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EDITORIAL 

 

O CPEDeC é uma revista que visa contribuir com a construção do conhecimento 

interdisciplinar, servindo de instrumento para que docentes e discentes possam comunicar 

seus estudos e pesquisas no ambiente acadêmico e fora dele. Nesta edição deu-se ênfase aos 

contextos paradigmáticos direcionados a educação, saúde e tecnologia. 

Iniciando com o tema da motivação, enquanto ferramenta de sucesso no processo de 

manutenção e gestão de talentos nas organizações, a análise foi direcionada ao âmbito da sua 

importância na formação de novos talentos. Em sequência, foram destacados os princípios 

básicos do bom empreendedor, especialmente quanto ao desenvolvimento de habilidades e 

competências, voltadas ao gerenciamento de negócios e a sua valorização pelas organizações 

contemporâneas. 

Numa perspectiva da simbologia e seus significados não verbais, o estudo da tatuagem trouxe 

à baila aspectos históricos e suas representações sociais, destacando a personalidade, a tribo e 

o meio social do indivíduo que a possui. 

Quanto à docência, o estudo sobre a historicidade, as representações sociais e o magistério 

feminino, investigou o processo de feminização do magistério a fim de compreender a figura 

feminina e a prática pedagógica direcionada ao público infantil.  

No campo da informática, o trabalho sobre a qualidade na atividade de saída dos sistemas de 

informação com Extensible Business Reporting Language (XBRL), objetivou descrever a 

concepção e o compartilhamento de relatórios financeiros com o uso da linguagem XBRL e 

sua contribuição em estabelecer a saída de sistema de informações de qualidade, a partir das 

premissas: rapidez, precisão e disponibilidade.  

Já no âmbito da qualidade dos alimentos, a pesquisa sobre o monitoramento das preparações 

servidas em duas UANs sergipanas, contemplou os serviços de alimentação coletiva do tipo 

self service, quanto ao controle do tempo e da temperatura no combate de microorganismos. 

Por fim, a análise das condições higiênico-sanitárias em três estabelecimentos do município 

de Aracaju - Se, objetivou avaliar as condições higiênico-sanitário a fim de identificar as 

irregularidades, usando como critério a aplicação de checklist. 

Cabe destacar a importância da contextualização paradigmática na construção do 

conhecimento, de forma a contribuir satisfatoriamente para com a ampliação e o 

aprofundamento de temáticas originárias das diferentes áreas do saber, fomentadas e 

disseminadas por meio da comunicação científica. 
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MOTIVAÇÃO: FERRAMENTA DE SUCESSO NO PROCESSO DE MANUTENÇÃO 

E GESTÃO DE TALENTOS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

Maria Auxiliadora de Souza Fontes
1
 

Cristiane Franco
1
 

Jurandi Menezes dos Santos
2
 

RESUMO 

 

O grande desafio que se apresenta para as organizações, qualquer que seja o seu remo de 

atividade, está em atrair e segurar talentos, porque sem ele, o capital, a estratégia, os produtos 

inovadores e o que mais se queira, não conseguem a intensidade e a força para alavancar 

sucesso. Assim, o mundo dos negócios exige que as empresas consigam manter altos níveis 

de motivação nas pessoas para que realizem, com melhores resultados, seu trabalho. 

Considerando essa assertiva, o artigo tem como proposta apresentar, de forma prática, 

conceitos estruturados em teóricos da área de Administração, de modo a deixar evidente a 

necessidade, cada vez maior de manter pessoal com conhecimentos globais e capacidade para 

desenvolver atividades exigidas pelo novo mercado. 

 

Palavras-Chave: Motivação. Trabalho. Satisfação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O século XXI é considerado como a era da descoberta das pessoas, para atender às 

exigências do mercado competitivo e necessidade de profissional, criativo capacitado para 

exercer, com possibilidade, suas tarefas dentro das organizações. 

A gestão de pessoas formou-se nos dias atuais, estratégicos e passou a assumir a 

tarefa de abastecer e manter as empresas de talentos, considerado o verdadeiro capital da 

economia globalizada e um fator decisivo no sucesso de uma organização. 

Pode-se pensar que as empresas que lidam com o conhecimento é quem precisa de 

talento na verdade, todas precisam se quiserem prosperar. 

Profissionais empreendedores, inovadores, energéticos visionários e bem informados 

são cérebros que ajudam velhos negócios a entrar e/ou atravessar os obstáculos colocados 

pelo mundo moderno. Talentos valorizam as oportunidades que tem para aprender e utilizam 

novas competências no ambiente de trabalho; apreciam receber novas responsabilidades e 

sabem que o caminho para crescer na carreira, mas devem ser sempre motivados, valorizados 

e comprometidos coma as metas das empresas. 

Esse trabalho visa apresentar as origens da motivação para compreender o 

comportamento organizacional hoje e suas tendências futuras, bem como algumas mudanças 

no mundo do trabalho. Sua realização justifica pela relevância que o processo tem no sistema 

de gestão de pessoas da atualidade, de acordo com as crescentes mudanças que influenciam as 

vidas dos indivíduos, de um modo geral, em especial das organizações. 

                                                           
1
 Graduandas do Curso de Administração com Habilitação em Recursos Humanos pela Faculdade Estácio de 

Sergipe - Estácio FaSe 
2
 Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe (1989) e mestrado em Administração Em 

Recursos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba (2000). Tem experiência na área de Psicologia, com 

ênfase em Psicologia do Desenvolvimento Humano, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão de 

pessoas, fator humano, comunicação, drogas em família e clima organizacional. 
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Em termos de metodologia o estudo desenvolve-se primeiramente, pesquisa 

bibliográfica, pesquisa na internet. Como parte da fundamentação teórica foi feita uma síntese 

das teorias administrativas, através do tempo, de modo a conduzir o assunto para o conceito, 

teorias e fatores motivacionais. Por fim a conclusão traz o olhar para a importância da 

motivação e sobre a realidade da gestão de pessoas tendo como foco os benefícios que 

envolvem o atendimento das necessidades individuais uma vez que influenciam na 

permanência dos empregados na organização.  

 

2. ETAPAS HISTÓRICAS NO PROCESSO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

De acordo com Gil (2001), o movimento de Administração Científica teve sua 

origem nas experiências de Frederick W. Taylor (1856-1915), nos Estados Unidos, e Henri 

Fayol (1841- 1925), na França, com o objetivo de proporcionar fundamentação científica às 

atividades administrativas, substituindo a improvisação e o empirismo. 

O sistema de Administração Científica proposto por Taylor foi desenvolvido com 

base em observações diretas feitas em oficinas, levando-o a conclusão de que os operários 

produziam muito menos do que efetivamente poderiam realizar. Do ponto de vista técnico, 

fundamentava-se na racionalização do trabalho, mais especificamente na simplificação dos 

movimentos requeridos para a execução de uma tarefa, pretendendo a redução do tempo 

consumido. Todavia, o taylorismo envolvia uma verdadeira revolução mental por parte dos 

empregadores e empregados, que deveriam abandonar a luta pela repartição do produto do 

trabalho em favor da coordenação de esforços para aumentar o lucro. 

A contribuição de Fayol, que foi durante boa parte de sua vida diretor de grandes 

minas e usinas siderúrgicas; deram-se com a formulação da doutrina administrativa conhecida 

como fayolismo, a qual atribuía aos subordinados uma capacidade técnica expressa nos 

seguintes princípios: conhecer, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. 

Gil (2001), além do trabalho de Taylor e Fayol, ressalta a participação de Henry Ford 

(1863-1947), pioneiro da indústria automobilística americana. Esse pesquisador afirmava que, 

para diminuir os custos, a produção deveria ser em massa, em grande quantidade e aparelhada 

com tecnologia capaz de desenvolver, ao máximo, a produtividade dos operários que 

precisavam ser altamente especializados, mas realizando, cada empregado, apenas uma única 

tarefa. Propunha boa remuneração e jornada de trabalho menor para aumentar a eficiência dos 

trabalhadores. 

Entretanto, surgiu um movimento de valorização das relações humanas, 

desenvolvido pelo psicólogo americano Elton Mayo (1890- 1949), com base na relevância dos 

fatores psicológicos e sociais para a produtividade. Esse estudo iniciou-se como uma 

experiência pioneira no campo do comportamento humano no trabalho, em 1927, na fábrica 

da Western Eletric, no distrito de Hawthorn, em Chicago, cuja finalidade inicial era verificar 

as influências da iluminação na produtividade, o índice de acidentes e fadiga (GIL, 2001). 

Essa experiência e outras que se seguiram, vieram ressaltar a importância de fatores 

psicológicos e sociais na produção, tendo como consequência a valorização das relações 

humanas no trabalho, enfatizando, nesse contexto, os aspectos da comunicação, motivação, 

liderança e tipos de supervisão. 

No período posterior à Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, verificou-se 

notável aumento do poder dos sindicatos dos trabalhadores, determinando mudanças 

significativas na administração de pessoal das empresas, voltada para rotinas orientadas pelo 

enfoque legal e disciplinar, que deram origem ao departamento de relações industriais. Esse 

movimento expandiu-se a partir dos anos 50, até que, na década de 60, começou-se a falar em 

Administração de Recursos Humanos, em substituição aos termos Administração de Pessoal e 

Relações Industriais. 
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Desde meados de 90, a Administração de Recursos Humanos propõe um novo 

procedimento em relação às pessoas, que passaram a ser reconhecidas como fornecedoras de 

conhecimentos, habilidades, capacidades e, sobretudo, o mais importante aporte para as 

organizações: a inteligência (CHIAVENATO, 1999d, p.7 apud GIL, 2001). Esse fato mostra 

que houve uma evolução na forma de gestão dos recursos humanos, designada principalmente 

como Gestão de Pessoas, embora também se fale em Gestão de Talentos, mas que tem como 

principal responsabilidade gerencial a motivação das pessoas para que elas tenham um bom 

desempenho no trabalho. 

 

3 MOTIVAÇÃO: CONCEITOS E TEORIAS 

 

Quando as pessoas entram numa organização, trazem consigo certas forças e 

necessidades, algumas vezes perceptíveis, porém, na sua maioria, difíceis de determinar ou 

satisfazer e que afetam seu desempenho na situação de trabalho. Para compreendê-las, o 

primeiro passo é o conhecimento do que as provoca e dinamiza, a fim de que seja possível 

aplicar procedimentos capazes de promover a motivação, considerada como o fator mais 

facilmente influenciável do que as demais características das pessoas, tais como traços de 

personalidade, aptidões, habilidades etc. 

Na conceituação de Chiavenato (1992, p. 165) a motivação “é o esforço e tenacidade 

exercidos pela pessoa para fazer algo ou alcançar algo”, já existindo dentro dos indivíduos e 

expressando-se através de seus desejos, aspirações ou objetivos individuais. Ampliando esse 

entendimento para o âmbito das organizações, enfatiza que se constitui como uma das 

principais responsabilidades gerenciais, exigindo liderança eficaz e impulsionadora do 

comportamento humano, além do reconhecimento das necessidades ou motivos que 

constituem as fontes internas de motivação pessoal. 

Cada indivíduo possui seus próprios e específicos motivos que são sentidos e 

percebidos de maneira diferente, dependendo da época ou situação com a qual se depare. No 

entanto, é possível identificar semelhanças básicas quanto à maneira das pessoas organizarem 

seu comportamento para obter satisfação, fato que deu origem a muitas teorias baseadas nos 

aspectos mais comuns em todas elas. A utilidade dessas teorias reside no fato de auxiliar a 

gestão de pessoas no conhecimento dessas necessidades e, em consequência, tentar motivar os 

empregados a agirem e se comportarem de acordo com os objetivos da empresa, 

possibilitando com isso a satisfação deles através do contexto organizacional (GIL, 2001). 

 

3. 1 Hierarquia das Necessidades de Maslow 

 

O psicólogo Abraham Maslow, na década de 50, desenvolveu uma teoria tomando 

como eixo dois tipos de necessidades humanas: primárias e secundárias (VERGARA, 2000). 

Classificam-se em necessidades primárias as de segurança e as fisiológicas, entendidas como 

as mais baixas na hierarquia. As fisiológicas dizem respeito à sobrevivência das pessoas, tais 

como fome, sede, sono, sexo, enquanto as sociológicas estão relacionadas à necessidade de 

proteção contra alguma ameaça real ou imaginária, como por exemplo, salário, casa própria, 

seguro-saúde, aposentadoria e até emprego. 

As necessidades secundárias são aquelas de nível afetivo-sociais (desejo de amar e 

ser amado, de pertencer a um grupo), de estima (autoestima, desejo de ser reconhecido, status) 

e de auto realização (realização do potencial individual através de tarefas desafiadoras), 

localizando-se todas elas no topo da hierarquia. 

Para Maslow, à medida que as necessidades mais baixas da hierarquia vão sendo 

satisfeitas, dão lugar às mais altas, muito embora, as pessoas possam subir e descer dentro 

dessa escala. 
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3.2 Teoria X e a Teoria Y de McGregor 

 

Douglas McGregor definiu dois tipos distintos de gerenciamento que denominou de 

Teoria X e Teoria Y (GIL, 2001). Os adeptos da primeira supõem que a maioria das pessoas 

não gosta de trabalhar, entendendo, dessa forma, que os empregados funcionam apenas pela 

disciplina e pela possibilidade de recompensa pelas suas atividades. Aqueles que adotam a 

Teoria Y, por sua vez, consideram que os empregados encaram o trabalho como fonte de 

satisfação, sendo capazes de se dedicar para obter os melhores resultados. 

 

3.3 Teoria de Herzberg 

 

Na década de 60, Frederick Herzberg, focalizou a questão da satisfação para 

formular sua teoria. Segundo ele, existem dois fatores que explicam o comportamento 

humano no trabalho: os higiênicos e os motivacionais (VERGARA, 2001). Os fatores 

higiênicos são extrínsecos e localizam-se no ambiente de trabalho, sendo elencado, nessa 

categoria, o salário, benefícios sociais, condições físicas do labor modelo de gestão, 

relacionamento com os colegas, sendo, porém, insuficiente para promover a motivação, que 

está vinculada a fatores como responsabilidade e reconhecimento. 

De acordo com Gil (2001), constatou-se, com base em levantamentos empíricos, que 

quando as pessoas se sentiam insatisfeitas com seus serviços, preocupavam-se com o 

ambiente em que estavam trabalhando e que, quando se sentiam satisfeitas, isso se devia ao 

trabalho propriamente dito. 

 

3.4 Modelo Comportamental de Motivação 

 

Esse modelo fundamenta-se no trabalho de Skinner, baseado na ideia de que o 

comportamento depende de suas consequências e que se torna possível, portanto, controlar, ou 

pelo menos afetar, certo número de atitudes dos empregados mediante a manipulação de seus 

resultados (GIL, 2001). De acordo com a lei do efeito, alicerce dessa concepção, uma pessoa 

tende a repetir aquele comportamento que foi acompanhado de consequências favoráveis. 

Todas essas teorias sobre motivação partem do princípio de que, mediante 

oportunidades e estímulos adequados, as pessoas passam a trabalhar com maior entusiasmo, 

além de prover as empresas de subsídios para alavancar uma gestão efetivamente estratégica 

de pessoas no ambiente organizacional. 

 

4. RECONHECENDO OS FATORES MOTIVACIONAIS 

 

Bergamini e Coda (1997) apresentam três filosofias gerais da Gestão de Pessoas: 

teoria orgânica, engenharia industrial e ciência behaviorista. 

Os partidários da teoria orgânica acreditam que, sendo as necessidades humanas 

variadas e ajustáveis a situações específicas, a principal função da gerência do pessoal é 

organizar os cargos de maneira apropriada, haja vista que, quanto mais eficiente for a 

estrutura desses, mais favoráveis serão as atitudes no trabalho. 

Os engenheiros industriais sustentam que o homem tem orientação “mecanística e 

motivação econômica, sendo suas necessidades mais bem atendidas adaptando-se o indivíduo 

ao processo de trabalho mais eficiente” (BERGAMINI; CODA, 1997, p. 119). Nesse caso, a 

meta da Gestão de Pessoas deve ser a de encontrar o sistema de incentivo mais apropriado e 

idealizar as condições específicas de trabalho, de forma a facilitar a utilização mais eficiente 

do ser humano. 
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O especialista em behaviorismo concentra sua atenção em sentimentos de grupo, 

atitudes de cada empregado e no clima social/psicológico da organização. 

Segundo essa convicção, a ênfase se dá em uma ou mais das várias necessidades de 

higiene e motivadoras, direcionando o enfoque da Gestão de Pessoas para cursos de relações 

humanas, com o objetivo de incutir saudáveis atitudes nos empregados e na criação de um 

clima organizacional apropriado aos valores humanos (BERGAMINI; CODA, 1997). 

Na perspectiva de Gil (2001), para lidar adequadamente com a motivação, poderá ser 

utilizada uma série de recomendações que, se aplicadas, poderão influir significativamente 

nos empregados. Antes de mais nada, cada indivíduo normalmente busca, por meio do seu 

trabalho, uma oportunidade de realizar as suas potencialidades e à medida que ele satisfaz 

suas necessidades de autodesenvolvimento, a motivação fortifica-se cada vez mais, 

reforçando e ampliando a energia interior que será aplicada na execução de suas atividades. 

Assim sendo, considera-se importantes as seguintes formas para motivar os 

empregados: valorização das pessoas, reconhecimento dos avanços, encorajamento de 

iniciativas, oferecimento de incentivos, enriquecimento de funções, delegação de autoridade, 

avaliações e mudanças (GIL, 2001). 

 

4.1 Valorização das Pessoas 

 

A observação das pessoas sem preconceitos, concentrando a atenção principalmente 

nos fatores relacionados ao desempenho, contribui para a formação de um verdadeiro espírito 

de equipe pautado na apreciação de todos, sem favorecer ninguém. Neste aspecto, hábitos 

pessoais e aparência física devem ficar sempre em segundo plano. 

Cada empregado tem expectativa diferente em relação ao gerente há quem prefira, 

por exemplo, trabalhar com um superior do tipo paternal, sempre disposto a fornecer algum 

tipo de orientação, da mesma forma como outros podem preferir em superior mais distante, 

que delegue competências. Isso significa, portanto, que pode ser conveniente adotar diferentes 

estilos gerenciais para sempre é possível e nem mesmo necessário que os membros da equipe 

gostem de seu gerente, mas que gostem de trabalhar com ele. 

 

4.2 Reconhecimento dos Avanços 

 

Os empregados costumam ser incentivados a progredir de acordo com um padrão de 

metas a ser alcançado, logo, cada avanço nesse sentido deve ser reconhecido todos os seus 

êxitos elogiados e recebidos de modo animador. Elogios sinceros e demonstrações de apreço 

dão às pessoas um senso de vitória, fazendo com que sintam que deram uma contribuição de 

valor. Em caso de erros, as falhas devem ser apontadas de forma construtiva, sem culpas ou 

humilhações, indicando a maneira de melhorar, além de reconhecer seus pontos fortes de 

modo a contribuir para que se empenhem futuramente. Recomenda-se, portanto, que os 

gerentes apóiem seus empregados mesmo quando erram, apontando-lhes as falhas e indicando 

como melhorar, sem culpá-los ou humilhá-los. Á medida que reconhecem neles os pontos 

fortes, fazendo críticas construtivas, estão contribuindo para que se empenhem em melhorar 

futuramente. 

 

4.3 Encorajamento de Iniciativas 

 

A iniciativa das pessoas é um dos mais claros sinais de motivação, podendo ser 

estimulada pela criação de condições favoráveis que propiciem solicitar a participação do 

empregado na formulação de novas propostas e solução de problemas. Considera-se adequado 

que a organização institucionalize um sistema de recepção de propostas, o qual pode ser feito 
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através de caixas de sugestões e reuniões do tipo brainstorming (termo que significa 

tempestade de ideias), mas, sobretudo, demonstrar receptividade a tudo que foi manifestado, 

agradecendo, de imediato, pela participação. No entanto, para que as pessoas se sintam 

encorajadas é necessário que se estabeleçam metas ambiciosas, todavia coerentes com a 

realidade, obrigando dessa maneira que elas, também, pensem grande. 

