentos raros ligados ao poder público 
desde a Monarquia no Brasil até o século XX. 
Interessantes espaços da vida brasileira foram 
recriados, estabelecendo comparativos: casas 
rurais e urbanas, meios de transporte e escolas 
com seus mobiliários do passado não tão 
distante. Fotografias raras do cotidiano e obras 
de arte fizeram com que o conjunto ficasse ainda 
mais instigante de interpretações. Novamente, 
o grupo de universitárias que ali estiveram 

refletiram encantamento, pois para muitas delas 
a experiência num museu era inédita. O ponto 
forte daquela estrada foi a iniciativa de um 
leigo, que, apaixonado por cultura e história, 
salvou muitas histórias da coletividade.
 Assim, o período de seis anos do 
Projeto Pegando a Estrada permitiu que se 
fizesse a sistematização daquelas vivências, 
encaminhando entrevistas semiestruturadas, 
destacando as correlações da formação docente 
que inclua aprendizagens e experiências 
rotineiras junto ao Patrimônio Cultural. O grupo 
de estudantes estimado em quarenta e cinco 
universitárias contou com a disponibilidade de 
dezesseis dessas ex-alunas, hoje educadoras 
formadas e atuantes, que responderam 
às entrevistas. Através de duas questões 
encaminhadas aos respectivos e-mails, a 
abordagem de pesquisa correlacional qualitativa 
com instrumento de entrevista mostrou-se o 
ideal. A opção de análise das respostas foi por 
“temáticas analíticas”, análise de conteúdo, 
onde foi possível agrupar os elementos mais 
presentes durante o Projeto Pegando a Estrada, 
revelando conclusões originais dentro das 
variáveis transformações da aprendizagem em 
Locais de Memória e Patrimônio.

2.2 ANÁLISE E AGRUPAMENTO DE RES-
POSTAS DA ENTREVISTA POR TEMÁTI-
CAS ANALÍTICA.

Questão 1: Por que foi importante ter contato 
com o patrimônio histórico durante o período de 
sua formação docente?
 As alunas são caracterizadas aqui 
pelas siglas A1, A2, A3, subsequente até A16. 
A primeira temática analítica selecionada 
dentre cinco, foi à oportunidade de conhecer 
locais de patrimônio nunca visitados, inclusive 
patrimônios próximos que não imaginavam tão 
ricos:

(A1) Tendo em vista a importância de 
experimentar o "sabor" da aprendizagem 
significativa, foi propício e de muita valia 
conhecer o Museu de Santa Rita do Sapucaí. 
Pois, mesmo morando bem próximo eu nunca 
havia ido, por falta de tempo e por imaginar que 
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ali só teria “coisas velhas”. 
(A3) Durante a visita ao museu no período 
de formação, pude perceber o quanto o ensinar 
pode ser agradável e atrativo para todos, que não 
necessariamente precisa ser em sala de aula. “Foi 
importante para o enriquecimento pessoal, pois 
não havia visitado um museu”.
(A14) Foi muito importante, pois tivemos a 
oportunidade estar mais perto da cultura de Santa 
Rita, de conhecer grandes personalidades e seus 
bem feitos pela cidade. 

 A segunda temática analítica de 
respostas centralizou a importância  e o sucesso 
da aprendizagem quanto ao  tema, sendo que  
esteve diretamente relacionado  ao contato  
visual e com o concreto do que puderam 
observar: 