    

4.4 Oferecimento de Incentivos 

 

Incentivos são recursos importantes para ajudar na motivação das pessoas. A relação 

entre esses dois fatores, no entanto, não é tão simples, como imaginava Taylor, o pai da 

Administração Científica. Se os empregados têm bons salários, desempenham bem suas 

funções estimulantes e são reconhecidos pela gerencia, devem desempenhar bem suas 

atribuições, independentemente da oferta de novos incentivos. Ademais, a concessão de 

benefícios financeiros por si só, conforme a teoria de Herzberg, não é suficiente para motivar 

as pessoas. Com efeito, é necessário garantir que os empregados estejam satisfeitos com seus 

salários para que outros fatores possam motivá-los. 

A concessão de incentivos como elementos motivadores não pode confundir-se com 

a concessão de aumentos salariais ou de benefícios pessoais ou familiares, sendo necessário 

garantir que os empregados estejam satisfeitos com sua remuneração para que outros fatores 

possam motivá-lo (GIL, 2001, p. 212). Se os empregados têm bons salários, desempenham 

funções estimulantes e são reconhecidos pela gerência, a tendência é de que desenvolvam 

bem suas atribuições, independentemente da oferta de novos estímulos financeiros. 

 

4.5 Enriquecimento das Funções 

 

O enriquecimento de tarefas se constitui um dos modos mais eficazes de melhorar a 

motivação pelo trabalho, pois a sensação obtida com a sua realização tem muito a ver com o 

interesse pela atividade exercida. Dividir um trabalho em partes, fazendo com que o 

empregado se especialize por repetição, acaba por entediá-lo, motivo pelo qual se recomenda, 

sempre que possível, dividir o grupo em equipes de pessoas com habilidades intercambiáveis 

e tornando-as responsáveis por uma tarefa menor, porém completa. À medida que se agrega 

maior diversidade e responsabilidade ao trabalho, obtém-se maior comprometimento dos 

empregados e favorece-se o desenvolvimento de novas habilidades. Gil (2001) ressalta que as 

pessoas preferem executar tarefas difíceis a trabalhos tediosos, gostando de serem 

considerados especialistas em seus trabalhos e sentindo-se satisfeitas quando tratadas de 

acordo com esse status. 

No entanto, o enriquecimento do trabalho requer o desenvolvimento de novas 

habilidades do empregado, exigindo treinamento formal que, conforme Helier (1999 apud 

GIL, 2001, p. 213) “ganhar novos conhecimentos compara-se a um bônus salarial”. Assim, 

com um bom gerenciamento, as habilidades adquiridas compensam as premiações extras. 

 

4.6 Delegação de Autoridade 

 

A divisão da autoridade ajuda a despertar e a desenvolver os talentos individuais, 

todavia devendo ser delegadas, aos comandados, somente as tarefas que não precisam ser 

feitas necessariamente pela gerência. A maioria das pessoas tende a especializar-se nas tarefas 

que desempenham e, com o tempo, tornam-se aptas para sugerir e implantar novos 

procedimentos, aprimorando o trabalho. Quando o conhecimento de que dispõem é ignorado, 

sentem-se desmotivadas e resistem às mudanças impostas de fora, razão pela qual, antes de 
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promover qualquer alteração nas rotinas de trabalho, convém conversar com as pessoas que 

serão afetadas e, se possível, delegar autoridade para o replanejamento das tarefas. 

 

4.7 Fazer Avaliações 

 

As avaliações devem ser entendidas como parte de um plano de desenvolvimento de 

pessoas, propiciando aos empregados uma visão objetiva de seus desempenhos anteriores 

(feedback) para que possam assumir maiores responsabilidades no futuro. Por outro lado, 

possibilitam medir o nível de motivação da equipe, sinalizado pelo entusiasmo com que o 

trabalho é realizado ou com a ambição em relação à carreira, cuja identificação permite adotar 

medidas voltadas para estimular ou reacender o processo. 

 

4.8 Promover Mudanças 

 

As experiências de Elton Mayo demonstraram que, o ânimo dos empregados se eleva 

à medida que são introduzidas mudanças nos ambientes organizacionais (GIL, 2001- pág. 

214). A explicação é a de que participar de novas experiências provoca aumento de interesse, 

desenvolve a auto-estima e o espírito de equipe. Por isso, os japoneses desenvolveram as 

técnicas do kaizen e do kaikaku, consistindo, a primeira, no estímulo aos empregados de que 

tudo pode ser melhorado e a promover o constante aperfeiçoamento de seu desempenho; a 

segunda propõe a redefinição de todas as atividades da empresa, com vista a alcançar seus 

objetivos finais. 

A Gestão de Pessoas tem papel-chave que permite desempenhar uma missão útil no 

comportamento organizacional, através do acompanhamento dos níveis de satisfação dos 

indivíduos que permita colocar a empresa em estágios mais avançados, dentro de um processo 

de desenvolvimento e aperfeiçoamento. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A organização contemporânea é complexa e cada uma das suas partes como 

estrutura, ideias, decisões, pessoas, está em constante movimento, reagindo a um ambiente de 

negócios em mudanças, onde a diferença entre uma empresa e a concorrência situa-se na 

habilidade que ela tem em escolher e implementar estratégias mais consistentes para 

desenvolver suas atividades. Entretanto, as organizações não executam, a menos que as 

pessoas certas, individual e coletivamente, enfoquem os detalhes corretos no momento 

adequado. 

Nesse novo ambiente econômico no qual estão inseridas as organizações, os desafios 

impostos são, na realidade, para as pessoas que nela trabalham. É fundamental, pois, para 

reter talentos, a manutenção de um clima de trabalho sadio, motivador, voltado ao progresso e 

de contínuo desenvolvimento das pessoas, reconhecendo as que fazem a diferença. 

A agilidade requerida das empresas exige cuidados redobrados com a política de 

pessoal que deve ser adotada. Assim, a pesquisa realizada para elaborar o presente trabalho 

permitiu repensar as formas de Gestão de Pessoas, diante da necessidade das organizações em 

manter, nos seus quadros funcionais, profissionais que trabalhem motivados, numa atitude de 

constante melhoria e adaptados a realidade organizacional. 
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MOTIVATION: TOOL FOR SUCCES IN THE PROCESSO F MAINTENANCE AND 

MANAGEMENT OF TALENT IN ORGANIZATIONS 

 

ABSTRAT 

 

The one ample I dare that if he presents for the collations, whatever its rowing as of atividade, 

is in attracting and batten talents, for without he, the one principal city, the strategy, the 

commodities innovative and the one more in case that he may want, did not affords the 

intensity and the strength about to lever success. As soon, the world of the affairs exige as the 

businesses considers hold high classes as of motivation at the people for it to I performed , 

along I improved effects, your own I work. Anticipating essa assertive, the article does have 

as a proposal bring forward , as of he forms handy, concepts structured well into theoreticians 

from the Area as of Board of directors , in order to get away conspicuous the need , each time 

greater of keeping personel along background overall and capacitance for developing 

atividades exigidas by the new bazaar. 

 

KEYWORDS: Motivation. Work. Satisfaction. 
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RESUMO 

 
A diversidade de estudos publicados nas últimas duas décadas no campo do 

empreendedorismo denota o esforço promovido pelas organizações e pelas sociedades para 

buscar novas formas de atuação e para enfrentar o desafio do hostil ambiente 

macroeconômica mundial e, consequentemente, do cenário de contínuas mudanças. Enquanto 

as organizações repensam suas práticas de contratação, de desenvolvimento e de retenção de 

profissionais, cada vez mais as pessoas buscam alternativas de trabalho e condições de 

crescimento sócio profissional frente às mudanças nas relações trabalhistas. Devido à 

complexidade deste contexto e às dificuldades existentes de definirem-se, com clareza, as 

condições que levam à formação das competências do empreendedor, este estudo descreve a 

influência que a experiência profissional de emprego formal nas organizações exerce sobre o 

desenvolvimento de certas competências necessárias para o indivíduo que assume a condição 

de empreendedor no exercício de sua atividade profissional. O estudo baseou-se em 

entrevistas com indivíduos residentes na cidade do Rio de Janeiro que passaram da situação 

de empregados para gestores de suas próprias carreiras. Os resultados mostram que o 

desenvolvimento das competências do empreendedor estudadas, as quais são também 

valorizadas pelo discurso das organizações para seus empregados, pode ser ajudado por elas 

por meio da criação de um ambiente autônomo, de uma gestão de desempenho que torne os 

indivíduos mais aptos a lidar com metas e objetivos, de uma comunicação facilitadora, de 

uma política de gestão do erro, da disseminação do conhecimento e de iniciativas que 

promovam a inovação.  

 

Palavra-chave: Empreendedorismo. Características do empreendedor. Gestão de 

competências.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 
A diversidade de estudos publicados nas últimas duas décadas no campo do 

empreendedorismo denota o esforço promovido pelas organizações e pela sociedade para 

buscar novas formas de atuação e para enfrentar o desafio do hostil ambiente 

macroeconômica mundial e, consequentemente, do cenário das contínuas mudanças.  

Os primeiros estudos sobre empreendedorismo surgiram no século XVII dentro das 

ciências econômicas. Além das preocupações inerentes àquela área do conhecimento, tais 

como a geração de renda e de emprego, buscava-se teorizar sobre o desenvolvimento e o 

gerenciamento de negócios. As limitações da própria ciência em aceitar modelos não 

                                                           
3
 Pós Graduação em Gestão de Pessoas – (MBA) – Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FaSe. 

4
 Graduação em Administração pela Faculdade de Sergipe (2008). Atualmente é Assistente Administrativo do 

Colégio Estadual Dr. José Carvalho Baptista.  
5
 Licenciatura em Psicologia pela Universidade Federal de Sergipe (1996) e graduação em Psicologia pela 

Universidade Federal de Sergipe (1997). Pós Graduado em Estratégia e Gestão de Recursos Humanos pela 

Universidade Tiradentes (UNIT). Professor da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio Fase. 



17 
 

lineares e validar os modelos não quantitativos repassaram os estudos do complexo 

comportamento do empreendedor para os especialistas em comportamento humano, como 

psicólogos e sociólogos. Sendo assim, o empreendedorismo passou a ser analisado segundo 

a ótica do contexto no qual está inserido, ou seja, a sociedade, que propicia o seu 

desenvolvimento ou não, de acordo com os valores praticados.  

Dessa forma, apresenta-se um panorama das principais mudanças ocorridas no 

contexto das organizações e do mercado de trabalho, bem como a atual situação econômico-

social do Brasil.  

Em ambiente de contínua mudança, as organizações atravessam um processo de 

ajustes e demonstram sinais de adaptabilidade no decorrer dos tempos.  

Há duas décadas, quando o Brasil mergulhou em recessão provocada pela crise da 

dívida externa, as companhias conduziram um processo de demissão em massa. Os alvos 

escolhidos foram aqueles com salários elevados, geralmente pessoas mais velhas. Demitia-se 

o profissional experiente para contratar, em seu lugar, um recém-formado, a um custo mais 

baixo para a empresa.  

No início dos anos 90, durante o processo de abertura econômica, houve um 

segundo movimento de cortes. Nesse ajuste, as fábricas cortaram indiscriminadamente posto 

de trabalho e atingiram os salários altos e os baixos, a mão-de-obra jovem e a mais 

experiente. Na fase atual, não se pode falar em onda de demissões, mas em “represamento”. 

As empresas optam por manter o quadro funcional reduzido, abrindo vagas para contratações 

apenas quando necessário (WEINBERG, 2003).  

Observam-se, atualmente, mudanças significativas nas competências requeridas 

pelas organizações em processos de seleção. O mercado de trabalho passou a julgar a 

probabilidade de sucesso profissional principalmente por meio das chamadas “características 

pessoais”. Entre elas, o espírito empreendedor é a mais valiosa. Por “empreendedor”, 

entenda-se o indivíduo que prefere o risco do negócio próprio ao conforto do emprego 

seguro. Na empresa, é aquele que ousa, que funciona como motor do departamento onde 

trabalha ou da companhia inteira.  

O mercado de trabalho atingiu um estágio curioso. Não possuir educação formal 

adequada e extensa praticamente elimina as chances de se conseguir uma oportunidade, mas 

o investimento concentrado nos estudos já não é um fator diferenciador, como antes 

acontecia. Ironicamente, as pessoas bem formadas acabam enfrentando uma dificuldade 

nova, relacionada ao desenvolvimento do Brasil. Na última década, o contingente 

universitário e o número de mestres e doutores duplicaram. Isso significa que uma mesma 

vaga passou a ser disputada por um número maior de candidatos tecnicamente qualificados. 

Essa abundância de currículos semelhantes obrigou os recrutadores a refinar os critérios para 

seleção, iniciando assim a análise das virtudes individuais.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A chegada da Era do Conhecimento mudou radicalmente a forma de criar valor nas 

organizações. Hoje, a viabilidade e a prosperidade em longo prazo dependem cada vez mais 

da habilidade gerencial para alavancar o valor dos recursos intangíveis. Essa discussão 

perpassa os grandes desafios que são, para as organizações, desenvolver e utilizar 

instrumentos de gestão que lhes garantam essa habilidade, dando ênfase à gestão de pessoas.   

Nas últimas décadas no Brasil, observou-se a proliferação de diversas práticas em 

gerir negócios, porém talvez as que tiveram maior influência no comportamento, na cultura 

empresarial e no gerenciamento de pessoas foi o Desenvolvimento Organizacional, a 

Qualidade Total e a Reengenharia, conforme o Quadro 1 (GRAMIGNA, 2002).  
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Quadro 1: Três momentos na gestão de pessoas  

Movimentos e época em 

que foram mais 

evidentes 

Influência na gestão de pessoas 

DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL 

(Final dos anos 70 e 

início dos anos 80) 

 Participação das pessoas na definição de suas 

missões setoriais, objetivos e metas de trabalho.  

 Melhor compreensão do negócio pelos gerentes das 

diversas áreas e possibilidades de nortear as 

decisões relativas ao aproveitamento das 

competências individuais.  

QUALIDADE 

 (Início dos anos 80 e 

auge nos anos 90) 

 Surgimento da cultura participativa, gerando o 

envolvimento das pessoas nas decisões 

direcionadas às melhorias nos processos de 

trabalho.  

 Identificação de indicadores de desempenho, 

servindo como padrão para a mensuração do 

individual e do das equipes.  

REENGENHARIA 

(Anos 90) 

 Constatação da inutilidade de serem adotadas 

medidas radicais de enxugamento de quadros, como 

forma de redução de custos e aumento de 

produtividade.  

 Retorno à ideia de valorização e retenção dos 

talentos.  

Fonte: Gramigna (2002).  

 

O conjunto de pequenas mudanças e o realinhamento na maneira de gerenciar as 

pessoas vem fazendo com que as organizações migrem, paulatinamente, do foco operacional 

para o estratégico. A gestão de pessoas assume seu espaço estratégico repassando a 

responsabilidade pelo desenvolvimento das pessoas para os gerentes e partindo para uma 

gestão integrada e voltada para o alcance dos objetivos organizacionais (GRAMIGNA, 

2002; Rocha-Pinto et al., 2003). Muito provavelmente, as organizações que se sustentarão no 

mercado possuirão um modelo efetivo de gestão de pessoas, que compatibilize os seus 

interesses com os individuais.  

As propostas para a obtenção de vantagem competitiva, apesar das diferenças de ordem 

semântica, parecem caminhar em uma mesma direção: gestão estratégica de recursos 

humanos; gestão de competências; acumulação do saber e gestão do capital intelectual 

(BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). Nesse contexto, a gestão baseada nas competências, ou 

simplesmente gestão de competências, tema ainda relativamente recente no Brasil, surge 

como um importante instrumento de gestão, baseando-se no pressuposto de que o domínio 

de certos recursos é determinante do desempenho superior de uma organização. Assim, 

propõe-se a integrar e a orientar esforços, sobretudo os relacionados à gestão de pessoas, 

visando a identificar e a desenvolver nos funcionários as competências necessárias para o 

alcance dos objetivos organizacionais (ROCHA-PINTO et al., 2003).   

O termo competência e sua gestão estão em voga nas discussões acadêmicas e 

empresariais, associados a diferentes significados, seja no nível individual ou no das 

organizações, as quais se tornam cada vez mais conscientes da necessidade de extrair valor 

de suas core competences (PRAHALAD; HAMEL, 1995).   

Como já citado por diversos autores, a expressão “competência” era utilizada, no fim 
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da Idade Média, somente na linguagem jurídica e referia-se a uma pessoa ou a uma corte 

capaz de apreciar e de julgar questões. O termo ganhou amplitude e passou a expressar o 

reconhecimento social sobre a declaração de alguém em relação a certo assunto. Mais tarde, 

veio a ser utilizado, genericamente, para qualificar o indivíduo capaz de realizar determinado 

trabalho.    

Dentro dessa ótica, competência é tratada, no entanto, como uma característica 

individual, como um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes, como um 

estoque de recursos que o indivíduo detém (ROPÉ; TANGUY, 1997; BRANDÃO; 

GUIMARÃES, 2001).  

A preocupação das organizações em contar com indivíduos capacitados para o 

desempenho eficiente de determinada função não é recente. No início do século passado, 

com base no princípio taylorista de seleção e de treinamento do trabalhador, as empresas 

procuravam aperfeiçoar em seus empregados as habilidades necessárias para o exercício de 

tarefas específicas, restringindo-se a questões técnicas relacionadas ao trabalho e ao cargo. A 

qualificação é definida pelos requisitos associados à posição ou pelos saberes ou 

conhecimentos da pessoa classificados e certificados pelo sistema educacional (BRANDÃO; 

GUIMARÃES, 2001; FLEURY; FLEURY, 2001). Posteriormente, e principalmente em 

função do aumento da complexidade do trabalho, as organizações passaram a considerar, no 

desenvolvimento profissional de seus empregados, além das questões técnicas, oriundas da 

formação inicial, os aspectos sociais e comportamentais relacionados ao trabalho, como a 

experiência adquirida em empregos anteriores, atividades lúdicas e familiares.   

O debate francês a respeito de competência, nascido nos anos 70, a partir do 

questionamento do conceito de qualificação e do processo de formação profissional, buscava 

estabelecer a relação entre competências e saberes a partir da constatação de que o 

conhecimento técnico não é suficiente para a execução das funções. Faltava aos 

trabalhadores o savoir-faire (ROPÉ; TANGUY, 1997).  

O savoir-faire, muito estudado nos anos 1984-1985, engloba os saberes empíricos, os 

práticos, a habilidade e a experiência profissional necessário à formação crítica do 

trabalhador no que diz respeito à resolução e à prevenção de problemas. Esses 

conhecimentos não parecem poder ser adquiridos de outra forma, senão no local de trabalho. 

Ainda dentro dessa linha de pensamento, todas as competências e saberes são forçosamente 

“sociais” por possuírem julgamento de valor relativo.    

Segundo Ropé e Tanguy (1997, p.175), as competências são assim definidas: “Trata-se 

de um savoir-faire operacional validado: savoir-faire = conhecimentos e experiências de um 

assalariado operacional = aplicáveis em uma organização adaptada validado = confirmados 

pelo nível de formação e, em seguida, pelo domínio das funções sucessivamente exercidas”. 

Um dos aspectos essenciais desse conceito de competência é o de que esta não pode ser 

compreendida de forma separada da ação, precisa estar contextualizada para que seja 

avaliado, o que acarreta para as empresas a função de além de relacionar os conhecimentos e 

as experiências dos empregados com a qualificação necessária para o exercício da função, 

criar as condições básicas para o emprego dessas competências (ROPÉ; TANGUY, 1997).  

Esse conceito também é corroborado por Deluiz (1996 apud ROCHA-PINTO et al., 

2003, p.37):  
[...] a competência é inseparável da ação e os conhecimentos teóricos e/ou 

técnicos são utilizados de acordo com a capacidade de executar as decisões 

que a ação sugere. A competência é a capacidade de resolver um problema 

em uma situação dada. A competência baseia-se em resultados. 

 

Ao definir competência, Zarifian (2001, apud Rocha-Pinto et al., 2003, p.38) baseia-se 

na premissa de que não é possível considerar o trabalho como um conjunto de tarefas ou de 

atividades predefinidas e estáticas: “[...] competência é o de tomar iniciativa e assumir 
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responsabilidade do indivíduo diante de situação profissional com as quais se depara. [...] 

Tomar iniciativa é uma ação que modifica algo que existe, que introduz algo novo, que 

começa alguma coisa, que cria. ” 

Dessa maneira, competência é a inteligência prática para resolução de problemas 

fundamentada em conhecimentos adquiridos.  

Enquanto o domínio de uma profissão, uma vez adquirido, não pode ser questionada, 

as competências são apresentadas como propriedades instáveis que devem ser submetidas à 

objetivação e à validação dentro e fora do exercício do trabalho. Isso quer dizer que uma 

gestão fundada nas competências encerra a ideia de que um assalariado deve submeter-se a 

uma validação permanente e dar constantes provas de sua “adequação ao posto”, de seu 

direito a uma promoção ou a uma mobilidade promocional. Para Fleury e Fleury (2001, 

p.188), competência é: “[...] um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, 

integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor econômico à 

organização e valor social ao indivíduo. ” 

A incorporação do termo competência ao campo da gestão organizacional fez com que 

este adquirisse variadas conotações, e fosse estudado por pesquisadores também na área de 

estratégia.   

Na formulação de estratégias organizacionais, a escola Resource Based (DAY; 

REIBSTEIN, 1997; PRAHALAD; HAMEL, 1991,1994; RUMELT, 1984; WERNERFELT, 

1984) está centrada nas competências internas da empresa e em como alavancá-las, em 

oposição à, até então dominante, escola de Posicionamento. Aqui, analisam-se os recursos 

humanos, físicos, financeiros, organizacionais e tecnológicos. A importância da coerência e 

da harmonia desses fatores é primordial para a adequação estratégica e para a vantagem 

competitiva.  

Segundo Vollmann (1996), crítico para o sucesso da gestão é o conjunto inteiro das 

competências e suas consistência e integração. O autor distingue quatro graus de 

competências: distintivas, essenciais, rotineiras e terceirizáveis; e enfatiza a importância do 

conjunto certo desses diferentes tipos de competência na organização.   

As competências distintivas são as que geram, na percepção do cliente, uma vantagem 

competitiva no mercado pelo seu diferencial com relação aos concorrentes. Diferem dos 

outros tipos por não serem facilmente copiadas.   

As essenciais resistem à imitação por serem de difícil desenvolvimento devido às 

diferentes dimensões que envolvem: os aspectos intangíveis da organização e as suas 

integrações. Também são robustas no sentido de permitirem sua adequação às mudanças do 

ambiente. As competências essenciais são comuns aos concorrentes imediatos, mas 

necessárias para o negócio e para o setor industrial.   

As competências de rotina são usuais à maioria das empresas que podem no futuro, 

eventualmente, considerá-las como competências a serem terceirizadas. Vollmann chama 

atenção para o fato de que, com o tempo, as competências distintivas se tornam essenciais, e 

depois de rotina, sendo assim copiadas. O processo, no entanto, também pode ocorrer no 

sentido inverso - competências essenciais se tornarem distintivas frente ao necessário 

investimento e ao comprometimento da organização. O autor enfatiza, inclusive, a 

importância da criação, a renovação constante de competências, o que intitula de learning 

organization.  

Segundo Day e Reibstein (1997, p.69-70), para sustentar a vantagem das competências 

é preciso evitar ou diminuir a erosão das mesmas. Para tanto, as competências de uma 

organização precisam reunir as seguintes condições: valor do ponto de vista do cliente, 

durabilidade, geração de ambiguidade causal (causal ambiguity- a concorrência não tem 

idéia clara de como a vantagem é conseguida) e facilidade de modificação (early mover), 

desencorajando os esforços de imitação através de processos estabelecidos de criação 
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contínua de novas competências. Em outras palavras, é preciso construir uma “organização 

que aprende”. Dentro dessa definição, a cultura organizacional, por exemplo, é um fator 

intangível que gera a ambiguidade causal, fonte de vantagem competitiva e essência de 

competências distintivas.  

Já Prahalad e Hamel (1995) partem da premissa de que as estratégias de melhoria 

contínua de qualidade, bem como as de reestruturação, não obtiveram os resultados 

esperados. Assim sendo, propõem o foco nas competências essenciais (core competences). 

As empresas não só se devem considerar um portfólio de unidades de negócios focados em 

produtos finais, mas também um portfólio de competências que geram produtos essenciais 

capazes de alimentar novos negócios e de inovar através do aprendizado organizacional e da 

reflexão das redes de relacionamento. Há necessidade de construir, proativamente, tais 

competências a partir do aprendizado coletivo na organização.    

Esses autores argumentam ainda que o desafio fundamental para as empresas que 

desejem permanecer e prosperar no mercado é o desenvolvimento de competências que abra 

as portas para as oportunidades futuras, bem como a descoberta de novas aplicações para as 

competências atuais. Define, primeiramente, competência como um conjunto de habilidades 

e tecnologias, e não uma única habilidade ou tecnologia isolada. E, depois, como 

competência essencial um conjunto de habilidades e tecnologias que permitem à empresa 

oferecer um determinado benefício fundamental aos clientes. O compromisso da empresa 

com o desenvolvimento de uma nova competência essencial é com a criação e com o 

aperfeiçoamento de uma classe de benefícios ao cliente, e não com uma oportunidade 

específica de produto-mercado. Há uma diferença entre competências “necessárias” e 

competências “diferenciais”. Não faz sentido definir uma competência como essencial se ela 

for onipresente ou puder ser facilmente copiada pelos concorrentes. Uma competência 

essencial é, basicamente, uma fonte de vantagem competitiva, pois é única e contribui para o 

valor percebido pelo cliente ou para o custo.    

Nesse sentido, a gestão de competências faz parte de um sistema maior de gestão 

organizacional. Ela toma como referência a estratégia da organização e direciona suas ações 

de recrutamento e seleção, treinamento, gestão de carreira e formalização de alianças 

estratégicas para a captação e para o desenvolvimento das competências necessárias a fim de 

atingir seus objetivos organizacionais (ROCHA-PINTO et al., 2003; FLEURY; FLEURY, 

2001).  

A gestão de competências deve ser vista como um processo circular que envolve os 

diversos níveis da organização, desde o corporativo até o individual. O importante é a gestão 

de competências estar em perfeita sintonia com a estratégia organizacional (missão, visão de 

futuro e objetivos). A visão determina o estado futuro almejado pela organização, seu 

“norte”, sua intenção estratégica, e orienta a formulação das políticas e de todos os demais 

esforços em torno da captação e do desenvolvimento das competências.   

 

2.1 Empreendedorismo 

O conceito de empreendedorismo tem sido aplicado tanto aos indivíduos quanto às 

organizações. O aspecto essencial no estudo desse fenômeno é a geração de negócios, esteja 

relacionada à criação de uma empresa ou à expansão de alguma já existente através, por 

exemplo, do desenvolvimento de uma unidade de negócios. O empreendedorismo voltado 

para a busca e para exploração de oportunidades tende a acelerar a expansão dos 

empreendimentos, o progresso tecnológico e a geração de riqueza (DRUCKER, 1987; 

FILION, 1999; DORNELAS, 2001).  

O comportamento do empreendedor, do ponto de vista do indivíduo, vem sendo 

investigado visando a uma formação profissional mais condizente com a dinâmica sócio-
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econômica e como mais uma alternativa para geração de empregos, já que os pequenos 

empreendimentos são vitais para a criação de empresas e a multiplicidade de serviços 

proporciona uma diversificação de opções no mercado, o que contribui para a melhoria da 

qualidade de vida na comunidade.  

 

2.2 A Organização Empreendedora é uma Questão Estratégica  

 

O processo contínuo e acelerado de mudanças que se observa no ambiente e nas 

organizações tem colocado as competências no centro das proposições que buscam 

identificar, tanto no indivíduo quanto nas organizações, fatores potenciais que garantam a 

vantagem competitiva.  

Diversas têm sido as maneiras encontradas pelos pesquisadores para destacar a 

relevância do conceito “competência”. Enquanto alguns autores dedicam-se à formulação de 

estratégias organizacionais centradas nas competências internas (HAMEL; PRAHALAD, 

1995); Day e Reibstein (1997); Vollmann (1996)) e ressaltam a configuração da organização 

empreendedora como fonte de vantagem competitiva (MINTZBERG, 2000), outros se 

baseiam na evolução da gestão de pessoas do foco operacional para o estratégico através da 

gestão de competências (ROCHA-PINTO et al., 2003; GRAMIGNA, 2002; FLEURY; 

FLEURY, 2001).   

Será adotado, portanto, como pressuposto desta pesquisa que a organização que 

professe intenções de se tornar empreendedora precisa, antes de tudo, de estabelecer, como 

parte integrante da estratégia organizacional, o desenvolvimento das características 

empreendedoras em seus funcionários. Para tanto, a gestão de competências surge como 

principal meio de execução, capaz de colaborar com o alcance dos objetivos organizacionais 

cujo centro é o funcionário empreendedor. Na Figura 1 abaixo, o desenvolvimento das 

características empreendedoras e a estratégia organizacional, retrata o exposto acima.  

 

Figura 1 - Desenvolvimento das características empreendedoras e a estratégia 

organizacional 
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2.3. As Características de um Empreendedor Podem ser Aprendidas  

Alguns autores Druker (1987) e Gorman (1996) ressaltam que empreendedor é um 

comportamento e não um traço de personalidade e que a maioria das habilidades necessárias 

à atuação empreendedora pode ser ensinada e desenvolvida. Na verdade, qualquer indivíduo 

pode aprender a ser e a comportar-se como um empreendedor a partir de treinamento 

específico. Muitas pesquisas voltam-se para os métodos de aprendizado pessoal e 

organizacional necessários para que os indivíduos se adequem às atividades relacionadas ao 

ofício empreendedor.     

Segundo Filion (1993), o mais importante para o empreendedor é estar em um 

processo dinâmico de aprendizagem, o que o conduzirá à realização da visão. O treinamento 

empresarial para a atividade empreendedora deve capacitar o empreendedor a imaginar e a 

identificar visões.  

Por sua vez, Fleury e Fleury (2001) afirmam que é por meio de um processo de 

aprendizagem permanente que as organizações desenvolvem as competências essenciais à 

realização de suas estratégias.  

Assim sendo, para as organizações que considerarem como estratégico contar com 

empregados empreendedores, o desafio é a utilização de instrumentos de gestão associados 

às práticas de aprendizagem coletiva, como, por exemplo, gestão de competências e de 

conhecimento, que ofereçam um ambiente propício ao crescimento profissional a partir do 

desenvolvimento dessas características. 

 
3 CONCLUSÃO 

A sociedade convive com a redução de empregos formais, ao mesmo tempo em que 

se intensificam a terceirização de postos de trabalho e o crescimento do emprego informal.   

Dentro desse contexto, o estudo do desenvolvimento das características de um 

empreendedor surge como fundamental para quem pretende melhor compreender a nova 

realidade do mercado de trabalho. Do ponto de vista do indivíduo, o presente trabalho 

pretende colaborar para que, na condição de empregado nas empresas, ele possa buscar 

melhor desenvolver o senso de empreendedorismo, por meio do gerenciamento de suas 

competências, adequando-as à realidade do mercado de trabalho.  Entre outros benefícios, o 

desenvolvimento desse senso de empreendedorismo pode ajudá-lo a conseguir uma 

recolocação, caso seus serviços sejam dispensados pelas empresas. Do ponto de vista das 

organizações, tenciona fornecer subsídios para validar o discurso de valorização do espírito 

empreendedor de seus funcionários, cuja ideia central é a valorização do colaborador que se 

comporta como se fosse um parceiro da organização, e da gestão de competências como uma 

ferramenta estratégica.  

Devido à complexidade desse contexto e às dificuldades existentes de definirem-se, 

com clareza, as condições que levam à formação das competências do empreendedor, o 

objetivo apresentado ao término deste estudo é: “Identificar como a experiência dos 

indivíduos, como empregados nas organizações, contribui para que eles desenvolvam certas 

competências de empreendedor necessárias para atuar em suas profissões nas condições de 

autônomos, prestadores de serviços sem vínculo empregatício com as empresas clientes ou 

detentores de seu próprio negócio”.  

Indivíduos autônomos tendem a ser muito responsáveis pela execução de seu 

trabalho e, consequentemente, bastante comprometidos com o resultado apresentado. Mais 

uma vez, o sucesso do trabalho realizado só depende dele, pois é o seu nome que “está em 

jogo” e não o de uma organização. Além disso, as características mais marcantes deste grupo 
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são a liberdade e a independência.   

Como tudo na vida, a autonomia apresenta aspectos dicotômicos.  

O lado positivo da autonomia é a liberdade. Liberdade de criação, de execução, de 

colocar em prática um pouco dos próprios ideais, de ousar, de viver em função de seu 

próprio tempo, sem uma rotina definida por terceiros, de não possuir um horário pré-

determinado, ou de não ter a sensação de que precisa acordar todos os dias e cumprir um 

mesmo percurso, de poder sonhar com o imprevisto do futuro. Essa liberdade, porém, 

pressupõe escolhas e livre arbítrio, mais até do que em outras condições de trabalho. Na 

autonomia, tomar decisões é primordial, é preciso saber decidir e arriscar a pagar o preço 

pelos erros cometidos.  

Quanto a este aspecto, ressalta-se o conceito do Processo Visionário de Filion 

(1993), que é o que faz com que o indivíduo se torne um pensador com visão, a visionary, 

alguém capaz de atingir o equilíbrio entre “o fazer” e o “sonhar”.  

O lado negativo é o da instabilidade financeira e profissional. A financeira surge no 

relato de todos os entrevistados que ainda não estabeleceram uma posição no mercado no 

qual trabalham. A vida regrada pelo salário recebido todo final de mês e a garantia de um 

mês de férias remuneradas é uma sensação do passado. Na nova condição, vive-se a 

preocupação constante com o fluxo de caixa e com a prospecção de clientes. Em nosso país 

especialmente, esse aspecto ganha destaque, já que a situação econômica não favorece 

condições promissoras de crescimento profissional.   

Pode-se dizer que os entrevistados vivem o eterno trade-off, ou seja, a troca entre os 

sentimentos de liberdade e de instabilidade.  

No que diz respeito às características, pelos resultados obtidos após a pesquisa de 

dados fica claro que esses indivíduos são avessos à rotina, necessitam de alçada para tomar 

decisões e de alguma perspectiva de crescimento profissional, o que é parte essencial da 

autonomia - a ânsia de alimentar, de alguma forma, os seus sonhos. Precisam, também, de 

reconhecimento pelo trabalho realizado. Vale ressaltar, porém, que a questão do 

reconhecimento é vista pelos entrevistados como secundária desde que os demais aspectos se 

encontrem presentes na vida profissional.   

As principais preocupações apresentadas pelos entrevistados referem-se à 

necessidade de desenvolvimento de competências gerenciais.    

As competências técnicas inerentes à execução do trabalho já são dominadas por 

esse grupo. Como mencionado na delimitação do estudo no Capítulo 1, não foi pesquisada a 

influência da educação formal na construção das competências desses indivíduos. Porém, a 

partir do nível de consciência apresentado pelos entrevistados das competências 

profissionais requeridas, nota-se claramente que a formação técnica foi determinante para o 

domínio da execução.   

A cultura organizacional urge permitir a discussão de ideias e a criatividade, 

valorizar as diferenças individuais e ser extremamente flexível. Constata-se, assim, a 

existência da maior competência distintiva, uma vez que surge a capacidade de real 

transformação fetiva na história da empresa.  

Não obstante, essa organização deve priorizar também o sustento de seu crescimento 

e o explícito alcance de seus objetivos. Para tanto, necessita implantar uma gestão 

profissionalizada e desenvolver processos internos que auxiliem a orientação do foco 

estratégico e maximizem a produtividade. Independentemente da estratégia adotada, a 

organização precisa de indicadores de satisfação dos stakeholders e de uma gestão 

participativa e de competências com acompanhamentos eficazes quanto ao perfil e à 

adequação dos funcionários aos seus respectivos cargos.  

Essa cultura organizacional deve propiciar um ambiente calcado na autonomia e na 

legitimidade do discurso, já que a adequação deste à prática é essencial para a construção da 
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base de todos os relacionamentos. A clareza de sua comunicação, também e de forma 

acentuada, aparece como elemento basilar na citada prática de cultura organizacional, pois o 

conhecimento das pretensões e das metas da empresa, ou seja, das “regras do jogo”, para 

profissionais com perfil empreendedor é fundamental.   

Partindo do pressuposto de que a cultura organizacional se enquadre no exposto 

acima, os entrevistados revelaram alguns caminhos para permanecer como empreendedores 

a serviço das organizações.  

Finalmente, a organização deve propiciar algum tipo de flexibilidade na rotina de 

trabalho, seja através do estabelecimento de um banco de horas, da mensuração do resultado 

a partir da conclusão da tarefa ou de qualquer outro tipo de mecanismo que não “engesse” o 

potencial produtivo do grupo.  
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RESUMO 

 

 Este estudo tem como principal foco a tatuagem como forma de linguagem e um meio de 

comunicação, sua simbologia e significados. A tatuagem faz parte de toda história da 

humanidade. Há indícios que a prática surgiu na pré-história, pois para os homens das 

cavernas as cicatrizes eram representações de coragem e marcavam momentos da vida 

biológica ou social. Sua simbologia sofreu grandes modificações, foi da marginalização até o 

modismo das grandes metrópoles. Ainda é uma incógnita a posição que a sociedade tomou em 

relação à tatuagem, mas é bastante visível sua constante presença em um crescente do número 

de adeptos e admiradores da prática que se tornou arte. O resultado comprova que a tatuagem 

é um meio de comunicação muito presente, que transparece a personalidade, a tribo e o meio 

social do indivíduo que a possui.  

 

Palavras-chave: Tatuagem. Comunicação não verbal. Simbologia. Significado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O foco desta pesquisa é a tatuagem como forma de comunicação e expressão do 

indivíduo, por intermédio de símbolos marcados em seu próprio corpo. 

Segundo Juan Bordenave (1983), “a comunicação é uma das formas pelas quais os 

homens se relacionam entre si. É a forma de interação humana realizada através de signos. ” 

Através desse segmento da comunicação não verbal, pretende-se analisar e entender o uso da 

tatuagem que utiliza a pele como meio de transmissão da mensagem. Afirma Melo (2007) 

que,  
 

Cada cultura, em cada região do planeta, utiliza a tatuagem de um modo 

significativo para seu contexto social, mesmo que os conceitos se modifiquem com 

o passar do tempo, alterando os valores históricos. Uma atividade visualmente 

estabelecida para quem quer transmitir uma mensagem e para quem almeja 

interpreta-lá.  

 

É a firmação e a construção de uma identidade cultural de um povo que sempre está 

em transformação e desenvolvimento. Não se sabe ao certo como surgiu a tatuagem, mas 

arqueólogos supõem que vem desde a pré-história onde as cicatrizes dos homens das cavernas 
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tinham representações sociais e biológicas como nascimento, adolescência, rito de torna-se 

guerreiro, casamento e outros.  

Este artigo abordará, no primeiro momento, a história da tatuagem e seus 

significados no intuito de compreender a sua trajetória e o que ela representou em cada 

período. No segundo momento, o foco se deslocará para o simbolismo e o significado da 

tatuagem a partir dos diferentes usos que a sociedade e o indivíduo faz dela.   

 

2 A HISTÓRIA DA TATUAGEM E SEUS SIGNIFICADOS  

Pesquisas indicam que o surgimento da tatuagem foi ainda na pré-história. Já as 

marcas propositalmente cravadas no corpo foram encontradas em múmias no Vale do Rio 

Nilo com sinais similares a tatuagem, são provas arqueológicas de que elas foram feitas no 

Egito entre os anos 4000 e 2000 antes de Cristo. Segundo especialistas eram corpos de 

prisioneiros marcados para não fugirem. Ainda no Egito a tatuagem tinha significado 

religioso. Múmias com em média 5000 a.C. anos de idade foram encontradas com marcas 

pelo corpo. Amunet, sacerdotisa bastante importante, tinha vários traços e pontos gravados 

nas pernas, colo e braços como símbolos fertilidade e longevidade.  (MELO, 2007). 