(A2) Foi de grande importância ter contato 
com o patrimônio histórico, pois eu tive a 
oportunidade de conhecer de preto cada detalhe 
dos patrimônios sua utilidade e serventia na 
época.
(A6) Durante a formação docente é 
extremamente necessário ter acesso ao 
patrimônio histórico, porque este patrimônio 
nos traz o conhecimento visual que muitas vezes 
nos passa despercebido ou pouco compreendido, 
somente através das leituras. 
(A7) Este contato me sensibilizou. Mostrou 
a importância e a riqueza do patrimônio cultural, 
fez com que eu conhecesse a história através 
da observação de objetos que compunham um 
cenário de um passado marcante e significativo 
para o município de Santa Rita do Sapucaí. 
(A9) O contato com o patrimônio 
histórico me possibilitou o conhecimento de 
forma coerente em diferentes tipos de artes, 
antiguidades, condições em que o Brasil viveu, 
entre outros conhecimentos... As exposições 
não foram simplesmente um ato "ilustrativo" 
do conteúdo aplicado em sala de aula. O Museu 
foi um local de grande potencial educativo, 
onde foi possível ter contato com obras de arte 
originais, além de uma verdadeira noção do que 
é patrimônio histórico e cultural.
(A10) Considero esse contato de extrema 
importância pra nós, pois assim, teremos 
mais subsidio para incrementar a metodologia 
aplicada em sala de aula com alunos.
(A11) Uma das metodologias mais 
importantes na aprendizagem é a observação, 
portanto ter ido ao Museu de nossa cidade, foi 
possível perceber, sentir e enxergar a realidade 
daquele tempo concretamente, sentimento esse 
que nos faz pensar nas mudanças ocorridas até 
hoje.
(A12) Para mim o contato com o patrimônio 
histórico durante a formação acadêmica foi de 
extrema importância, pois proporcionou um 
aprendizado concreto acerca do tema. Vivenciar 
o que se está aprendendo é a melhor forma de 
fixar o conhecimento. 

 Na temática analítica seguinte algumas 
delas situaram a importância desse contato 
como formador da postura do educador diante 
do tema:

(A3) Foi importante para o enriquecimento 
pessoal, pois não havia visitado um museu 
ainda e para a minha formação como Educadora 
a postura com relação à pesquisa na visão de 
um professor, poderei um dia contribuir para a 
formação social dos meus futuros alunos.
(A13) Muito importante, pois o professor é 
indispensável na transmissão dessa história, da 
cultura de um povo, pois sua missão é instigar a 
curiosidade do aluno e o prazer pela descoberta 
em conhecer o seu passado, a história cultural de 
um povo. Cabe ao professor contribuir e mostrar 
a seus alunos que temos que respeitar valorizar e 
preservar o nosso patrimônio.
(A15) (...) pude observar a forma como a 
professora orientava a turma  durantea visita, e 
aprender como me portar  diante de meus alunos, 
estimulando a todo o momento e demonstrando 
amor por cada pedacinho de história presente ali.
(A16) Para que eu pudesse aprender quais são 
os principais fatos de nosso país e região, quais 
são os critérios e procedimentos para considerar 
algo como monumento ou documento, quais são 
os tipos de patrimônios históricos, que órgão é o 
responsável por eles, e como deverá ser minha 
atuação como docente quando for lecionar este 
conteúdo.

 A transmissão daquele conteúdo 
para outras gerações de alunos também 
pôde ser tematizada, pois consideraram 
que poderiam a partir daquela experiência 
transmitir conhecimento colaborando para as 
permanências patrimoniais:

(A2) Com este contato, eu tive o 
conhecimento e poderei passar para as demais 
pessoas quando necessário.
(A8) Em todo o processo, percebi a 
importância da valorização, do conhecimento 
e da preservação do patrimônio cultural, 
principalmente, de Santa Rita do Sapucaí. 
Acredito na importância de transmitir tais 
conhecimentos, a fim de propagar a cultura 
histórica de nossa sociedade.
(A6) Pude ver o caminho trilhado pela 
história, e traz mais conhecimento para os 
docentes, desperta maiores possibilidades para 
transmitir aos discentes. A História é a base para 
tudo, comprova e instiga.
(A4) Vivi experiências do ensino da 
metodologia e da prática, daí a necessidade de 
trabalhar e transmitir aos outros as temáticas 
como a memória no processo de ensino e 
aprendizagem, a memória é um fenômeno social.