Um dos achados arqueológicos mais bem conservado e famoso é o Otzi, que viveu a 

cerca de 5200 a.C. anos entre a Áustria e a Itália. O principal fator para que ele tivesse sido 

encontrado em perfeito estado de conservação deve-se ao gelo. Ele tinha marca de tatuagens 

na região lombar, no joelho esquerdo e no tornozelo direito. (BEHLING, 2012). 

O principal nicho da tatuagem foi nas ilhas Polinésias, no sul do Oceano Pacífico, 

usada por nativos taitianos. O processo de utilização era feito com um tipo de gadanho com 

dentes ou ossos finos como agulhas, no qual os indivíduos batiam com um cabo de madeira 

para introduzir a tinta na pele. Para os maoris, outros nativos das ilhas Polinésias, desenhar a 

pele era um ritual de transformação do menino em guerreiro, ou da menina em esposa.  

Algum tempo depois a tatuagem foi adotada por Incas, Maias e Astecas que a incorporaram 

em sua cultura, fazendo uso dessa arte em rituais sagrados. (MELO, 2007). 

Segundo Marques (1997), os marinheiros que exploravam a região, no século XVIII, 

ficaram tão encantados que aderiram ao costume e, aos poucos, foram transportando a 

tatuagem para os portos europeus que, com o aperfeiçoamento da técnica, fez a tatuagem 

deixar de serem usadas apenas por marinheiros, prisioneiros, prostitutas, e passou a ser um 

adereço.  

No Brasil, os primeiros indícios das tatuagens apareceram ainda com os Índios que 

usavam urucum e jenipapo para fornecer a tinta e a introduziam na pele, não se sabe a 

significação, isso muito tempo antes da chegada dos portugueses. Mas seu marco no Brasil foi 

por Kenud Horald Luck Gegersen, conhecido como Luck, que abriu sua loja de tatuagens 

próxima a um cais, zona de boemia e prostituição. A localização contribuiu para que houvesse 

a disseminação de preconceitos e a discriminação da atividade. Seu trabalho ganhou ênfase 

por haver uma superstição que seus desenhos na pele traziam sorte (SIMÕES, 2011). 

 

3 SIMBOLISMO E SIGNIFICADO DA TATUAGEM 

 

O simbolismo da tatuagem foi bastante eclético no decorrer de sua história e 

evolução, passou pelo medicinal, espiritual, religioso, demoníaco, marginal e ainda nos dias 

de hoje embala grandes discussões e opiniões bastante adversas sobre seu uso e seus 

significados. 

A significação da tatuagem é bastante abrangente e individual para quem a possui. 

Códigos, símbolos e imagens, não são necessariamente idênticos àquilo que o sujeito-

produtor quis dizer ao produzir a forma simbólica.  
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A prática de tatuar-se implica numa estética que envolve diversos valores dentro dos 

conceitos sociais. A escolha do desenho e do local tatuado pode mostrar apenas uma 

autonomia do indivíduo, mas também uma representação para o qual o mesmo 

queira comunicar através do signo. Esse cuidado com o corpo envolve não somente 

o desenho, mas também um jogo de sedução. (LEITÃO, 2003, [n.p.]). 

 

É através do corpo que percebemos e fortalecemos nossa identidade, através da 

mensagem captada pela imagem da tatuagem que analisamos a relação do indivíduo com o 

mundo externo, e arriscamos até apontar características de sua personalidade, mesmo que de 

forma erronia (PIRES, 2005).  Afirma Rafaela Melo (2007), que vontade de se tornar 

diferente e ao mesmo tempo igual é uma questão que sempre atormentou o homem. É como 

se para existir, a identidade do indivíduo tivesse obrigatoriamente que estar visível aos outros.  

Uma modalidade de tatuagem não verbal bastante utilizada e de significado bastante 

expressivo, mas que exige um conhecimento prévio para que haja a comunicação é a Maori, 

cujos desenhos mais comuns usados são os de máscara, guerreiros e tartarugas, mas podem 

ser encontrados diversos modelos nos estúdios de tatuagem, abaixo o significado de algumas 

tatuagens maori.  
 

Tartarugas: resistência, serenidade, vida longa. 

Sol: significa felicidade, alegria e prosperidade. 

Vento: superação, dificuldades superadas. 

Círculos em espirais: passado, presente e futuro. Círculos da vida. 

Samambaia – Vida, tranquilidade e recomeço. 

Ponta de seta: representa e homenageia os guerreiros. 

Tubarões: proteger dos inimigos. Esses animais são sagrados para os 

Maoris. 

Dentes de Tubarões ou Dentes: proteção contra inimigos; 

Rabo de Baleia: proteção, força; 

Anzol ou Hei Matau: Proteção, prosperidade, abundância; 

Lagarto ou Gecko: boa sorte no recomeço; 

Conchas: riqueza, as conchas já foram usadas como moeda. (INTEGRA 

MUNDO, 2012).  

 

Embora a tatuagem seja usada para embelezar, para representar um marco positivo e 

importante em determinadas culturas, existem sociedades que fazem seu uso de forma 

negativa, a fim de agredir, torturar e humilhar. Nos presídios, as tatuagens funcionam como 

rótulos que identificam o preso dentro e fora da cadeia. Exemplo bastante expressivo de 

significados de tatuagens não verbais, segundo os relatos dos presidiários, é trazido pelo 

médico e escritor Drauzio Varella (1999, p.126) no livro Estação Carandiru: 
 

Sereias, flores, borboletas: homossexuais; 

Cobra: Traidor; 

Signo de Salomão: líderes de quadrilha; 

Pênis nas costas: estupradores; 

Pintas e cruzes nos dedos, em determinado número e posição: ladrões e 

assassinos; 

Punhal cravado no cérebro ou três sepulturas, imagem de Nossa Senhora 

Aparecida e a cruz de carvalho: preso confiável, não delator, nem mesmo 

sob tortura. 

 

Afirma Simões (2007), que a tatuagem é uma linguagem epidérmica que faz parte da 

sociedade atual e serve para expressar diferentes pontos de vista.  

http://www.integramundo.com.br/moda/tatuagem-maori/
http://www.integramundo.com.br/moda/tatuagem-maori/
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É a busca da autoafirmação, do individualismo  

 
Conforme os significados pessoais e sociais que a tatuagem possa ter, foi criada em 

Milão, na Itália, a disciplina Psicologia da Tatuagem, no curso de Psicologia. A 

disciplina tenta investigar o inconsciente dos tatuados, definindo assim, seus 

desenhos e significados. Os italianos, por exemplo, têm preferência pelo desenho do 

dragão, que segundo a disciplina, remete à criação e testemunha o desejo de 

autoafirmação. (MELO, 2007, [n.p.]). 
 

Estudos científicos mostram o quanto a tatuagem está presente e é importante para a 

sociedade e para o desenvolvimento pessoal de quem a possui. 

 

3 CONCLUSÃO 

A tatuagem é sim uma manifestação cultural rica e de grande valor para o 

desenvolvimento das sociedades de todo o mundo, trazendo identidade e particularidades de 

um povo, agregando valores. 

É sinônimo de identidade, pode mostrar a personalidade de quem a possui mesmo 

que a tatuagem tenha sido escolhida de forma inconsciente.  Transmite uma mensagem que 

nem sempre é interpretada de modo positivo. 

O preconceito ainda é bastante significativo por conta da marginalização e do 

envolvimento religioso que seu deu no início da popularização da tatuagem que se perpetuam 

até os dias de hoje. Mas a cada dia vem crescendo o número de adeptos de diferentes faixas 

etárias que vão do jovem ao idoso, mas com o mesmo objetivo de transmitir uma mensagem e 

se diferenciar dos demais, mesmo que a tatuagem escolhida tenha um grande número de 

tatuados e seja entendido como modismo.  

 

TATUAJE COMO MEDIOS DE COMUNICACIÓN: SÍMBOLOS Y 

SIGNIFICADO NO VERBAL 

 

RESUMEN 

 

Este estudio se centra principalmente en el tatuaje como una forma de lenguaje y medio de 

comunicación. Su simbolismo y suyo significado. El tatuaje es parte de toda la historia de la 

humanidad. Existe evidencia de que la práctica se originó en la prehistoria para los hombres 

de las cavernas, las cicatrices eran representaciones de valor y momentos de la vida marcada 

pelo biológico o social. Su simbolismo ha experimentado cambios importantes, fue el 

capricho de la marginación de las grandes ciudades. Queda por ver cuál es la posición de la 

empresa se hizo cargo del tatuaje, pero su presencia es muy visible en un crecimiento 

constante en el número de fans y admiradores de la práctica que se convirtió en arte. El 

resultado demuestra que el tatuaje es un medio de comunicación muy presente que revela la 

personalidad, la tribu y el entorno social del individuo que la tiene.  

 

Palabras clave: Tatuaje. La comunicación no verbal. Simbolismo. Significado. 
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HISTORICIDADE, REPRESENTAÇÕES E MAGISTÉRIO FEMININO  
 

Milena Aragão
8
 

 

 

RESUMO 

 

No presente artigo foi investigado o processo de feminização do magistério a fim de 

compreender as representações construídas sobre a docência feminina e suas decorrências na 

prática pedagógica direcionada ao público infantil. Como caminho metodológico, priorizou-se 

a pesquisa bibliográfica de cunho histórico, tendo como suporte teórico pesquisadores como: 

Guacira Louro, Jane Almeida, Margareth Diniz, Eliane Lopes, Cinthya Veiga e Roger 

Chartier. Neste sentido, em um primeiro momento, foram sistematizados estudos que 

auxiliassem a compreender a construção das representações culturais sobre o papel feminino 

nos diferentes tempos históricos. Em seguida, foi investigado o processo que levou à inserção 

da mulher nos bancos escolares e nos Cursos Normais, incidindo sobre as discussões a 

respeito da feminização do magistério. Posteriormente, mergulhou-se nas representações 

construídas sobre a docência feminina, analisando textos de jornais e revistas redigidos ao 

longo dos séculos XIX e XX por importantes educadores brasileiros e, por fim, 

problematizou-se as decorrências de tais representações na prática pedagógica. Como 

resultado, observou-se que os discursos historicamente difundidos sobre o papel da mulher 

associavam-na ao espaço doméstico, tendo como principais atribuições o cuidado com a casa 

e os filhos. Após, quando a mulher ingressou na docência, tais discursos foram reforçados, de 

modo que o magistério passou a ser representado como uma extensão do lar, e a professora 

como segunda mãe dos alunos. Como decorrências, pesquisadores afirmam que as 

representações que interpõe o papel docente ao materno/doméstico é bastante prejudicial à 

prática pedagógica, na medida em que contribui para uma desprofissionalização da função, 

incidindo sobre o planejamento das aulas e a relação professor-aluno. O texto foi concluído 

com uma reflexão acerca da importância da capacitação docente no sentido de torná-las 

cientes sobre o papel que desempenham, agregando à teoria, o conhecimento e a reflexão 

sobre a dimensão histórico-social do sujeito, bem como as repercussões advindas desta. 
 

Palavras – chave: História da Educação. Magistério Feminino. Representações. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atenção ao atendimento escolar às crianças de zero a seis anos tem crescido desde 

a Constituição de 1988, quando foi instituído que esta não teria mais um caráter 

compensatório. Após, ganhou notoriedade com a instituição da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (nº 9394/96), passando a fazer parte do sistema de ensino, instaurando 

uma nova concepção de educação para a infância, tendo como finalidade: “o desenvolvimento 

integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, em complementação à ação da família e da comunidade” (BRASIL,1996). Educadores 

e legisladores têm apresentado grande preocupação com o desenvolvimento da criança no 

âmbito escolar, propondo discussões que alertam para um novo olhar sobre a infância e a 

educação. Conforme aponta Célia Zannini: “vem ampliando-se a consciência cidadã da 

importância da educação infantil e o reconhecimento da criança como sujeito de plenos 

direitos para com a qual o poder público e a sociedade têm compromisso”. (ZANNINI, 2002 

                                                           
8
 Mestre em Educação (UCS/RS). Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFS. Docente 

da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FaSe. 
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p.19) 

A formação dos profissionais que atuam com educação infantil também se modificou 

ao longo das últimas décadas, acompanhando os avanços deste nível de ensino. Os dados do 

Censo escolar para a Educação Básica
9
 de 2014 apontam que 95,04% dos professores 

atuantes na área possuem graduação; número superior ao apresentado pelo Censo Escolar de 

1997, onde cerca de 15% dos educadores tinham formação específica para a função. 

 

Entretanto, tais mudanças escondem uma característica da educação infantil que não 

se alterou ao longo das décadas: a presença massiva de mulheres na docência. Dados do INEP 

apontam que, no Brasil, 97,6% dos professores são mulheres. Tais dados estimulam a refletir 

sobre a importância de se manter um olhar para este ser sociocultural no que concerne a sua 

formação e subjetividade, compreendendo sua dimensão social, cultural e histórica. 

Neste sentido, o presente artigo objetivou investigar a feminização do magistério, 

isto é, o processo que levou as mulheres a tornarem-se a maioria expressiva no exercício da 

profissão docente, em especial voltada para o público infantil. O intuito está em compreender 

as representações construídas sobre a docência feminina quando estas se tornaram 

professoras, indagando, entre outras questões, o motivo da escolha feminina pelo magistério 

infantil e as representações que circularam nos diferentes tempos históricos, as quais 

contribuíram para a inserção e a permanência da mulher na docência.  

O Estudo foi concluído com uma reflexão acerca das possíveis repercussões das 

representações na prática docente, mostrando como estas constroem formas de ser e agir no 

mundo, que, de maneira irreflexiva, podem converter-se em danos a prática pedagógica. 
 

2 EM SOLO BRASILEIRO, A PRESENÇA FEMININA 

 

Para compreender a representação sobre a professora e a feminização do magistério, 

fez-se necessário regressar no tempo e no espaço, percorrendo caminhos além-mar, aportando 

enfim, em solo lusitano, de quem a população brasileira herdou forte herança cultural, 

especialmente no que tange a identidade feminina. 

A mulher portuguesa do século XVI – período da colonização brasileira - era 

educada para desempenhar adequadamente as tarefas domésticas, cuidando do lar, do marido 

e dos filhos. Zelar pela família era o que se esperava dela, portanto, não havia necessidade de 

instrução. Assim, era vista pela classe erudita como limitada intelectualmente, comparando-a 

as crianças e doentes mentais. (RIBEIRO, 2000). Ilustrando esta passagem, Gonçalo 

Fernandes Trancozo, escritor Português, publicou no século XVI, o abecedário da esposa 

exemplar:  
 

o A quer dizer que seja amiga da sua casa; o B bem quista da vizinhança; o 

C caridosa com os pobres; o D devota da Virgem; o E entendida em seu 

ofício; o F firme na fé; o G guardadeira de sua fazenda; o H humilde a seu 

marido; o I inimiga de mexericos; o L leal; o M mansa; o N nobre; o O 

onesta; o P prudente; o Q quieta; o R regrada; o S sezuda; o T trabalhadeira; 

o V virtuosa e o Z zelosa da honra. Quando tiver tudo isto anexo a si, que lhe 

fique próprio, creia que sabe mais letras que todos os filósofos. (RIBEIRO, 

2000, p.80) 

 

Ao aportar em solo brasileiro, os lusitanos trouxeram consigo esta representação 

feminina, donde todo o período colonial Brasileiro (1500 a 1822) passou a ser marcado por 

                                                           
9 Dados INEP – censo escolar para a educação básica – 2014. Disponível 

em:<http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/censo/escolar/news09_08.htm>. 
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este paradigma, resultando numa educação no lar e para o lar, ou seja, aprendiam atividades 

que possibilitassem o bom governo da casa, marido e filhos e a isto não incluía leitura e 

escrita, mas bordados, culinária e boas maneiras. Somente homens pertencentes às camadas 

mais abastadas e aos grupos indígenas (através da evangelização) era permitido o estudo, 

ministrado principalmente pelos Jesuítas. Neste período, a função da escola estava em 

proporcionar a internalização de valores religiosos e morais, ao mesmo tempo em que 

disseminava a cultura Portuguesa. (RIBEIRO, 2000; ALMEIDA, 1998, CAMPOS, 2002) 

Em Portugal esta crença perdurou fortemente até o século XVIII, fase de muitas 

transformações no País. Por influência do Iluminismo, escolas religiosas foram fechadas 

dando início a intensas reformas no sistema educacional. Neste período, Marquês de Pombal 

ficou incumbido de realizar as primeiras revisões no ensino e convidou Luís António Verney 

para reformular o sistema de ensino português. Dentre as reformulações, estava a abertura de 

escolas para mulheres (VEIGA, 2007). Sobre a educação feminina, Verney firmava seu 

posicionamento, argumentando que: 
 

Quanto à necessidade, eu acho-a grande que as mulheres estudem. Elas, 

principalmente as mães de família, são as nossas mestras nos primeiros anos 

da nossa vida; elas nos ensinam a língua; elas nos dão as primeiras idéias das 

coisas. E que coisa boa nos hão-de ensinar, se elas não sabem o que dizer? 

[...] Além disso, elas governam a casa, e a direção do econômico fica na 

esfera da sua jurisdição. E que coisa boa pode fazer uma mulher que não tem 

alguma idéia da economia?(apud RIBEIRO,2000, p.89) 

 

No Brasil do séc. XVIII, O bispo de Pernambuco D. José Joaquim da Cunha Azeredo 

Coutinho, acompanhando a tendência portuguesa, colocou a educação feminina em pauta, ao 

redigir os Estatutos do Recolhimento de Nossa Senhora da Glória: 

 
Aqueles que não conhecem o grande fluxo, que as mulheres têm no bem, ou 

no mal das sociedades, parece que até nem querem que elas tenham alguma 

educação; mas isto é um engano, um erro, que traz o seu princípio da 

ignorância. As mulheres, ainda que se não destinem para fazer a guerra, nem 

para ocupar o ministério das coisas sagradas, não têm, contudo ocupações 

menos importantes ao público. Elas têm uma casa para governar, marido que 

fazer feliz e filhos que educar na virtude. (apud RIBEIRO, 2000, p. 81) 
 
Nos dois momentos acima, a mulher goza de certa importância social, entretanto 

ainda bastante vinculada à função doméstica. No cerne da questão, a educação feminina ainda 

estava voltada para o universo doméstico-familiar. As disciplinas que aprendia permeavam a 

leitura, escrita, bordado, corte e costura, ou seja, conhecimentos necessários para a gerência 

da casa, filhos e marido. 

No entanto, a educação formal feminina não era preocupação do Estado brasileiro 

até o início do século XIX. A alternativa para aquelas que desejavam estudar era ir para um 

convento - existente apenas na segunda metade do século XVII - onde aprendiam leitura, 

escrita, música e trabalhos domésticos. 

Assim, apesar de existirem discursos reforçando a importância dos estudos para o 

público feminino, a primeira escola para mulheres foi aberta por meio do decreto imperial de 

15 de outubro de 1827, o qual estabelecia um currículo direcionado à formação de donas-de-

casa, com disciplinas voltadas para leitura, escrita, quatro operações, gramática, moral cristã, 

doutrina católica e prendas domésticas. (CAMPOS, 2002, ALMEIDA,1998) 

Deste modo, os caminhos legais possibilitaram a inserção feminina na escola de 

primeiras letras (ensino primário), mas a docência permanecia lócus masculino, todavia, não 

por muito tempo. Sete anos após o decreto Imperial, em 1835, foi permitida a inserção de 
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mulheres ocupando a função docente, viabilizado com as aberturas das Escolas Normais, 

destinadas à formação de professores. Assim, a primeira escola Normal do Brasil foi 

inaugurada em Niterói/RJ, possibilitando que a mulher ocupasse uma posição anteriormente 

masculina: a docência. 

Cabe reforçar que tais institutos formadores recebiam tanto homens quanto 

mulheres, afinal, com a educação estendida ao público feminino, era necessário que estas 

ministrassem aulas para turmas de meninas, a fim de ensinar – especialmente – 

comportamentos morais e prendas domésticas. Entretanto, até o final do século XIX, poucas 

mulheres matricularam-se na Escola normal. Almeida (1998) relata que a primeira Escola 

Normal de São Paulo, inaugurada em 1846, foi destinada somente ao sexo masculino. Mesmo 

com a inauguração da Escola Normal mista, em 1874, o número de formandos masculinos era 

maior que o feminino (ALMEIDA, 1998).  

Contudo, já nos primeiros anos do século XX, as mulheres ocuparam mais espaço, 

de modo que em 1900, 72,66% dos matriculados na Escola Normal de São Paulo eram 

mulheres e no ano de 1910 esta porcentagem subiu para 83,61. Os argumentos para tal 

situação abordam uma questão política: com a industrialização brasileira, os homens 

abandonaram a docência e ingressaram nas fábricas, em busca de melhor remuneração, 

abrindo espaço – e necessidade – para a presença feminina.  (CAMPOS, 2002) 

Diante disso, a docência passou a apresentar características bastante diferentes das 

delineadas quando ainda ocupadas por homens. Que características foram estas? Que 

mudanças foram plasmadas? 

 
3 NO PERCURSO DA DOCÊNCIA, A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO  

 

Autoras como Guacira Louro (1997), Jane Almeida (1998), Margareth Diniz (2001), 

Maria Christina Campos (2002) e Eliane Lopes (2002) afirmam que o ingresso da mulher no 

mercado de trabalho como docentes necessitou ser estimulado, já que o trabalho fora do 

âmbito doméstico não era comum e tampouco aceito culturalmente. 

Conforme já mencionado, a sociedade portuguesa representava a mulher como pouco 

desenvolvida intelectualmente e de natureza frágil, representação também aceita e difundida 

em solo brasileiro. Assim, o ingresso da mulher na função docente sofreu severas críticas à 

época. Conforme Almeida (1998, p.19):  
 

A educação feminina, apesar de pretendida igualdade, diferenciava-se nos 

seus objetivos, pois segundo os positivistas, o trabalho intelectual não devia 

fatigá-las, nem constituir um risco a uma constituição que se afirmava frágil 

e nervosa e que poderia, certamente, debilitar seus descendentes. Na 

realidade o fim último da educação era preparar a mulher para atuar no 

espaço doméstico e incumbir-se do cuidado com o marido e os filhos, não se 

cogitando que pudesse desempenhar uma função assalariada. 
 
Esta ideia era corroborada pelos pais das meninas, os quais não deixavam suas filhas 

estudarem, “para não aprenderem o que não deviam saber” (CAMPOS, 2001, p. 14). Desta 

forma, a ignorância e a timidez, representações femininas difundidas no período colonial 

brasileiro, adentraram ao séc. XIX ainda com força, mas sofrendo o embate de outros 

argumentos os quais afirmavam que “as mulheres têm, por natureza, uma inclinação pra o 

trato com as crianças, que elas são as primeiras e naturais educadoras” (LOURO, 1997, p.78) 

e por isso seria sua vocação o ensino da infância. 

Este último discurso ganhou maiores adeptos, não só em decorrência da já difundida 

representação da mulher como dona de casa e mãe, mas também pela crescente necessidade 

de professores infantis, já que os homens estavam ausentando-se cada vez mais deste cargo, 
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em busca de melhores salários. Neste contexto, o ingresso das mulheres na função docente 

seria duplamente eficaz, já que atuariam num ofício similar ao já exercido, necessitando de 

pouca formação, bem como resolveria o problema da falta de professores. (RIBEIRO, 2000; 

ALMEIDA, 1998, CAMPOS, 2002)  

Assim, em meados do século XX, quando a inserção feminina no mercado de 

trabalho ainda era tímida, lecionar era a saída para as mulheres que desejavam se dedicar a 

outras atividades, sem precisar abandonar o lar e os filhos, já que era possível trabalhar 

somente meio período, recebendo um salário razoável e ainda ter tempo para cuidar da vida 

pessoal. Nesta época, um discurso fortemente difundido sobre o magistério era que este 

representava uma extensão do lar, ou seja, um desdobramento de uma atividade naturalmente 

praticada, um prolongamento de educar os filhos, numa promissora combinação entre 

professora competente e mãe amorosa. Este seria então, um espaço onde a mulher colocaria 

em prática dons que socialmente acreditava-se serem inatos e indispensáveis para o exercício 

docente: a paciência, o amor, a sensibilidade, o cuidar. 

Louro (1997, p.78) expõe uma fala a qual resume este processo: 

  
Se a maternidade é, de fato, o seu destino primordial, o magistério passa a 

ser representado também como uma forma extensiva da maternidade. Em 

outras palavras cada aluno ou aluna deveria ser visto como um filho ou filha 

espiritual. A docência assim não subverteria a função feminina fundamental, 

ao contrário, poderia ampliá -la ou sublimá-la. 

 

Por outro lado, o mesmo discurso que estimulava a frequência da mulher no 

magistério, suprimia vigorosamente a presença masculina do mesmo, uma vez que – com o 

passar dos anos – tornou-se embaraçoso para o homem desempenhar uma função feminina 

(ALMEIDA, 1998) reforçando ainda mais a interposição do espaço docente (infantil) com o 

espaço doméstico.  

Todavia, qual era o perfil das mulheres que escolhiam a docência? Eram as ditas 

“mulheres de bem”, filhas da aristocracia? Eram as mães de família? Quem adentrava em um 

espaço anteriormente ocupado por homens? 

Em primeira instância, não se tratava necessariamente de escolha, mas de única 

possibilidade cabível para algumas meninas. Conforme relato de Campos (2002), todas as 

meninas órfãs que aos 18 anos não fossem contempladas com o casamento ou não desejassem 

trabalhar em casa de família, iam para a Escola Normal em busca de uma forma de sustento. 

Havia também as mulheres “solteironas”, que na impossibilidade de construir uma família, 

escolhiam a docência, pois assim cuidariam dos filhos alheios, exercendo uma função para a 

qual foram destinadas “naturalmente”.  

Somente em meados do século XX o público feminino foi diversificando-se e 

mulheres/mães de família dirigiam-se para uma função a qual seriam aceitas socialmente e 

ainda remuneradas por seu trabalho, mas desde que este trabalho e esta remuneração não 

sobrepujassem o salário masculino, tampouco interferisse no cuidado com a casa e a família.  

Em suma, o magistério foi gradativamente sendo ocupado por mulheres e tomando 

contornos de extensão doméstica, de modo que suas representações foram relatadas por 

educadores e intelectuais em poemas, textos literários e periódicos. 

 

4 OS DISCURSOS NO TEMPO E NO ESPAÇO 

 

A representação do magistério como extensão do lar foi fortemente difundida e 

aceita não somente pelas mulheres, mas também pela comunidade acadêmica. O trecho 

abaixo, caracterizado como um relato sobre o que pensam as normalistas, destacado do livro a 

“Escola Pitoresca” (1951) do educador Almeida Júnior, ilustra esta colocação 
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Serei uma boa professora e dona de casa: hei de instruir e educar, não os 

alunos, como também os filhos e os criados, e suportar a todos, e mais o 

marido, com extrema paciência [...] desejo ser feliz e o melhor meio é o 

casamento [...] imitarei na dedicação e na bondade minha mãe. [...] E assim 

concentrarão o seu afeto nestas duas entidades que todos estremecemos – a 

família e a criança – que representam de algum modo o presente e o futuro 

da Pátria” (apud LOPES, 2002, p.43) 

 

O trecho extraído do livro “A alma do educador e o problema da formação do 

professor” editado em português em 1934, cuja autoria atribui-se a Georg Kerschensteiner, 

conceituado educador, com seguidores como Ruy Bello, Teobaldo Santos e Luiz Alvez de 

Mattos corrobora a citação anterior: 
 

Existem muitas profissões que se tem de ser cumpridas à risca e exigem uma 

personalidade de um tipo social. Assinalo entre todas a dos sacerdotes (...), a 

dos médicos, a das irmãs de hospital e maternidade, em resumo, todas 

aquelas profissões que se preocupam com o bem dos demais. Assinalo 

também, antes de tudo, a da mãe, contanto que ela não se refira ao aspecto 

sexual. Onde existe, pois, a especial estrutura social que diferencia o 

educador de todos os outros tipos de profissão social? Sua profissão é, 

indubitavelmente, a que mais se aproxima da mãe. (apud LOPES, 2001, 

p.44) 

 

Observa-se nos relatos acima, uma aproximação com funções onde a abnegação é 

condição primária. Esta entrega e doação citadas ora implícita, ora explicitamente tem raízes 

históricas vinculadas à docência masculina: o magistério masculino como vocação ligada ao 

sacerdócio. 

No período da Idade Média (século V ao XV aproximadamente), a função docente 

era compreendida como um dom divino. Kreutz (2004, p.160) aborda esta temática 

assinalando que a docência era considerada uma missão sagrada, sendo o professor o 

“mediador de Deus junto aos alunos e à comunidade.” Ele deveria demonstrar “aplicação e 

vontade de ensinar, paciência e verdadeiro amor aos alunos” (KREUTZ, 2004, p.160). 

O fragmento acima encontra eco nas vozes de pessoas influentes na difusão cultural, 

como o Presidente da Província de São Paulo que, em 1873, desabafa ao considerar que “o 

professorado se rebaixou ao ponto de não ser mais um sacerdócio e sim exclusivamente um 

gênero de vida, uma indústria e um comércio” (CAMPOS, 2002, p.22).  

A Oração do Mestre de Gabriela Mistral, publicada em 1933 em jornais e revistas da 

cidade de Belo Horizonte/MG, também é um exemplo do quanto a profissão docente é 

representada como vocação associada ao sacerdócio e à maternagem: 

  
Senhor! Tu que ensinaste, perdoe que eu ensine e que eu tenha o nome de 

Mestra que tivestes na terra. Dá-me o amor exclusivo da minha escola: que 

mesmo a ânsia de beleza não seja capaz de roubar-me a minha ternura de 

todos os instantes [...] Dá-me que eu seja mais mãe do que as mães, para 

poder amar e defender, como as mães, o que não é carne da minha carne [...] 

(LOPES, 2001, p. 46) 
 
Em suma, desde seu ingresso no universo docente, as professoras foram 

representadas como heroínas que dedicavam sua vida em prol do outro, sempre prontas para 

enfrentar quaisquer dificuldades, de modo que a remuneração e a estrutura de trabalho não 

deveriam ser vistas como problemas, pois, assim como as mães burlam as intempéries, as 
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professoras também o fariam. Em punhos sua moral ilibada como principal instrumento de 

ensino às futuras gerações. Os outros conhecimentos estavam apenas coligados à este 

primordial. Na escola aprendiam a ser exímias em tudo o que agregasse a sua condição prévia 

de esposa e mãe, capazes de cuidar impecavelmente e de ensinar bons comportamentos as 

“suas” crianças.  

Assim, a escolha pela docência significou a escolha por uma profissão que não 

desvirtuaria sua condição “natural”, que não usurparia da sociedade a mãe de família, aquela 

responsável pela educação das futuras gerações, apenas a deslocaria para outro espaço, tão 

importante quanto, como numa extensão do próprio lar. Ora mãe, ora missionária, 

representações que apontam para uma função quem tem como ideia central o ensino de bons 

modos, do comportamento adequado. Contudo, de que maneira estas representações 

difundidas ao longo da história, influenciaram sua prática pedagógica? 

 

5 REPRESENTAÇÕES: DISCURSOS E PRÁTICAS NO SER E AGIR DOCENTE  

 

Em todas as épocas os indivíduos, como sujeitos e construtores da história, elaboram 

formas de explicar, expressar e traduzir coletivamente a realidade; e constroem, também, 

formas de representar esta realidade, a fim de dar sentido ao mundo, gerando condutas e 

práticas sociais, as quais são expressas - entre outros exemplos - na forma de mitos, religiões, 

imagens, instituições e discursos. (PESAVENTO, 2008) 

Neste contexto, o conceito de discurso é especialmente importante, tendo em vista 

ser compreendido como produtor de “[...] estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) 

que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um 

projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas” 

(CHARTIER, 1990, p. 17). 

Assim, os discursos não são simples reflexos da realidade social, mas podem ser 

instrumentos de constituição e transformação desta realidade. Hall apud Wortmamm (2002, 

p.85) destaca que “um discurso jamais consiste em uma declaração, um texto, uma ação ou 

uma fonte. [...] o discurso aparece ao longo de uma cadeia de textos, e como forma de 

conduta, em um conjunto de locais institucionais da sociedade. ” 

Neste sentido, os discursos atuam não somente na construção de representações 

coletivas, mas fundamentalmente na produção de práticas sociais. Portanto, é possível inferir 

que os discursos difundidos acerca do papel docente influenciam, bem como colaboram para 

construir formas de ser e agir da professora, tanto no planejamento da aula, quanto no 

relacionamento com alunos. 

Autores como Gonçalvez (1996), Zanella, (1999) e Diniz (2001) afirmam que a 

gama de representações acerca do papel docente, em especial quando se trata da interposição 

deste com o papel materno, é bastante prejudicial à prática pedagógica, na medida em que 

contribui para uma desprofissionalização da função.  

O primeiro aspecto levantado aponta que a interposição entre os papéis materno e 

docente pode levar à falta de planejamento e continuidade das tarefas desenvolvidas:  

 
Como boa parte dos professores não têm claro seu papel na educação 

infantil, sua prática objetiva-se num misto de maternagem e educação, onde 

conteúdos escolares são adicionados sem que se reflita sobre os objetivos de 

sua inserção, muito menos sobre sua continuidade no processo de educação 

das crianças em diferentes momentos do desenvolvimento infantil. 

(ZANELLA, 1999a, p. 103).  

Para Zanella (1999a, p.103), “a ausência de objetivos pedagógicos claros reflete no 

empenho e comportamento das crianças, principalmente porque cada atividade parece 
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esvaziar-se em si mesma”. A autora afirma, ainda, que a professora - no contexto da sala de 

aula – assume a incumbência de controlar o grupo de crianças sob sua responsabilidade, 

amenizando as movimentações que considera exageradas ou perigosas, procurando evitar 

situações de conflito. Contudo, quando a docente não é preparada adequadamente para lidar 

com situações de conflitos, esta atua com base em “pressupostos, generalizações e pré-

conceitos” (ZANELLA, 1999a, p. 102) adquiridos ao longo de um processo sociocultural de 

socialização.  

Neste sentido, ao serem associadas características maternas à função docente, a 

professora passa a ver seu aluno como mãe, tendendo a cuidá-lo da maneira como faria com 

seu próprio filho, o que - em algumas situações e dependendo da representação construída por 

esta docente sobre a função materna – pode legitimar cenas de superproteção ou de violência 

e humilhações.  
Em muitos momentos, a intervenção do mediador é violenta, violência esta 

que pode se apresentar tanto no tom de voz, quanto na postura ou estratégia 

utilizada para fazer cessar o conflito. Deixar alunos de castigo, isolados dos 

demais, [...] contê-los fisicamente, segurando seus braços com força são, 

dentre outras, estratégias comumente observadas [...]. (ZANELLA, 1999a, p. 

103).  

 

Esta mescla entre maternidade e docência, também estimula nas professoras um 

sentimento de ambiguidade em relação ao educando, variando entre a raiva e o amor, já que, 

ao olhá-lo como professora, percebe que este não corresponde ao ideal de aluno, educado e 

disciplinado e, ao observá-lo como mãe, sente que ele deve ser protegido, formando, assim, 

uma relação de dependência (GONÇALVEZ, 1996; ZANELLA, 1999a; DINIZ, 2001). 

 
A forma como essa professora lida com esse aluno está marcada de um lado 

por sua história de vida, sua concepção do que seja o trabalho pedagógico, 

somada à concepções de uma sociedade que ora a valoriza extremamente, 

ora a desvaloriza, ridicularizando-a. De outro lado, o olhar que dirige a esse 

aluno, que também comparece com sua subjetividade, sua história de vida, 

seus sonhos, suas fantasias, e que enquanto criança sofre do mesmo 

fenômeno social, sendo às vezes supervalorizado e às vezes negligenciado. 

São essas representações que irão determinar a relação que a professora 

estabelecerá com esse aluno. Por vezes lhe parecerá estranho, gerando 

sentimentos ambíguos que oscilam entre o amor e o ódio, provocando 

reações das mais diversas em ambos os sujeitos. (DINIZ, 2001, p. 218).  

 

É importante refletir que na medida em que a professora age como se fosse mãe de 

um determinado aluno, este poderá responder como se fosse seu filho. Ou seja, a criança 

poderá reconhecer em sua professora o modelo que vivencia em casa. Assim, se sua mãe grita 

com ele toda vez que ele desobedece à uma ordem e, na escola, a professora faz o mesmo, 

este aluno tenderá a responder a ambas as situações da mesma maneira. O preocupante, neste 

contexto, é o fato de o aluno deixar de aprender outra forma de resolução de conflitos, por 

exemplo: se todo o conflito é resolvido elevando o tom de voz, tanto em casa, quanto na 

escola, então a possibilidade de ele resolver as situações copiando este modelo cresce.  

Conforme Diniz (2001), outra questão a se considerar são as queixas - muito 

frequentes na fala das professoras – as quais também são provenientes desta relação ambígua 

(são meus alunos ou meus filhos? Sou mãe ou professora? Amo ou odeio? Protejo ou afasto? 

Aceito meus sentimentos ou nego?) e contribuem para tornar a pessoa impotente e paralisada 

diante de uma mudança de postura, convertendo-se num mal-estar, representado na expressão 

“mal-estar docente”.  
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O conflito apresenta-se entre o que a professora acredita como ideal pedagógico – 

traduzido no domínio da criança e seu desenvolvimento - e a realidade vivida. Deste modo, a 

professora adentra a escola munida do desejo de alcançar seu ideal, de ter alunos quietos, 

comportados, obedientes e que aprendam tudo o que for ensinado. Ao perceber que não 

consegue, frustra-se, gerando mal estar. O fruto deste mal-estar são sintomas físicos e/ou 

psíquicos, principalmente quando o conflito não pode ser manifesto no ambiente educacional, 

uma vez que este tem como característica apaziguar tensões e não as explicitar. Desta forma, 

quando não extravasada, conversada, transformada em palavras, essa tensão afeta a docente 

sob a forma de doença (ANDALÓ, 1995; DINIZ, 2001).  

O discurso da queixa também remete à relação histórica entre o universo doméstico e 

o docente. Segundo Diniz (2001, p. 204), “a queixa da dona de casa e a queixa da professora 

acabam por se tornar muito semelhantes. ” Para a primeira, pode ter a função de uma 

transação através da qual, por um lado, denuncia um mal estar e, por outro, confirma, através 

de sua postura resignada, que nada mude. Para a professora não será diferente, pois pode ser 

“um sintoma que denuncia um aborrecimento e que, ao mesmo tempo, assegura que tudo siga 

tal como está. (DINIZ, 2001, p. 204). Desta forma, enquanto permanecem no discurso da 

queixa, “tornam-se impotentes e paralisadas diante de uma possível mudança de posição” 

(DINIZ, 2001, p. 204).  

Neste contexto, Diniz (2001) questiona a possibilidade tanto da queixa quanto do 

discurso maternal ou religioso, serem fruto da falta de identidade com o trabalho docente. Ou 

seja, da professora não se reconhecer como profissional, na medida em que confunde, em 

muitos momentos, sua atuação com uma atividade doméstica ou proveniente de um dom 

divino. Vale salientar que uma expressão comumente utilizada por muitas docentes é: “a 

gente”, como em: “a gente gosta, a gente sofre, a gente tem vocação...”. Isto remete a um 

vínculo construído entre as docentes, um vínculo implícito, o qual demonstra a circularidade 

das representações, bem como da queixa, do sofrimento, da angústia, do prazer, mas também, 

do pedido de ajuda. Elas não dizem “eu”, mas “nós”, como se todos soubessem pelo que 

passam e se identifiquem tanto na dor quanto no prazer sem, contudo, poder expor – com 

tranquilidade – a inteireza de seus sentimentos diante da função. 