 Para encerrar as temáticas analíticas 
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colhidas e as respectivas respostas, as estudantes 
falam da importância de se estabelecer 
comparações durante as visitas, como se o hoje 
para elas fizesse mais sentido o olhar para trás e 
perceber as evoluções tecnológicas:

(A5) Foi importante para conhecer a 
importância do patrimônio na época passada e 
poder comparar com o momento atual e analisar 
as transformações.
(A11) Uma das metodologias mais 
importantes na aprendizagem é a observação, 
portanto, ter ido ao Museu de nossa cidade, foi 
possível perceber, sentir e enxergar a realidade 
daquele tempo, de forma concreta, sentimento 
esse que nos faz pensar nas mudanças ocorridas 
até hoje. Realmente vivendo o presente, fazendo 
parte dele, seremos o passado de amanhã.

 Questão 2 - Aprender nos espaços fora 
de sala de aula, contatando o patrimônio cultural 
contribui com a cidadania? Como?
 A questão direcionada às alunas 
participantes do Projeto Pegando a Estrada 
destacou as aprendizagens ocorridas nos espaços 
fora de sala de aula, espaços da coletividade junto 
à História. O contato com ambientes culturais 
leva a diferentes percepções, sensibiliza e, a 
partir daí novos olhares e reações de preservação 
daqueles espaços públicos são inevitáveis.
 Foram compiladas três temáticas 
analíticas dentro do que as dezesseis 
participantes interpretaram, sendo a primeira 
delas a própria sensibilização e sentimento de 
valorização destes locais de memória:

(A1) A professora Denise ao planejar sua 
aula objetivou o desenvolvimento de que cada 
aluna colocasse em prática sua cidadania.
(A2) Sim, com certeza. Porque podemos perceber 
que existe ali a valorização pelo patrimônio, o 
que ajuda as pessoas terem mais sensibilidade, 
a reconhecer o patrimônio e aprender a valorizá-
lo.
(A5) Aprender fora dos espaços foi mais 
significativo, e tais informações e imagens 
ficaram gravadas em nossa memória, despertando 
cuidado com o local e mais interesse.
(A9) Sem dúvida, aprender na prática e fora da 
sala de aula é um conhecimento que se leva para 
a vida.
(A10) Acredito que contribua, uma vez que, 
ele conhecerá um pouco mais sobre todos os 
detalhes ali retratados, assim haverá um novo 
olhar histórico a inúmeras coisas.
(A12) Sim, sair da sala de aula e entrar em 
contato com o patrimônio cultural, com certeza, 
contribui para a cidadania, pois a partir do 

momento em que se conhece a história por trás 
daquele patrimônio, passa-se a enxergá-lo com 
outro olhar, respeitando e valorizando a sua 
importância cultural.
(A13) Sim. Refletir sobre a memória é 
valorizar o passado e seus legados, é ser sujeito 
da construção da história, e isso é um exercício 
da cidadania.
(A16) Sim, as questões que foram levantadas 
na visita foram fundamentais para que 
pudéssemos nos aprofundar no conhecimento do 
patrimônio, da memória que ele revela é valiosa 
para os cidadãos.

 Na temática analítica seguinte, uma 
forte inclinação para o fato das influências do 
ambiente gerando atitudes de preservação para 
a posteridade. 

(A3) Contribui também com nossa cidadania, 
pois nos faz capaz de perceber as riquezas 
presentes neste ambiente e o quão valiosos são. 
E como cidadãos somos responsáveis por manter 
com respeito e cuidado o nosso bem precioso 
que é nosso patrimônio cultural.
(A6) O contato com o patrimônio com 
certeza contribui com a cidadania, pois transmite 
a necessidade de conservação, para que a história 
no futuro seja conhecida e preservada. O aluno 
consciente leva isto para a sua vida e muda em 
relação aos seus pensamentos e atitudes.
(A7) Mostra a importância da preservação 
do patrimônio cultural muitas vezes ignorado 
pela sociedade. Compreender que ele é uma fonte 
que oferece os conhecimentos e compreensão 
da realidade atual, sensibiliza para o cuidado e 
preservação.
(A14) Sim. Em contato com o patrimônio 
cultural, podemos vivenciar melhor cada história 
contada de uma forma diferente e mais viva. 
Podemos conhecer objetos que fizeram parte 
da história e entender sua importância para a 
cidade, nos incentivando a preservar para que 
futuras gerações tenham a mesma oportunidade 
que nós tivemos. 
(A15) Sim, o contato com um patrimônio 
histórico desperta em nós o encanto e a 
admiração em saber que aqueles registros foram 
conservados por tanto tempo e desperta também 
o reconhecimento pelo valor que eles têm para 
a sociedade...Se existem foi porque aqueles 
que passaram por eles preservaram, cuidaram e 
compreenderam que outros iriam precisar deles 
um dia. Cidadania também é isso, cuidar do 
que está a nossa volta, porque pode ser útil para 
outras pessoas e também porque faz parte de nós, 
do que vivemos e um dia fará parte da história de 
nossos tempos.

 Por fim, a última temática analítica 
de respostas a ser compilada apoia-se em 
identidade. O fato de aprender com os espaços 
de patrimônio, espaços originariamente 
coletivos, cooperou para as reflexões acerca de 
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quem somos e estabelecer conexões sobre o que 
nos constitui: 

(A4) O acesso aos bens patrimoniais, é uma 
forma de preservação da memória individual e 
coletiva, elementos constituintes da cidadania e 
identidades culturais.
(A8) A oportunidade de visitarmos, permitiu 
conectarmos a teoria estudada em sala de aula 
e, com isso, foi possível ver que a cultura e 
nossa história não está distante de nós. Tais 
visitas contribuem significativamente para a 
aquisição do conhecimento histórico, é um apoio 
ao trabalho dos professores que conseguem 
transmitir uma formação cidadã a seus alunos.
(A11) Conhecendo a diversidade das histórias 
que permearam nosso município podemos 
analisar e melhorar nossa conduta como 
cidadãos para que nossas memórias culturais não 
se apaguem, cuidando mais do nosso patrimônio, 
nossa terra.

3. CONCLUSÃO

  A docência é a carreira dos resultados a 
longo prazo, que simultaneamente às propostas 
pedagógicas, que apresentam expectativas por 
uma educação diferenciada, criativa, reflexiva, 
que sem se deixar vencer pelo imediatismo, e à 
frente da formação de professores na Graduação, 
faz-se necessário um movimento em defesa da 
autonomia  a fim de pensar a História e seus 
patrimônios, em espaços além da sala de aula, 
espaços prontos a ensinar e se que comunicam 
com os que deles se aproximam refinando a 
cultura, sensibilizando e motivando ações de 
preservação. 
 Ensinar e aprender através de viagens 
culturais ou, através de aulas-passeio, nas 
considerações de Arruda (2012, p.2), representam 
um conjunto de atividades objetivamente 
pensadas para a perspectiva humanista da 
formação docente. “Viajar é preciso e as 
estradas convidam”. Da aparente simplicidade 
da ideia à complexidade do planejamento, cada 
etapa se fez com objetivos e com resultados que 
reproduzissem transformações do agir-pensar. 
Gratificante e relevante constatar, depois de 
anos, os resultados que permitem afirmar que 
aprender junto ao patrimônio cultural agregou 
importante dimensão cultural à formação 
docente daqueles grupos entrevistados.  Foi 
possível verificar, na ação pedagógica atual,  as 

percepções de identidade, do senso de preservar 
e educar para a  posteridade através dos 
elementos visuais, fortalecendo a sensibilidade 
e apreciação docente.
 Dentre muitos desafios junto à Educação, 
especialmente quando se pensa a formação 
docente e do que esta possa representar como 
força social, como resistência e consciência, 
aqui se reafirmam as possibilidades de ação 
e inovação pedagógica que vão além dos 
espaços tradicionais de sala de aula, num 
mundo que necessita ser redescoberto em 
sua história. Quando se atribui sentido a cada 
espaço investigado, segue-se uma inevitável 
transformação entre os atores que ensinam e os 
que aprendem.  
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LEITURA: INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO, 
APRENDIZAGEM E CONHECIMENTO