 Como forma de amenizar os conflitos existentes na função docente, ajudando as 

professoras a vivenciarem sua inteireza profissional de maneira consciente, Andaló (1995), 

Zanella (1999a) e Diniz (2001) alegam ser fundamental que a professora reflita criticamente 

sobre as representações que lhe são atribuídas pelo grupo cultural, utilizando espaços de 

discussão onde possam questionar sua forma de ser e agir e ao mesmo tempo desabafar 

medos, angústias, dúvidas e incertezas 

 

6 CONCLUSÃO 
 
De Portugal ao Brasil, do período colonial à modernidade, da casa à escola. Em todas 

as épocas e espaços a mulher era valorizada pelo desempenho de duas funções que se 

interpunham: dona de casa e mãe. Atribuições vistas com tanta naturalidade que incorporá-las 

ao mercado de trabalho não foi tarefa árdua, afinal desde que nasciam já eram preparadas a 

desempenhá-las com primor e abnegação. Cresciam acreditando que era um dom divino. 

Construíam sua identidade em torno destas representações. 

 

Ser professora nada mais era do que natural e independentemente das repercussões 

no ensino, uma forma positiva de proporcionar a estas meninas-mulheres um pouco mais de 

liberdade numa sociedade tão restritiva ao seu “ir e vir”. Pra quem passou de “ignorante” a 

“formadora dos futuros cidadãos” pode se considerar uma vencedora. 

Contudo, a mesma representação que desatou suas mãos e tirou a mordaça de suas 

bocas, as restringiu como profissionais da educação. Compará-las a um sacerdote ou pensar 
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que o perfil de uma boa professora se vincula ao de uma boa mãe, desvia seu olhar da 

formação que deveriam obter ao mesmo tempo em que encobre a responsabilidade de gestores 

e governantes sobre o investimento na formação de professores. 

Neste sentido, cabe uma indagação: será que as representações sobre a mulher-

professora expostas neste texto encontram eco na fala de professoras hoje? Este 

questionamento visa provocar e incentivar estudos na área da representação docente, pois, 

caso ainda existam docentes proferindo discursos similares, isto indica grandes desafios a 

enfrentar na área da formação de professores, já que suas crenças sobre seu papel estarão 

influindo na prática que desempenha. 

Assim, mais do que explicitar o processo de feminização do magistério e suas 

representações, este artigo se propôs a expor elementos que estimulassem a ponderar alguns 

aspectos que, de maneira implícita, influenciam a prática pedagógica e que, portanto, devem 

ser considerados num planejamento de cursos para a formação inicial e continuada de 

professores. 

Vale salientar que construir escolas e investir no conhecimento teórico não garante 

que pessoas saiam delas capazes de intervir e transformar positivamente a si e ao mundo. 

Uma educação de qualidade só se faz com professores capacitados, cientes do seu papel e 

para tanto é importante agregar à teoria, o conhecimento e a reflexão sobre nossa dimensão 

histórico-social, bem como as repercussões advindas desta. 

 

HISTORICITY, REPRESENTATIONS AND FEMALE TEACHING 

 

ABSTRACT 

 

In this paper we investigate the feminisation of the teaching process in order to understand the 

representations built on female teaching and its consequences in pedagogical practice directed 

to early childhood education. As a methodological way, prioritized the literature of historical 

nature, with the theoretical support researchers as Guacira Blonde, Jane Adams, Margaret 

Diniz, Eliane Lopes, Cinthya Veiga and Roger Chartier. In this sense, at first, were systematic 

studies that would help to understand the construction of cultural representations of the female 

role in different historical times. Next, we investigated the process that led to women entering 

the school and Standard Courses, focusing on discussions about the feminisation of the 

teaching profession. Later, plunged up in representations on female teaching, analyzing texts 

from newspapers and magazines written over the nineteenth and twentieth centuries by 

important Brazilian educators and, finally, if problematized-derivations of such 

representations in pedagogical practice. As a result, it was observed that the discourses 

historically disseminated on the role of women was associated to the domestic space, the main 

tasks the care of the house and children. Later, when the woman's entry into teaching, such 

speeches were reinforced, so that the teaching is now represented as an extension of the home, 

and the teacher as a second mother of the students. The text concluded with a reflection on the 

possible derivations of such representations in being and acting teacher, showing how they 

can build their practices unreflective way, becoming damage to the pedagogical action. 

 

Keywords: History of Education. Female teaching. Representations. 
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RESUMO 

As tecnologias da informação têm sido a principal ferramenta de apoio para empresas 

modernas gerir seus sistemas de informação, e a sociedade orientada a informação requer que 

esse uso continue sendo ampliado. Os sistemas de informações possuem três atividades 

básicas: entrada, processamento e saída. Apresentar e compartilhar relatório são exemplos da 

atividade de saída de um sistema de informação, e sua função básica é de fazer conhecida a 

informação. A conectividade fornecida pela internet tem possibilitado concretizar novos 

paradigmas de compartilhamento destes relatórios. Nesse contexto, a XBRL é uma linguagem 

que vem ganhando muita aceitação em todo o mundo para fins de divulgar informações 

financeiras pela Internet. Este artigo tem como objetivo descrever a concepção e o 

compartilhamento de relatórios financeiros com uso da XBRL, demonstrando sua 

contribuição para estabelecer uma saída de sistema de informações de qualidade, a partir das 

premissas de rapidez, precisão e disponibilidade. Para tanto, foi tomado por base para o 

desenvolvimento deste trabalho, a bibliografia, conceitos, questões relevantes e dados 

históricos da XBRL, que permitem a percepção da contribuição e importância da evolução 

das pesquisas sobre o uso dessa linguagem de marcação para divulgação de informações 

financeiras. 

Palavras-chave: Sistemas de informação. Tecnologia da Informação. XBRL. Qualidade. 

Relatório financeiro. 

1 INTRODUÇÃO 

Os sistemas de informação (SI) têm se beneficiado pela inovação das tecnologias de 

informação (TI) para a geração de informação em todos os níveis organizacionais. Atualmente 

as empresas, independente de tamanho ou segmento, são classificadas como modernas 

(O’BRIEN, 2011) quando se utilizam dos recursos da TI como ferramenta para gerir seus 

processos. Contudo, independente da arquitetura de hardware e software do sistema 

computacional implantados em uma organização, continua sendo importante definir pilares de 

qualidade para aferir a qualidade dos sistemas de informação, principalmente porque a 

sociedade globalizada tem novos contextos de tempo e lugar.  

Para se definir o desempenho, é importante definir premissas que possam ser 

apurados e verificados com alguma periodicidade. A atividade de saída de um sistema de 

informação é responsável em expor, a partir de um layout previamente estabelecido, um 

resultado, que é oriundo da transformação do dado em informação. Para o sucesso desta 

transformação, premissas como rapidez, precisão e disponibilidade da informação são 

assumidas como de qualidade aceitável e fundamentais para estar presente nos sistemas de 

informação. (O’BRIEN, 2011).  

Sediada no Princípio da Publicidade do Artigo 37 da Constituição Federal do Brasil, 

também se tornou obrigatório para as empresas definidas como abertas (capital aberto), com 
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foco na seguridade e transparência para o investidor, a obrigação das corporações de dispor 

suas informações financeiras tanto para o mercado quanto para órgãos reguladores. 

Este trabalho tem como objetivo principal fazer mais uma abordagem da qualidade 

da saída de um sistema de informação no tocante a emissão de relatórios financeiros com o 

uso da XBRL; e como esta linguagem representa uma solução eficiente para o 

compartilhamento de produtos de informações entre empresas.  

Este artigo dispõe da seguinte estrutura: na Seção 1 como são abordados os conceitos 

e elementos de sistemas de informação modernos. Na Seção 2 é discutida sobre a atividade 

específica de saída do SI, com foco na qualidade intrínseca vinculada aos seus processos para 

a geração e compartilhamento da informação confiável. A Seção 3 faz uma abordagem sobre 

a questão de legislação que obriga o compartilhamento de informações financeiras. A Seção 4 

tratará do contexto evolutivo da web e das linguagens de marcação. A Seção 5 será dedicada a 

discutir a XBRL, evidenciando seus elementos, atual desenvolvimento e estudos, além do 

estágio atual em pesquisa; e finalmente, a Seção 6 contém as conclusões e trabalhos futuros. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A partir do contexto abrangente e genérico para o termo qualidade, é preciso 

identificar, através de literatura específica e do objetivo trabalho, indicadores que possam ser 

apurados e verificados para fundamentar afirmações ou negações que venham a ser 

concluídas e divulgadas. 

A técnica para essa pesquisa esteve principalmente pautada na revisão bibliográfica e 

documental. A constituição de premissas qualitativas e dos aspectos conceituais dos sistemas 

de informação, e principalmente a respectiva atividade de saída, foram fundamentais para 

orientar a construção do trabalho e identificar os itens que deveriam ser avaliados. 

Inicialmente, pesquisou-se os conceitos e necessidades dos sistemas de informações baseado 

em computador e das premissas que seriam avaliadas para a definição do que seria um 

processo de saída do sistema de informação com qualidade.  

Estudou-se sobre o contexto contemporâneo da Internet e a evolução das linguagens 

de marcação até seu viés para a área contábil com a XBRL, evidenciando seus elementos, 

atual desenvolvimento e estudos, além do estágio atual em pesquisa, adesão e aplicação no 

Brasil e no mundo. 

 

3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO BASEADO EM COMPUTADOR 

 

Um sistema de informação (SI) é um conjunto de componentes relacionados entre si 

que coletam, processam, armazenam e distribuem informações que apoiam a tomada de 

decisão, coordenação e controle de uma empresa (LAUDON, LAUDON, 2010, p. 12). A 

partir desta definição, podemos referenciar que o sistema de informação é um sistema que 

recebe recursos (dados) como entrada e os processa em produtos (informações) que serve para 

as saídas, cujo objetivo atende para distintas finalidades, observando o formato, tempo e o 

lugar requerido. Portanto, independentemente de qualquer classificação ou nível que possua 

na organização, o importante é que a informação alcance todos os respectivos destinatários 

autorizados quando necessário. 

Para a correta compreensão sobre sistemas de informação, faz-se necessária uma 

distinção entre dados e informação. Dado é um elemento isolado e pontual, de uma ou mais 

fontes. A informação, por sua vez, é um dado organizado e apresentado de forma útil, 

relevante. (JOÃO, 2012). A Figura 1 ilustra um quadro comparativo entre dado e informação.  
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Um sistema de informação dispõe de três atividades básicas (JOÃO, 2012), as quais 

são ilustradas na Figura 2:  

 Entrada – captura ou coleta de dados, seja de origem interna (na própria 

instituição) ou externa (outra empresa); 

 Processamento – conversão dos dados em conteúdo com maior 

relevância, atendendo a uma necessidade; 

 Saída – transferência das informações àqueles que as utilizarão. 

Uma quarta atividade, que por definição não é tida como básica, mas que deve ser 

aplicada, é a do feedback. Esta é responsável em incluir na rotina de avaliar a sua respectiva 

precisão no tocante ao resultado apurado. A Figura 2 detalha sobre a estrutura de um sistema 

de informação. 

Atribui-se ao SI a referência de moderno quando este é baseado em computador. O 

cenário atual das informações financeiras no mundo é armazenado em diferentes formatos de 

bancos de dados, documento de texto e planilhas. É fato que a computação tem formado um 

cenário atual em que as informações estão em grande parte digitalizadas (ASCENÇÃO, 

2012). Usos adequados da Internet tornaram-se uma fonte decisiva de produtividade e 

competitividade, e está transformando a prática das empresas no domínio dos negócios 

(CASTELLS, 2003, p. 56). Soluções como e-business, e-commerce, e-procurement são 

exemplos dessa prática (O’Brien, 2011). 

Figura 1 - Características dos elementos do SI 
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Figura 2 - Estrutura do SI (JOÃO, 2012) 
 

 

 

 

 

 

 

A Internet é tão notadamente incisiva que lhe rende vasta literatura e trabalhos que 

aborda sobre sua participação na forma de integração comunicacional e informacional de 

várias áreas do conhecimento, como por exemplo, administração e contabilidade. Em 

particular, destaque para a área contábil, mediante o contexto deste trabalho, com a XBRL, no 

tocante ao compartilhamento de informações financeiras, o qual será detalhado mais adiante, 

e que atua na atividade de saída do SI. 

 

4 QUALIDADE NA ATIVIDADE DE SAÍDA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

De um modo geral, as decisões que se tomam em uma organização são baseadas num 

conjunto de informações. Portanto, informação com insuficiente qualidade não produzirá uma 

saída, ou seja, um produto de informação adequado e que, quando aplicado, produza os 

resultados esperados. Portanto, é preciso ter controle e garantia da qualidade da informação.  

A partir desta concepção relativa a atividade de saída, assumimos que ela pode ser 

avaliada e medida a partir de três premissas valiosas e úteis (O’BRIEN, 2010:15): rapidez, 

precisão e disponibilidade.  

A primeira premissa, a rapidez, parece ser algo muito intrínseco a um sistema 

computacional, porém, as pessoas e empresas estão inseridas e acostumadas ao mundo 

globalizado, no qual a exigência de tempos de resposta cada vez menor. Para prover a rapidez 

à atividade de saída, deve-se ter bem estabelecida a fonte informacional para a geração do 

relatório, a qual deve estar completamente baseada em computador, ou seja, sem utilização de 

métodos tradicionais que envolvem pessoas. 

No tocante à segunda premissa, a precisão, faz-se necessário observar aquilo que é 

requerido, não permitindo ausência que impute falta de qualquer informação para seu 

destinatário; mas é preciso abster de quaisquer acréscimos que não agregue valor, ou seja, 

dispensável. A precisão contribuiu para a satisfação da premissa rapidez, visto que a atividade 

de saída do SI moderno trata de maneira objetiva o que se pede. Quanto mais informação, 

maior custo computacional será requerido. 

Por fim, a disponibilidade tem vínculo com a dispersão de tempo e lugar, e da 

questão da segurança da informação. Apesar de todo o benefício da conectividade da internet, 

entende-se que somente é possível arvorar a precisão na saída do SI moderno valendo dos 

mecanismos que protejam a informação. A segurança da informação é uma premissa 

requerida a depender do tipo de informação que esteja sendo compartilhado pelas redes de 

computadores, independente de abrangência ou tecnologias envolvidas para a comunicação de 

dados.  
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Apesar de sua ampla utilização para o compartilhamento de informações, é fato que a 

internet é um ambiente aberto e sem gestão, portanto, não se apresenta um ambiente peculiar 

para informações que são necessárias se manterem em segredo, e este atributo é fundamental 

quanto tratamos da atividade de saída de um SI das informações financeiras.  

Disponibilidade não é somente a entrega em si. É preciso ter condição de controlar o 

acesso a informação, e que exista gestão de quem são autorizados e o que podem (ou não) 

fazer, e que estabeleçam a relação confiável para as variáveis: ler e/ou alterar.  

 

5 CARACTERIZAÇÃO E LEGISLAÇÃO SOBRE RELATÓRIOS FINANCEIROS 

 

Vinculado ao crescimento e a solidificação do mercado financeiro do Brasil, existe a 

obrigatoriedade das empresas de rever suas demonstrações contábeis a fim de atender ao 

mercado internacional. Temas como governança corporativa, políticas de mais transparência e 

normas internacionais de contabilidade tornaram-se urgentes e fundamentais para o bom 

desempenho das companhias, sendo que a transparência e criação de valor de longo prazo são 

duas características de forte conexão. 

O conjunto de informações contábeis envolve praticamente todos os aspectos de uma 

empresa, susceptíveis de serem expressos em termos monetários: os ativos ou itens de 

riquezas; os passivos ou interesses de credores que fornecem dinheiro e mercadorias, ou 

prestam serviços, e aguardam o pagamento ou a remuneração, e finalmente, os direitos de 

proprietários que realizaram investimentos. Enfim, todas as informações que acompanham a 

mutação patrimonial da empresa. (BERTOLLA; FACHINELLI, 2012). 

Atualmente, as empresas brasileiras possuem grande parcela de suas operações 

contábil/financeiras em meios digitais, tais como: nota fiscal eletrônica (NF-e), conhecimento 

do transporte eletrônico (CT-e), escrituração contábil digital (ECD), escrituração fiscal digital 

(EFDs), FCONT (RECEITA FEDERAL, 2012). Este cenário perfaz um armazenamento 

centralizado de todos os documentos e operações em formatos digitais, estando disponível a 

consultas pelas empresas, órgãos fiscalizadores e reguladores e à sociedade, melhorando a 

gestão da informação. 

O Sistema Público de Escrituração Contábil (SPED), através do Decreto nº 6.022, de 

22 de Janeiro de 2007, foi instituído para que, entre outras funcionalidades, realize as 

atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que 

fazem parte da escrituração contábil e fiscal na forma digital. (Receita Federal, 2012). 

Atualmente, é considerado grande aliado do Fisco e Instituições Contábeis na padronização, 

modernização e convergência às normas internacionais de contabilidade, IFRS (International 

Financial Reporting Standards) (BERTOLLA; FACHINELLI, 2012). O Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC, que integra o grupo do SPED, revogou a Resolução CFC nº 1.061, de 9 

de dezembro de 2005, que estabelecia o Leiaute Brasileiro de Contabilidade Digital para fins 

de escrituração, geração e armazenamento de informações contábeis em meio digital, a fim de 

compatibilizá-lo com o SPED. 

Referências sobre a divulgação das demonstrações contábil e financeiras das 

empresas de capital aberto são dispostas na Lei nº 6.404/76, seguidas das instruções 

normativas da CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Basicamente temos nos relatórios: 

 Balanço Patrimonial. 

 Demonstrações de Lucro ou Prejuízos Acumulados. 

 Demonstração do Resultado do Exercício. 

 Demonstrações das Origens e Aplicação dos Recursos. 

Contudo, além das informações supracitadas as empresas precisam atender outra 

obrigatoriedade para seu ciclo informacional, visto que os destinatários definem formatos 

distintos. Com isso, é penalizada pela pluralidade de interesses, que a impõe diversos 
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formatos e leiautes para atender sistemas de informação distintos, o que impõe retrabalho e 

custo, sem agregar valor à informação. 

 

6 EVOLUÇÃO DA WEB 

 

A Web, apoiada pela popularização da Internet, consegue ter um número expressivo 

de adeptos, nunca alcançado por outro meio de comunicação em tão pouco tempo de 

acessibilidade. O processo migratório de outras tecnologias de comunicação para a Web, 

aliado a evolução da infraestrutura da TI, impulsiona a Web para um contexto cada vez mais 

ubíquo (ARAÚJO, 2003), com acentuada necessidade de criar, recuperar e trocar 

informações. 

O crescimento do uso da Internet, que pôde ser observado na última década, pode ser 

parcialmente atribuído à utilização de padrões amplamente aceitos, como o protocolo de rede 

TCP/IP e a linguagem de marcação HTML (SILVA, 2003). 

O papel de uma linguagem de representação de dados em sistemas de informação é a 

construção da estrutura lógica de organização desses dados. No tocante ao termo “marcação”, 

este compreende características de não somente dispor os dados ou textos, mas também 

apresentá-los com uma estrutura configurada (layouts), bem como na estruturação semântica 

destes mesmos dados. Portanto, as linguagens de marcação “marcam” e descrevem como os 

dados serão representados, além de poderem portar outros tipos de informação semântica. Nos 

atuais sistemas de informação, as linguagens de marcação são ferramentas importantes para 

atividade de saída. 

Com a expansão do uso da Web, as empresas identificaram novas oportunidades de 

negócios, desenvolvendo novas formas de interação e integração entre si e com seus clientes 

(e-business), e novos paradigmas para compra, venda e concorrência de produtos e/ou 

serviços (e-commerce). Aliado a isso, a conectividade criada a partir das novas tecnologias 

permitiu a descoberta e formação de grupos de pessoas e empresas, ávidos por conhecer, 

compartilhar, interagir informações a partir SIs disponíveis na Internet. Este fato permitiu a 

criação da Web 2.0, na qual a informação pode ser enviada ou recebida por todos os usuários. 