RESUMO

O presente artigo visa questionar o papel da leitura como instrumento transformador no processo intelectual do indi-
víduo, fazendo que este seja atuante e crítico na sociedade em que vive e se relaciona, onde família e escola desempe-
nham pontos importantes nesse processo, visto que os mesmos, em determinados momentos da vida do aluno, podem 
influenciar de forma positiva o hábito da leitura. A leitura é capaz de formar alunos competentes, que compreendam e 
interpretam o que leem, e a sociedade que se encontra inserido. A leitura é um exercício que faz com os alunos entendam 
a sua existência na sociedade em que vive.  O estudo foi realizado afim de entender, o porquê das crianças não sentirem 
estimuladas a esse exercício. Na E.M.E.F. Abdon Dantas de Almeida, esse é um desafio enorme, pois alguns profissio-
nais não mostraram hábito de ler, e sentem ineficientes diante de uma gestão escolar sem experiência e altivez. Além 
do que, foi observado que as crianças que sentem prazer no ato de ler são aquelas que recebem estímulo da família.

Palavras-chave: Leitura. Estímulo. Hábito. Escola. Família.

ABSTRACT

This article aims to question the role of reading as a transformative tool in the intellectual process of the individual, 
making it to be active and critical in society in which he lives and relates. There where school and their family per-
form important roles in the process, as well as in certain times of student life, that can positively influence the reading 
habit. Reading is able to train student´s ability to understand and interpret what they read, and therefore enhance the 
knowledge of the society where they are inserted. Besides, reading is an exercise that makes students to understand the 
crucial importance of the knowledge to the society where they live. The study was conducted in order to understand 
why children do not feel stimulated to this exercise. In E.M.E.F. Abdon Dantas de Almeida, this is a huge challenge 
because some professionals showed no habit of reading, and they feel inefficient in front of a school management 
without experience and haughtiness. Besides, it was observed that children who take pleasure in the act of reading are 
those who receive family encouragement.

Keywords: Reading. Encouragement. Habit. School. Family. 
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Educação

1.  INTRODUÇÃO

 Para entender o processo de leitura, 
faz-se necessário compreender seu significado. 
Leitura, em Aurélio é: 1. Ato ou efeito de ler; 2. 

Arte ou hábito de ler; 3. Aquilo que se lê; 4. O 
que se lê, considerado em conjunto. 5. Arte de 
decifrar e fixar um texto de um autor, segundo 
“determinado critério” (AURÉLIO,1988).
 Segundo Gonçalves (2013), um 
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indivíduo pode ser considerado leitor quando 
passa a compreender o que lê. Ler é antes de 
tudo compreender, por isso não basta decodificar 
sinais e signos, é necessário transformar e ser 
transformado. Para Freire (1989), a leitura não 
é apenas a decodificação da palavra escrita, 
ou da linguagem escrita. A leitura do mundo 
precede a leitura da palavra, a leitura desta 
implica na continuidade da leitura daquele. Ou 
seja, a leitura está associada a forma como ver o 
mundo. Sendo um método de conhecimento.
Souza et al (2004), afirmam que leitura é, o ato 
de perceber e atribuir significados através 
de uma conjunção de fatores pessoais com o 
momento e o lugar, com as circunstâncias. Ler é 
interpretar uma percepção sob as influências de 
um determinado contexto. 

2. LEITURA: INSTRUMENTO DE 
TRANSFORMAÇÃO

 O ato de ler transforma o indivíduo 
fazendo-o compreender a sua existência na 
sociedade. As pessoas que possuem o hábito 
de ler, geralmente, costumam ser pessoas mais 
seguras em transmitir ideias, e se posicionar 
diante do mundo. Gonçalves (2013), afirma que 
a leitura é um dos meios mais importantes para a 
construção de novas aprendizagens, possibilita o 
fortalecimento de ideias e ações, permite ampliar 
conhecimentos e adquirir novos conhecimentos 
gerais e específicos, possibilitando a ascensão de 
quem lê a níveis mais elevados de desempenho 
cognitivo, como a aplicação de conhecimentos 
a novas situações, a análise e a crítica de textos 
e a síntese de estudos realizados. Por isso faz-se 
necessário instigar e estimular a leitura nos anos 
iniciais, para que os discentes adquiram hábito 
e que o mesmo seja prazeroso e não uma tarefa 
árdua e chata.
 Alguns alunos não gostam do exercício 
da leitura, o que dificulta seu aprendizado na sala 
de aula, pois aquele que não possui uma leitura 
fluente, não consegue resolver os exercícios, 
tal que precisa interpretar os enunciados 
dos exercícios. Os mesmos também não são 
estimulados em casa, visto que as famílias 

restringe-se as horas de sala de aula, para o 
que o aluno aprenda a desenvolver a leitura. 
Entende-se por leitura fluente, aquela que, o 
indivíduo interpreta, compreende e decifra 
perfeitamente as palavras. Algumas escolas 
procuram sanar essa deficiência fazendo reforço 
de leitura diária. E por que, ainda existem alunos 
cursando o 5º ano do ensino fundamental, com 
dificuldades na leitura, se há intervenções para 
resolver esse problema? A resposta seria, que 
alguns mediadores não fazem com eficiência seu 
trabalho, e o problema retorna para o professor.
 Atualmente, a educação evoluiu em 
alguns aspectos, porém em outros parece 
estagnada no tempo, pois em uma sala de 
aula regular de escola pública, o docente se 
depara com alguns desafios que interfere no 
desenvolvimento da leitura e aprendizado dos 
alunos, tais como: 

• Alunos especiais que não possuem 
cuidadores requerem atenção 
privilegiada; 
• Alunos que no decorrer de seu tempo 
escolar não desenvolveu habilidades 
necessárias para o ano que está cursando;
• Alunos problemáticos que compõem 
famílias desestruturadas;
• Gestão escolar e corpo docente 
desqualificado;
• Secretaria Municipal de Educação, 
que impõe diversos projetos ao mesmo 
a tempo, que não deixa tempo para os 
educadores desenvolver habilidades 
e competências no educando. Poucos 
alunos gostam e tem hábito de leitura. 
Isso se dá pelo fato de serem influenciados 
pela família, e em alguns casos por 
profissionais de educação, que tratam a 
leitura como algo importante e alicerce 
para o desenvolvimento educacional. 

 Rossafa (2010) diz que o aluno precisa 
receber estímulo para a leitura, até mesmo no 
momento de escolher um livro que lhe agrade, 
de forma que a leitura se torne algo prazeroso 
e não apenas obrigatório. Tanto pais quanto 
professores precisam estar atentos ao interesse 
do aluno de forma a orientá-lo a procurar um 
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tipo de leitura que satisfaça o mesmo e faça 
com que ele queira cada vez mais ter contato 
com outros exemplos de leitura: livros, jornal, 
revista ou até mesmo internet.
 O professor deve proporcionar várias 
atividades inovadoras, procurando conhecer 
os gostos de seus alunos e a partir daí escolher 
um livro ou uma história que vá ao encontro 
das necessidades da criança, adaptando o seu 
vocabulário, despertando esse educando para o 
gosto, deixando-o se expressar (SOUZA; 2004).
Leal e Albuquerque (2010) afirmam que a escola 
precisa estimular e ampliar as experiências 
leitoras, ofertando textos literários de diferentes 
gêneros, temas e autores sem obriga-los a ler 
determinados textos que não agradam naquele 
momento de suas vidas.
 Contudo, são poucas as pessoas que 
tem esse pensamento, e que a mesma é um 
instrumento prazeroso, capaz de influenciar seu 
modo de pensar, e ser em sua vida pessoal e 
profissional. Poucos professores têm esse hábito, 
e impõe a seus alunos horas de obrigações 
tediosas e cansativas, leituras sem sentido, que 
não estimulam o leitor a imaginar, a pensar, a 
criticar o meio que está inserido. 
Bräkling (2004), diz que um leitor competente 
é aquele que usa a linguagem escrita, em 
diferentes circunstâncias de comunicação, se 
apropria das estratégias e dos procedimentos 
de leitura característicos das diferentes práticas 
sociais das quais participa, de tal forma que os 
utiliza no processo de construção dos sentidos 
dos textos, compreendendo que a leitura é 
individual, caracterizada pelas especificidades 
das práticas sociais inseridas. O ato de ler 
transforma o indivíduo em ser atuante, crítico 
na sociedade, entende seu papel na mesma, 
buscando seus direitos e compreendendo seus 
deveres.