 

6.1 História das Linguagens de Marcação 

Apesar de sua preponderância atual, a HTML (Hypertext Markup Language) não é a 

precursora das linguagens de marcação – antes dela, duas outras linguagens de marcação 

existiram. No âmago de possibilitar a interação entre os diversos sistemas, a IBM apresentou 

na década de 60 a Generalized Makup Language – GML. Posteriormente, a GML foi 

substituída pela SGML - Standard Generalized Markup Language em meados da década de 

70, sendo reconhecida pela ISO (Interational Organization for Standartion), através da norma 

ISO 8876:1986. 

No entanto, a SGML possuia grande complexidade, o que a torna inadequada para 

uso em dispositivos e sistemas para computadores pessoais. Mediante sua padronização pela 

ISO, a SGML dispõe de portabilidade e interoperabilidade, características importantes que 

foram a base para desenvolvimento da HTML. 

Com o objetivo de superar as dificuldades da SGML, o físico suíco Tim Berners-Lee, 

apresentou em 1990 a HTML, uma linguagem de marcação derivada da SGML. O princípio 

de “tudo a um clique de distância” [referência] é a possibilidade gerada pela HTML, a qual 

possibilita utilização de ligações (denominados de links) entre conteúdos contidos em um 

mesmo documento ou em documentos distintos presentes na Web. 

A HTML permitiu um novo marco evolutivo para a Web, permitindo que seus 

usuários pudessem contribuir para a construção da maior base de conhecimento atualmente já 
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realizada pelo homem, toda ela armazenada por meio digital. Contudo, a HTML básica é útil 

para gerar páginas Web estática, com texto fixo e outros objetos, mas a maioria das aplicações 

de e-commerce exige páginas Web que oferecem recursos interativos com os usuários. 

(ELMASRI; NAVATHE, 2011, p.279). A solução para esse problema foi dada em 1998, com 

o W3C, World Wide Web Consortium, um consórcio internacional que desenvolve 

tecnologias para a web, que disponibilizou formalmente a linguagem XML – eXtensible 

Markup Language, também construída a partir da linguagem SGML, mas considerada bem 

menos complexa, e que possibilita incorporar códigos de formatação de dados para uma 

grande variedade de sistemas de informação. (RICCIO; SAKATA; MOREIRA; QUONIAM, 

2007) 

XML é uma recomendação da W3C (World Wide Web Consortium) e o seu 

desenvolvimento e especificação tem sido supervisionado pelo XML Working Group. XML é 

uma especificação pública, ou seja, não é propriedade de nenhuma companhia. O 

desenvolvimento de XML começou em 1996 e é um padrão W3C desde fevereiro de 1998. 

(BECKER; CLARO; SOBRAL, 2001) A XML estabeleceu-se como uma linguagem de 

marcação padrão que possibilita melhor estruturação e entendimento da informação, 

apresentando-se como alternativa à HTML, que não se preocupa em descrever a informação, 

mas em apresentá-la. No Brasil, o NF-e, por exemplo, utiliza da tecnologia XML. 

Uma diferença importante entre XML e HTML é que os nomes de tag XML são 

definidos para descrever o significado dos elementos de dados no documento, em vez de 

descrever como o texto deve ser exibido. Isso possibilita processar os elementos de dados no 

documento XML de maneira automática pelos programas de computador. Além disso, os 

nomes de tag (elemento) XML podem ser definidos em outro documento, conhecido como 

documento de esquema, para dar um significado semântico aos nomes de tag que podem ser 

trocados entre vários usuários. Em HTML, todos os nomes de tags são predefinidos e fixos; e 

por isso não são extensíveis. (ELMASRI; NAVATHE, 2011:284). 

7 EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE – XBRL 

XBRL é uma linguagem específica da XML para o domínio financeiro. A sua 

criação deu-se quando um contador da empresa Knight Vale and Gregory, do Estado de 

Washington, Charles Hoffman, identificou a possibilidade de instituir uma nova linguagem a 

partir do uso da XML.  

Existem muitas organizações que já usam XBRL em seus processos internos, 

principalmente aquelas que têm várias filiais, pois seu uso facilita o controle interno e 

intercâmbio de informações. A utilização da XBRL não implica uma padronização forçada de 

relatórios financeiros. Pelo contrário, a linguagem possui uma flexibilidade que se destina a 

apoiar todos os aspectos de comunicação em diferentes países e indústrias; facilita o 

agrupamento e análise de informações, bem como a sua comparação; sua natureza extensível 

significa que ele pode ser ajustado para satisfazer os requisitos comerciais específicos, mesmo 

ao nível da organização individual (XBRL INTERNATIONAL, 2012).  

De acordo com estudos realizados e experiências obtidas em outros países, a adoção 

da XBRL pode trazer muitas vantagens em relação a métodos de relatórios tradicionais, 

decorrente do fato de que a informação uma vez produzida e representada em formato XBRL, 

pode ser reutilizada muitas vezes sem manipulação ou distorção. (CFC, 2012) 

Para Silva (2003), “a XBRL oferece vários benefícios, como independência de 

tecnologia, interoperabilidade, preparação eficiente de relatórios financeiros e facilidade de 

extração dos dados”.  

O uso da XBRL facilita o agrupamento, análise e comparação de informações. 

Adotá-la, representa diminuir os custos de preparação de relatórios e a frequência de erros, 
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uma vez que elimina a necessidade de redigitação de dados, de um formato de relatório para 

outro. (XBRL INTERNATIONAL, 2013). Seus dois componentes básicos (RICCIO; 

SAKATA; MOREIRA; QUONIAM, 2007; SILVA, 2003; ASCENÇÃO, 2012) são: a 

taxonomia e o instance document, os quais possuem extensa literatura que delineiam a 

proposta de cada um deles. São elas: 

 O documento XBRL, que contém os dados do relatório financeiro; 

 O documento de taxonomia, que define os elementos usados no 

documento XBRL, os quais representam os fatos financeiros, ou seja, a taxonomia é o 

vocabulário e dicionário dos termos usados; 

 Os documentos linkbases – descrevem os relacionamentos entre os 

elementos definidos na taxonomia. 

A especificação da linguagem XBRL é definida e mantida pelo consórcio XBRL 

International, que é formado por organizações que reúne representantes de governos, 

entidades reguladoras, organizações da área financeira e tecnológica, bolsas de valores, 

contabilistas e auditores, bancos, analistas de investimento, programadores de software e 

organismos de normalização contábil [XBRL INTERNATIONAL, 2012]. O compromisso 

deste consórcio é desenvolver e manter a tecnologia XBRL, com promoção do seu uso para 

compartilhamento de relatórios contábeis e financeiros. Também são disponibilizados fóruns 

moderados, disponíveis para pessoas registradas e membros XBRL. 

O XBRL International tem uma estratégica pautada em criar jurisdições filiadas que 

representem grupo de usuários de países, regiões ou organizações emissoras de padrões 

contábeis reconhecidos (e.g. IASB) que estejam comprometidos com a promoção, estudo e o 

uso da XBRL. Uma Jurisdição pode ser classificada como: estabelecida ou provisória. São 

muitos países participantes e jurisdições estabelecidas. Além desses países, há também um 

grande número de países que se preparam para candidatarem-se à jurisdição provisória.  

No Brasil, as pesquisas sobre XBRL foram iniciadas na Universidade Salvador - 

UNIFACS, em 2000, no qual foi desenvolvida a primeira dissertação de mestrado sobre 

XBRL (Silva, 2003) e a primeira publicação de artigo em conferência científica no Brasil 

(Silva, 2002) e pelo FIPECAFI-FEA-USP (ALVES, 2001), no ano de 2001. 

O grupo de pesquisas TECSI-FEA-USP é responsável pela proposta original 

referente à primeira taxonomia brasileira. Também foi coordenado por este grupo edições do 

Workshop Brasileiro da XBRL (TECSI EAC FEA USP) sendo realizado entre os anos de 

2004 e 2007, com propostas focadas na implantação da XBRL no Brasil. 

Dentre outros órgãos brasileiros, o CFC (Conselho Federal de Contabilidade) e o 

CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), estão empenhados em fazer com que o Brasil 

adote o formato XBRL como padrão de divulgação de informações contábil/financeiras. Uma 

demonstração disto está na formação de uma comissão específica para criar a jurisdição 

XBRL no Brasil, através da portaria 38/10 do CFC. Ao final do ano passado foi finalizada 

mais uma etapa deste esforço, através de uma audiência pública, na qual profissionais da área 

contábil puderam contribuir para a formação da taxonomia XBRL no Brasil. 
 

8 ATIVIDADE DE SAÍDA DO SI COM XBRL 

 

Esta seção é destinada a fazer uma análise qualitativa, a partir das premissas de 

rapidez, precisão e disponibilidade, a fim de avaliar se a linguagem de marcação XBRL 

representa uma solução adequada e inovadora para emissão e compartilhamento de relatórios 

financeiros pela Web. 
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a) Rapidez 

 

XBRL representa o elo da informação e o seu requerente, representando um 

elemento central e exclusivo para se ter o relatório financeiro que atende a necessidade 

informacional, rapidamente adequada e atualizada sobre o período a que se referem os dados 

exibidos. 

Métodos tradicionais para a atividade de saída costumam impor mais tempo na busca 

dos dados e de estarem desestruturados ante ao conteúdo requerido a ser compartilhado, além 

do maior tempo para fazer com que a informação chegue ao seu destino. 

XBRL está adequada a proposta de um SI moderno visto que trata-se de uma 

linguagem de marcação para a Web, e a internet representa o meio de comunicação mais 

apropriado para o mundo dos negócios quando falamos em rapidez. 

 

b) Precisão 

 

SIs não modernos são poucos imprecisos porque normalmente geram informação 

redundante, possuem ausências de informações ou com muitos erros. Os elementos que 

compõe a XBRL estão estruturados para caracterizar e suportar as especificidades contábeis, a 

fim de produzir um relatório financeiro suficiente e completo. 

A atividade de saída com a XBRL fornece toda informação que é necessária ao 

destinatário, com os detalhes e sequência dos fatos contábeis adequados. 

A partir da criação das jurisdições XBRL são acordados os layouts que padronizarão 

o relatório financeiro, o que contribui ao ciclo informacional entre o remetente e o 

destinatário, já que ambos seguem a necessidade do conteúdo e formato dos dados acordados, 

tanto no âmbito ambiente interno como externo da organização.  

 

c) Disponibilidade 

 

A atividade de saída do SI com a XBRL é acessível a partir das regras estabelecidas 

pelos protocolos de comunicação em rede, principalmente estabelecido pelo TCP/IP, o qual 

estabelece compartilhamento através da internet para o relatório financeiro, fornecendo as 

informações quando for necessária. 

Mediante a necessidade de atender a requisição de dados atualizados e que seu 

acesso seja tantas vezes quantas forem necessárias, métodos tradicionais possuem dificuldade 

em disponibilizar esses dados em escalas de tempo menores, fazendo com que o destinatário 

não tenha acesso tempestivo ao relatório com conteúdo desejado. 

Com a dinâmica da disponibilidade da informação por SIs não modernos, a 

segurança da informação tornar-se um item difícil de ser estabelecido e avaliado. Para a 

finalidade de provê segurança, a XBRL utiliza-se de recursos para a confidencialidade e 

integridade da informação a partir do uso de criptografia e assinatura digital. 

 

9 CONCLUSÃO 

 

XBRL pode ser parte integrante de um sistema de informação financeira moderno, 

em particular, no âmbito qualitativo inerente a atividade de saída que emitem relatórios 

financeiros, já que satisfaz as premissas de rapidez, precisão e disponibilidade.  

Outro ponto a destacar a questão sobre a segurança da informação, visto que estamos 

trabalhando com dados contábeis, o que requisita a concepção de ambiente seguro para o 

compartilhamento de relatórios financeiros. Torná-los disponíveis exige cuidado e 

responsabilidade, a fim de não prejudicar a imagem da organização mediante o mercado. 
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QUALITY IN OUT ACTIVITY OF INFORMATION SYSTEMS 

EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL) 

 

ABSTRACT 

Information technology has been the main support tool for modern businesses manage their 

information systems, and information oriented society requires that this use remains extended. 

The information systems have three basic activities: input, processing and output. Submit and 

share report are examples of output activity of an information system, and its basic function is 

to make the information known. The connectivity provided by the Internet has enabled new 

paradigms realize sharing these reports. XBRL is a language that has gained much acceptance 

worldwide for disclosing financial information over the Internet. This article aims to describe 

the development and sharing of financial reports with the use of XBRL, demonstrating its 

contribution to establish a system output of quality information, from the premises of speed, 

accuracy and availability. Therefore, it was taken based bibliography, concept, issues and 

relevant historical data of XBRL, which allow the perception of the contribution and 

importance of the development of research on the use of this markup language for financial 

reporting. 

Keywords: Information systems. Information Technology. XBRL. Quality. Financial Report. 
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RESUMO 

 

Os serviços de alimentação coletiva têm se expandido em todo o país, sendo os restaurantes 

do tipo self-service uma das preferências atuais dos consumidores pela sua praticidade e 

variedade de alimentos. Para isso, o controle do tempo e da temperatura são um dos meios 

mais eficazes ao combate de microorganismos. Esse estudo objetiva analisar o binômio tempo 

e temperatura de preparações, durante a manipulação e preparação final, verificando sua 

conformidade exigida pela legislação vigente. Foi realizada uma pesquisa que instituiu caráter 

quantitativo e qualitativo; sendo fundamentada por pesquisas bibliográficas em 2 restaurantes 

self- service em Aracaju –SE, a primeira unidade está localiza no interior de um shopping e 

fornece sopas variadas no jantar; a segunda unidade produz cerca de 4.400 almoços 

diariamente. Com a análise do tempo e temperatura das sopas, verificou-se que mantiveram se 

em temperatura de aquecimento, com temperatura de 60
0
C. Verificou-se que a temperatura na 

pós cocção do arroz, feijão e das preparações proteicas apresentam-se em conformidade. É 

necessário que as UANs que fazem a distribuição de refeições monitorem constantemente a 

temperatura dos alimentos, como também o seu tempo. 

 

Palavras-chave: Monitoramento. Temperatura. Tempo. Combate a microorganismos.  

Segurança alimentar. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os serviços de alimentação coletiva têm se expandido em todo o país, sendo os 

restaurantes do tipo self-service uma das preferências atuais dos consumidores pela sua 

praticidade e variedade de alimentos. Entretanto, as condições de higiene desses locais nem 

sempre são adequadas, tornando os alimentos fontes de contaminação por microrganismos e 

aumentando ainda o risco de contrair doenças transmitidas por alimentos (DTA’s). Para isso, 

o controle do tempo e da temperatura são um dos meios mais eficazes ao combate de 

microorganismos (BOZATSKI et al., 2010). 

O binômio tempo temperatura é um dos meios mais eficazes ao combate de 

microorganismos, sendo a distribuição a etapa onde deve permanecer o maior controle para 

que não ocorra multiplicação microbiana e consequentemente risco de DTA’s (SÃO JOSE et 

al., 2009). 

Os fatores que influenciam na proliferação de microorganismos patógenos, sendo 

eles a preparação com excessiva antecipação, alimentos deixados à temperatura ambiente, 

alimentos esfriados em panelas grandes, inadequada conservação a quente, descongelamento 

inadequado e preparação de quantidades de alimentos excessivas. O aquecimento ou cocção 

                                                           
12
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insuficientes e o reaquecimento inadequado influenciam na sobrevivência desses agentes 

patógenos (BOZATSKI, 2011 apud SILVA et al., 2005). 

Diversos procedimentos devem ser adotados para a garantia de um produto final 

adequado e livre de agentes patógenos, como obtenção de matérias-primas não contaminadas, 

práticas adequadas de manipulação e de higiene durante a preparação, equipamentos e 

estruturas operacionais eficientes e capacitação dos manipuladores de alimentos (SANTOS, 

2014). 

Segundo o Manual dos Manipuladores de Alimentos do Serviço Social do Comércio 

– SESC (2008), a temperatura é o fator ambiental que mais afeta o crescimento de 

microrganismos em alimentos. Portanto, o controle do binômio tempo x temperatura a que os 

alimentos são submetidos durante todo o processamento, manipulação e distribuição são 

muito importantes, pois reduzem ou eliminam o número de microrganismos neles existentes 

(PIGNATA, 2009). 

 A temperatura de distribuição exigida pela RDC nº 216 garante a inocuidade dos 

alimentos prontos para consumo; devendo manter-se acima de 60ºC, permanecendo dentro do 

limite de segurança (ANVISA, 2004). 

Esse estudo objetiva analisar o binômio tempo e temperatura de preparações, durante 

a manipulação e preparação final, verificando sua conformidade exigida pela legislação 

vigente. 

 
2 METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma pesquisa que instituiu caráter quantitativo e qualitativo; sendo 

fundamentada por pesquisas bibliográficas em 2 restaurantes self- service em Aracaju –SE, a 

primeira unidade está localiza no interior de um shopping e fornece sopas variadas no jantar; a 

segunda unidade produz cerca de 4.400 almoços diariamente. 

Foram selecionados quatro tipos de preparações, as quais são servidas diariamente 

(arroz, feijão, opção de guarnição e opção proteica) e seis sopas (sopa de abobora, sopa de 

feijão, sopa de macaxeira, sopa de legumes, caldo verde e sopa de frango).  

Para a verificação do tempo e temperatura dos alimentos enquanto expostos em 

balcão térmico e durante a preparação, foi utilizado um termômetro digital da marca 

Tramontina, com haste em aço inox e com faixa de medição entre -50
0
C a 300 

0
C. O 

termômetro foi introduzido no centro geométrico dos alimentos, e anteriormente foi 

higienizado com folha de papel toalha em álcool 70%, após cada aferição da temperatura.  

O monitoramento da temperatura foi anotado em formulário especifico, no qual 

contém: data, identificação do alimento, horário de início do preparo, início e fim da 

distribuição. Posteriormente os dados coletados seguiram para análise e tabulações, 

comparando-os com referências literárias. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com a análise do tempo e temperatura das sopas, verificou-se que mantiveram se em 

temperatura de aquecimento, com temperatura de 60
0
C. Como mostra o Gráfico 1 e a Tabela 

1, a sopa de abóbora manteve-se em maior temperatura atingindo em média 80
0
C, já a sopa de 

macaxeira, legumes, caldo verde e frango mantiveram-se na temperatura entre 70
0
C. 

Evidenciando que, todas permaneceram em temperatura adequada para o consumo e garantia 

de inocuidade contra micoorganismos. 
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Gráfico 1 - Monitoramento de temperatura na distribuição de alimentos. 
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Tabela 1 -  Tempo e temperatura verificados na distribuição de sopas e caldos 

Temperatura 

ºC 

Sopa de 

Abóbora 

Sopa de 

Feijão 

Sopa de 

Macaxeira 

Sopa de 

Legumes 

Sopa de 

caldo 

verde 

Sopa de 

Frango 

Inicial 78,2 82 75,5 83 85 78,8 

Após uma 

hora 

70,1 77,1 71 77,9 69 72 

Após duas 

horas 

68,5 71 69,4 74 68.8 70,2 

Após três 

horas 

67,3 69 68,4 72 67,9 68,7 

 

A literatura preconiza que, de 6
0
C a 59

0
C faixa de perigo; 60

0
C a 65

0
C consumir até 

6h.; acima de 65
0
C, consumir até 12h e acima de 75

0
C, cocção completa por dois minutos ou 

reaquecimento (SÃO PAULO, 2006).   

Na análise das preparações, como mostra a Tabela 2. Verificou-se que a temperatura 

nos pós cocção do arroz, feijão e das preparações proteicas apresentam-se em conformidade, 

segundo a RDC 216 da ANVISA, preconizando que após serem submetidos a cocção, os 

alimentos devem ser mantidos em condições de tempo e temperatura que não seja favorável à 
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multiplicação de microrganismos. Para conservação a quente, os alimentos devem ser 

submetidos a uma temperatura superior a 60
0
C, por no máximo 6 horas. O arroz, o frango 

assado e o peixe à dorê saíram da cozinha central com a temperatura adequada, mas durante o 

transporte, a temperatura dos mesmos não foi mantida. Segundo Guerreiro (2006), alimentos 

quentes podem ficar na distribuição por no máximo 3 horas abaixo de 60ºC. Esse resultado foi 

encontrado nas preparações da unidade como consta na Tabela 2.  