3. OBJETIVOS

• Discutir métodos de estímulo na leitura.
• Entender o papel do professor e da família, no 
desenvolvimento do aluno leitor.
• Questionar o papel da leitura na formação do 

indivíduo.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

 O estudo foi realizado na E.M.E.F Abdon 
Dantas de Almeida, no distrito de Guanacés 
em Cascavel-CE, com quarenta alunos que 
foram matriculados no 5º ano, durante um 
período de dois meses, que atendiam a um nível 
socioeconômico baixo, onde a maioria viviam 
em um meio violento e pobre. Nessa escola, 
pôde-se perceber a falta de estímulo e ineficiência 
dos profissionais que regiam a mesma, visto que 
não havia uma gestão democrática, muito menos 
experiência na área. Construir uma gestão da 
escola pautada em relações democráticas passa, 
necessariamente, pela ação do gestor da escola, 
tanto para manter como para construir um 
caminho de rompimento com a forma como vem 
se construindo ou processando essas relações. 
Um processo de gestão que seja democrático 
só existirá na medida em que for desenvolvida 
a articulação entre o discurso e a ação e, ao 
mesmo tempo, a defesa dos interesses coletivos, 
tendo por referência os compromissos públicos 
e a construção de uma sociedade mais justa 
(ANTUNES; CARVALHO; 2008).

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Foi observado que as crianças que 
possuíam hábito pela leitura, eram aquelas 
que recebiam maior estímulo da família, e 
consequentemente as que possuíam fluência 
leitora. Foi perceptível também, que alguns 
gostavam muito de fazer contação de histórias 
e de se expressar através do teatro. Segundo, 
Mateus et al (2014), contar histórias é 
uma atividade fundamental que transmite 
conhecimentos e valores, sua atuação é decisiva 
na formação e no desenvolvimento do processo 
ensino-aprendizagem. Os participantes do 
estudo apresentavam níveis de aprendizagem 
distintos, onde alguns apresentaram dificuldades 
extremas tanto na leitura quanto no raciocínio 
lógico.
 Para Petrolino (2007), as crianças 
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não nascem com dificuldades escolares, 
mas aparecem ao longo de seu processo de 
aprendizagem, e pode ser superada ao longo 
do processo educacional com a ajuda de um 
professor bem qualificado e interessado em 
trabalhar com a criança com dificuldade. 
É importante notar que os indivíduos com 
essa dificuldade possuem outras habilidades 
e facilidades para aprender, permitindo a 
compensação e a superação das dificuldades 
iniciais. Como a dificuldade na leitura e na 
escrita é um problema frequente nas escolas é 
necessário que o professor tenha conhecimento 
sobre o assunto, auxiliando seus alunos no 
processo de aprendizado.
 Souza et al. (2004), diz que a 
literatura infantil é como uma manifestação 
de sentimentos e palavras, que conduz a 
criança ao desenvolvimento do seu intelecto, 
personalidade, satisfazendo sua capacidade 
crítica. Martins e Gomes (2010) informam 
que os livros inovam no sentido de inverter os 
tradicionais papéis de gêneros atribuídos aos 
homens e mulheres na sociedade.
Vale ressaltar, que aqueles que possuíam leitura 
sem fluência, eram alunos que não possuíam 
acompanhamento familiar, tornando mais difícil 
o processo de desenvolvimento da leitura. Esses 
alunos eram crianças mais introspectivas e 
possuíam dificuldades extremas em todas as 
disciplinas. 
 Foi diagnosticada a falta de estímulo e 
fluência na leitura por parte de alguns alunos, e 
que não há uma intervenção discente eficiente 
nesse processo.
 Algeri (2014) afirma que, o ato de 
aprender pode apresentar motivações, que 
podem ser primárias, quando vem da satisfação 
em aprender; ou secundárias, quando há uma 
gratificação por parte de alguém, que pode 
ser a família ou como evitação de um castigo. 
A criança tem ou precisa ou precisa ter um 
objetivo ao querer aprender a ler e escrever. A 
Escola, por sua vez, transmite a cultura do povo 
onde ela está inserida.
 Os educadores também enfrentam 
desafios que não estão em seu controle. Muitas 

dessas crianças faziam parte de famílias 
desestruturadas, nas quais, não percebiam 
ou entendiam a importância do ato de ler. E 
como esse influencia o indivíduo na sociedade. 
Os participantes desse estudo, eram alunos 
que na sua maioria, tinham dificuldades de 
aprendizagem, devido não terem adquirido as 
habilidades de ler, interpretar e compreender o 
mundo, na qual estão inseridos.  
Na atualidade, a educação enfrenta diversos 
desafios, considerando os hábitos e 
conhecimentos de vida trazidos pelos alunos, 
onde busca novas práticas pedagógicas que 
deem prazer, instigando a querer aprender. 
Para isso acontecer é necessário a participação 
efetiva e ativa dos pais, para que as crianças 
sintam-se estimuladas e consigam atingir o 
desenvolvimento apropriado para sua faixa 
etária (MARTINS; TAVARES, 2010).
      

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Assim, percebe-se que o prazer pela 
leitura é instigada pela família e pela escola. E 
que muitas vezes, os próprios educadores não 
fazem esse exercício com os seus alunos. Fazer 
da leitura algo constante no ambiente escolar, 
levando o aluno a ter contato com variadas 
obras auxilia o desempenho destes em relação 
a diversas atividades futuras. 
 O ato de ler precisa levar a criança à 
compreensão do assunto lido e não simplesmente 
repetição de informações, para que assim, 
criticamente, possa se dar a construção do 
conhecimento e a produção de qualquer outro 
texto (GONÇALVES, 2013).
 Segundo Rossafa (2010), para que se 
inicie o prazer pela leitura, é preciso que em 
casa, no ambiente familiar, haja uma interação 
com a leitura, de forma a despertar na criança 
esse gosto tão necessário e importante. Muitas 
vezes, o que ocorre e principalmente na escola, 
é a falta de interesse pela leitura, por parte dos 
professores, que por tantos outros motivos, estão 
desinteressados com o modelo de educação, a 
qualidade de ensino e dos materiais pedagógicos 
e principalmente o valor dos livros. Com a falta 
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de interesse, acabam desmotivando os próprios 
alunos.
 Souza et al. (2004), diz que o gosto pela 
leitura se constrói através de um longo processo 
e que é fundamental para o desenvolvimento 
de potencialidades, há a necessidade de se 
propor atividades diversas e diferenciadas para 
a formação do leitor crítico. 
Para Gonçalves (2013), A prática da leitura se 
faz presente em nossas vidas desde o momento 
em que começamos a compreender o mundo 
à nossa volta. A preocupação com a leitura 
esteve sempre muito presente por se tratar de 
um instrumento essencial em nossa sociedade. 
A leitura está presente em nossas vidas de forma 
muito intensa, ela está relacionada a muitas de 
nossas atividades, no trabalho, lazer ou mesmo 
em nossa rotina, como fazer compras ou ler um 
bilhete.
 O ato de ler transforma, e faz-se 
compreender o mundo em que vivemos, 
portanto é de extrema importância que aconteça 
essa prática motivadora, onde proporcione 
prazer e hábito, transformando esse exercício 
tão necessário e importante na formação do 
indivíduo. Pequenas doses de leitura instigante, 
onde o mediador proporcione momentos de 
diversão, magia e imaginação aos pequenos 
leitores, podem levar as crianças a criar um 
hábito saudável que possa levar a formar pessoas 
atuantes e críticas na sociedade em que vivem. 
Para isso, faz-se necessário compreender que 
antes de tudo, o professor é aquele no qual, o 
aluno ver como exemplo, portanto, aquele que 
influencia nesse processo. 
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