O feijão foi a preparação que obteve a melhor temperatura. Marinho et al. (2009) 

explicou esse resultado devido a maior quantidade de água presente nessa preparação, por isso 

em relação ao tempo, é a preparação que mais tempo leva para ter sua temperatura diminuída. 

O macarrão obteve a pior temperatura, indicando uma preparação de risco de proliferação de 

microrganismos. O período de distribuição da unidade pesquisada é de 2 horas e 45 minutos, 

mesmo sendo encontradas temperaturas baixas para as preparações quentes, a qualidade e a 

segurança alimentar puderam ser asseguradas em função do tempo inferior de distribuição, de 

acordo com a legislação vigente.  

 

Tabela 2- Análise de tempo e temperatura na cocção, inicio de distribuição e ao final da 

distribuição  

 

Oliveira (2012), realizou uma avaliação em preparações e constatou que, as 

preparações quentes apresentaram melhor adequação no que se refere a temperaturas 

analisadas, destacando o resultado obtido para o arroz e o feijão, que atingiram100% de 

adequação. Temperaturas inferiores a 60ºC foram identificadas para guarnição, prato principal 

e opção. Para as preparações frias, especificamente saladas, foram detectadas inadequações, 

considerando o valor inferior a 10ºC como temperatura aceitável. 

Trindade et al. 24 (2009), quando monitoraram as temperaturas de distribuição de 

preparações quentes em uma UAN na cidade do Rio Grande, obtiveram como menor 

temperatura as preparações a base de carne, diferente deste estudo que teve como resultado de 

menores temperaturas aferidas as guarnições. O feijão foi a preparação que obteve maior 

índice de adequação no restaurante 1 e no restaurante 2, (80,9% e 66,7%).  

Temperatura das amostras coletadas em 16/08/2013 

 Pós cocção – Hora Início da distribuição - Hora Final da distribuição - 

Hora 

Arroz Branco 73,4 ºC – 07:30 h 45 ºC – 11:07 h 51,5 ºC – 13:55 h 

Feijão em caldo 91 ºC – 07:30 h 82,05 ºC – 11:10 h 68,4 ºC – 13:55h 

Macarrão 44,1 ºC – 07:30 h 35,6 ºC – 11:15 h 30 ºC – 13:58 h 

Strogonoff de Carne 100,4 ºC – 07:30 h 73,4 ºC – 11:16 h 69,7 ºC – 14:00 h 

Temperatura das amostras coletadas em 26/08/2013 

 Pós cocção – Hora Início da distribuição - Hora Final da distribuição - 

Hora 

Arroz Branco 60,6 ºC – 07:20 h 50,2 ºC – 10: 45h 51,6 ºC – 13:47 h 

Feijão em caldo 92,4 ºC – 07:20 h 76,5 ºC – 10:50 h 64,3 ºC – 13:50h 

Frango Assado 87 ºC – 07:20 h 42,4 ºC – 10:54 h 33,8 ºC – 13:41 h 

Bife  100 ºC – 07:25 h 80,8 ºC – 10:55 h 73,6 ºC – 13:45 h 

Temperatura das amostras coletadas em 28/08/2013 

 Pós cocção – Hora Início da distribuição - Hora Final da distribuição - 

Hora 

Arroz Branco 73,1 ºC – 07:15 h 52,6 ºC – 11:20 h 65 ºC – 14:05 h 

Feijão em caldo 91,2 ºC – 07:45 h 78 ºC – 11:40 h 72,4 ºC – 14:05 h 

Peixe à dorê 69,4 ºC – 07:15 h 39,3 ºC – 11:40 h 47 ºC – 14:10 h 

Isca de Carne 88,6 ºC – 07:15 h 76,9 ºC – 12:25 h 62,7 ºC – 14:10 h 
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Marinho et al. (2009), na avaliação de tempo e temperatura de refeições 

transportadas em Minas Gerais que explicou esse resultado devido a maior quantidade de 

água presente na preparação, por isso em relação ao tempo é a preparação que demora mais 

para ter sua temperatura diminuída. 

Pode-se destacar a grande quantidade de pessoas que realizam as refeições fora de 

casa, tendo como consequência à necessidade de uma produção de alimentos em grande 

escala, dificultando assim o preparo ou conservação das refeições que podem trazer inúmeros 

riscos para os comensais. 

 

4 CONCLUSÃO 

Verificou-se que as preparações quentes avaliadas apresentaram temperaturas 

adequadas durante o período de distribuição, permanecendo dentro dos padrões de segurança 

exigidos pela legislação, mas, Apesar destes resultados, ao avaliar o binômio tempo-

temperatura as preparações estavam aptas para serem consumidas, pois o tempo de exposição 

era de duas horas e quarenta e cinco minutos. Pôde-se observar que apenas uma preparação 

não estava de acordo com o preconizado pela RDC 216 (ANVISA, 2004) e a maioria das 

preparações apresentaram temperatura inferior a 60º C ao final da distribuição. É necessário 

que as UANs que fazem a distribuição de refeições monitorem constantemente a temperatura 

dos alimentos, como também o seu tempo. Assim, o processo de produção das preparações 

quentes transportadas deve ser revisto, de forma a conservar a temperatura no transporte dos 

alimentos.   

 

TIME MONITORING AND PREPARATIONS IN TEMPERATURE SERVED 

IN TWO INSTITUTIONAL FOODSERVICE SERGIPE 

 

ABSTRACT 

Collective food services have expanded across the country, and the self-service 

restaurants of the current preferences of consumers for its convenience and variety of foods. 

For this, the control of time and temperature are the most effective means to combat 

microorganisms. This study analyzes the binomial time and preparations temperature for 

manipulation and final preparation, checking their conformity required by law. Research that 

established quantitative and qualitative took place; being supported by literature searches in 2 

self-service restaurants in Aracaju -SE, the first unit is located within a shopping and provides 

various soups at dinner; the second unit produces about 4,400 lunches daily. With the analysis 

of the time and temperature of soups, it was found that remained in heating temperature of 

600C in temperature. And found that the temperature in the post-cooking rice, beans and the 

protein preparations have to comply. It is necessary that the institutional foodservice who 

distribute meals constantly monitor the temperature of food, but also your time. 

 

Keywords: Monitoring. Temperature. Time. Fighting microorganisms. Food security. 
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RESUMO 

 

A unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é responsável por fornecer alimentos com boa 

qualidade nutricional e higiênico-sanitária. A RDC 216/04 define Boas Práticas e estabelece 

os critérios necessários para garantir a sanidade dos alimentos: desde os aspectos de 

infraestrutura a higiene e saúde de manipuladores e comportamento pessoal na área de 

manipulação. O objetivo desse trabalho foi avaliar as condições higiênico-sanitário a fim de 

identificar as irregularidades, usando como critério avaliativo à aplicação de checklist. 

Conclui-se a necessidade de avaliação e acompanhamento, visto a enfatização de realização 

de treinamentos de capacitação em boas práticas de manipulação e condições higiênico-

sanitárias.  

 

Palavras-chave: Condições de higiênico-sanitárias. Estabelecimentos. Alimentos. Aracaju.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é responsável por fornecer 

alimentos com boa qualidade nutricional, sensorial e higiênico-sanitária. Entretanto quando os 

procedimentos padronizados não são adotados, é comum o surgimento de doenças 

transmitidas por alimentos. (BRAGANÇA, 2008 apud AKUTSU et al., 2005) 

A UAN tem como objetivo planejar a assistência alimentar à clientela e funcionários, 

fornecendo uma alimentação adequada; desenvolvendo programas de educação nutricional, 

individual e coletiva; planejamento e execução de pesquisas na área de saúde e avalia as 

atividades desenvolvidas pelo serviço. (TEIXEIRA et al., 2006) 

Proença et al (2008), apontam que para se obter a qualidade relacionada a alimentos, 

esta deve ser centrada no ser humano e percebida sobre várias dimensões, principalmente, a 

dimensão nutricional, sensorial, simbólica, de serviço, regulamentar e higiênico-sanitária, 

onde está última envolve critérios de manipulação e conservação dos alimentos, prazo de 

validade, contaminação alimentar e aspectos microbiológicos. 

Para que isso aconteça, deve-se garantir a segurança do alimento desde o 

preparo/produção até a distribuição ao consumidor final. Para tal, este deslocamento deve 

estar sob monitoramento, a fim de minimizar as perdas, e esta postura deve envolver todos os 

participantes da cadeia produtiva. Estes procedimentos são conhecidos como Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos e se aplicados corretamente melhoram a qualidade do alimento, 

pois reduzem a probabilidade de contaminação química, física ou biológica (PINHEIRO, 

2010). 

A ANVISA define boas práticas como todos os procedimentos que visam garantir a 

qualidade higiênico-sanitária dos alimentos e a conformidade com a legislação sanitária 

                                                           
14
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(BRASIL, 2004). A higiene na manipulação dos alimentos é de fundamental importância, 

pois além de proporcionar produtos e serviços seguros e de qualidade para os clientes, 

assegura também à UAN estar de acordo com as regras da Vigilância Sanitária. 

Os manipuladores de alimentos podem ser portadores de vários microrganismos que 

podem contaminar os alimentos e causar doenças aos consumidores. Esses microrganismos 

estão presentes nas roupas e em diversas partes do corpo, mesmo quando o manipulador não 

apresenta sintomas de enfermidade. Assim, a higiene pessoal, bem como os comportamentos 

assumidos durante a manipulação dos alimentos devem ser frequentemente supervisionados e 

abordados em capacitações para manipuladores de alimentos (SPONHOLZ, 2008). 

A busca de condições seguras e saudáveis no ambiente de trabalho significa proteger 

e preservar a vida e, principalmente, é mais uma forma de se construir qualidade de vida 

(ABREU; SPINELLI, 2011). 

O presente trabalho tem como fito avaliar as condições higiênico-sanitária na 

manipulação de três Unidades de Alimentação e Nutrição-UAN, por intermédio da análise de 

dados constantes em artigos já confeccionados; comparando-os e identificando irregularidades 

comuns entre as mesmas, com vistas na legislação vigente. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi baseado na análise de três Unidades de Alimentação e 

Nutrição, cujos os dados foram obtidos através de artigos científicos elaborados por alunos da 

Estácio de Sá/FASE, situada no município de Aracaju/SE.  O trabalho é dotado de conteúdos 

específicos e científicos, com classificações de natureza básica, descritiva, intervencional com 

abordagens qualitativas e quantitativas, possuindo coleta de dados secundário. 

Para o diagnóstico das práticas higiênico sanitárias, foram utilizados dados do 

checklist constantes nos artigos científicos presentes no referencial bibliográfico, 

comparando-os entre si e com a legislação em vigor, RDC nº216 de setembro de 2004 

(ANVISA). Ressalta-se o uso de programas de software: Windows e Word. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na UAN 01(gráfico 1) 52,38% dos procedimentos higiênico-sanitários encontram-se 

em conformidade com a legislação vigente. Os principais pontos negativos evidenciados 

foram: Apresenta POPs na sua normativa, porém tal ferramenta não se encontra 

disponibilizada para o corpo de colaboradores; não existe confecção de planilhas de 

higienização de reservatório de água; inexiste controle de saúde dos manipuladores - todavia 

um aspecto positivo apresentando é a disponibilização de planilha de higiene pessoal.  

 

Gráfico 1-Porcentagem referente a manipulação. 
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Higienização UAN 01
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               Na UAN 02 (gráfico 2) apenas 40% das práticas higiênico- sanitárias foram 

observadas em conformidade com a legislação vigente. Os principais pontos constatados 

negativamente foram: Não existe treinamento de higiene e manipulação para os 

colaboradores; não existe conhecimento do manual de boas práticas pelo corpo de 

funcionários; colaboradores com escoriações manipulando alimento; precariedade na 

utilização de botas, aventais e luvas de corte térmicas; utilização de anti-séptico adequado 

para higienização das mãos; desconhecimento de doenças transmitidas por alimentos; uso 

frequente, sem lavar, do fardamento. 

 

Gráfico 2-Porcentagem referente a manipulação 
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Na UAN 03 (gráfico 3) apenas 43% das práticas higiênico-sanitárias encontram-se em 

conformidades com a legislação. Os pontos observados negativamente são: falta de 

treinamento de higiene e boas práticas para os colaboradores; não utilização adequada de 

vestuário/uniformes; falhas na assepsia das mãos.   

Gráfico 3-Porcentagem referente a manipulação 
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Os resultados apresentados nas três Unidades de Alimentação e Nutrição evidenciam 

claramente falta de eficiência, eficácia e efetividade dos padrões higiênicos e sanitários no 

tocante a manipulação dos alimentos pelos colaboradores. O fato ocorre pela falta da 

existência normativa interna de procedimentos que se encontrem em conformidade com a 

exigência legal. Outro fato comum as três UAN foi a falta de treinamento, orientações e 

fiscalização para que os colaboradores possam sair da insipiência no que diz respeito a 

conduta de boas práticas e higiene sanitária, necessário para o trabalho com alimentação 

coletiva. 
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A criação de POPs ou de manual de boas práticas é algo de fundamental importância e 

devem estar imbuídos de: prevenção da contaminação por colaboradores; prevenção da 

contaminação pelo ar ambiente; prevenção da contaminação por utensílios, equipamentos e 

ambientes; prevenção da contaminação por produtos químicos; controle de pragas; garantia da 

qualidade da água; cuidado com o lixo.  

 

4 CONCLUSÃO 

As Unidades de Alimentação e Nutrição analisadas encontram-se fora dos parâmetros 

exigidos pela legislação, podendo comprometer a qualidade do serviço prestado e acarretar 

danos a saúde dos consumidores; tendo como consequência prejuízos significativos a empresa 

ou até mesmo levá-la a falência. 

As falhas encontradas podem ser solucionadas com a criação de Manual de boas 

práticas em higiene e saúde alimentar, que esteja em conformidade com a legislação vigente e 

aborde todas as fases do processo produtivo dos alimentos - seleção, aquisição, recepção, 

estocagem, pré-preparo, preparo, finalização, distribuição e pós-distribuição. O escopo do 

manual deve ser pautado para evitar a ingestão de alimentos estragados ou contaminados. 

Assim, o foco principal da empresa gira em torno do treinamento, orientação e fiscalização 

dos colaboradores envolvidos na produção.   

 

ANALYSIS SANITARY CONDITIONS THREE ESTABLISHMENTS IN ARACAJU - 

SE 

 

ABSTRACT  

 

The Food and Nutrition unit (UAN) is responsible for providing food with good nutritional 

and sanitary conditions. RDC 216/04 defines Best Practice and establishes the criteria 

necessary to ensure Food safety: from the infrastructure aspects hygiene and health handlers 

and personal behavior in the area of manipulation. The aim of this study was to evaluate the 

hygienic and sanitary conditions in order to identify irregularities using as assessment criteria 

applying checklist. It follows the need for evaluation and monitoring, as the emphasis of 

conducting training training in best practices for handling and sanitary conditions. 

 

Keywords: Conditions of hygiene and sanitary. Establishments. Foods. Aracaju. 
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LINHA EDITORIAL 

Os artigos submetidos ao Conselho Editorial do CPEDeC deverão estar de acordo 

com as normas editoriais e com a natureza dos trabalhos abaixo relacionados: 

 relatos de pesquisas teóricas e/ou empíricas que utilizem adequadamente os 

pressupostos da metodologia científica; 

 ensaios que utilizem construtos teóricos na análise de temas relevantes; 

 resenhas críticas; 

 artigos de cunho científico com argumentação adequada ao tema proposto   

(monografias, dissertações e teses). 

 

Além disso, os artigos devem representar contribuição científica, com pesquisa 

metodologicamente fundamentada e referencial teórico, refletindo o estado da arte do 

conhecimento na área, com conclusões claras e adequadas, que demonstrem os resultados 

alcançados. 

A linha editorial do CPEDeC priorizará a discussão interdisciplinar e transdisciplinar 

nas seguintes áreas temáticas: energia, agro-negócio, turismo, meio ambiente, tecnologia, 

gestão, comunicação, educação, cultura, saúde, direito e sociedade. Os trabalhos enviados 

para publicação não devem ter sido publicados em outras revistas científicas. Os textos 

propostos para publicação serão selecionados pelo Conselho Editorial e submetidos aos 

comitês técnico e científico. Os resultados do processo de seleção e de revisão científica serão 

comunicados aos autores para eventuais reformulações no artigo (quando for o caso). Após a 

publicação, os autores receberão 2 (dois) exemplares do número da revista no qual o artigo foi 

publicado. 

Os artigos deverão ser preparados em língua portuguesa, dentro das especificações 

de estilo e normalização da revista, e enviados para revistadesafioscriticos@fase-se.edu.se, 

informando os dados do autor principal para contato. A identificação dos autores será 

separada do corpo do artigo, para que este seja avaliado de forma independente por 

especialistas anônimos. Poderão ainda ser enviados pelo correio, gravado em disquete ou CD-

rom, versão Word for Windows, versão 7.0 ou mais atualizada, com três cópias impressas em 

papel A4, para o endereço da Faculdade de Sergipe-FaSe. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS (normas para submissão) 

 

Os trabalhos devem ser enviados pelo correio eletrônico ou em meio digital, podendo 

estar no formato Rich Text Format (RTF) ou no formato do software Microsoft Word, versão 

6.0 ou posterior. 

 Formatação  

 

O texto deve observar o mínimo de 10 (dez) páginas e o máximo de 15(quinze), 

digitadas em Arial, com tamanho de letra 12 e 10 para os casos de ilustrações (tabelas, 

quadros, figuras), utilizando espaço duplo entrelinhas para os parágrafos e simples nas 
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ilustrações, citações em destaque e notas de rodapé. Devendo ser justificado, com margem 

superior e esquerda igual a 3cm e direita e inferior a 2 cm, utilizando linguagem impessoal (3
a
 

pessoa do singular). A primeira linha de cada parágrafo deve ser recuada em 2 cm. 

Para identificação do artigo, este deve ter uma página de rosto, contendo o título (em 

português), a autoria, o resumo (em português) e uma relação de 3 a 5 (três a cinco) palavras-

chave (em português). Na nota de rodapé desta mesma folha, separada do texto por um filete 

de 3cm, deve constar as credenciais do(s) autor(es), sendo elas: maior titulação, endereço, 

telefone, e-mail e menção, de maneira precisa, de divulgação anterior do artigo se for o caso. 

Após as conclusões, o título mencionado, o resumo e as palavras-chave são transcritos para 

outro idioma, preferencialmente inglês, francês ou espanhol, seguindo a mesma estrutura e 

organização utilizada na folha de rosto para esses itens. 

 

 Resumo 

O resumo deve conter entre 250 e 300 palavras, com uma descrição cuidadosa do 

problema abordado, das ideias principais para sua solução, bem como dos resultados e das 

conclusões alcançadas. Deve apresentar ainda, o objetivo da pesquisa ou estudo, o problema 

investigado e a metodologia utilizada. 

 

 Palavras-chave 

São aquelas significativas da pesquisa, dando-se preferência às indexadas. 

 Texto 

O artigo pode ser: original ou de revisão. Sendo original, no caso de pesquisas 

científicas inéditas e de revisão, quando resultante de amplo estudo investigativo sobre 

determinado tema executado sobre referencial teórico, com base nos paradigmas IDC 

(Introdução, Desenvolvimento e Conclusão) ou IRMRDC (Introdução, Revisão da Literatura, 

Materiais e Métodos, Resultados, Discussão (Resultados e Discussão) e Conclusão. Os títulos 

de seção deverão ser numerados em até três níveis, formatados em negrito, com tamanho de 

letra 14 (primeiro nível), com tamanho de letra 12 (segundo nível) e sem negrito com 

tamanho de letra 12 (terceiro nível), com o uso de dois espaços duplos inter e intra títulos. 

 

 Tabelas, Quadros e Figuras 

Poderão fazer parte do artigo, desde que em preto e branco, com numeração 

sequencial, preferencialmente, inserida diretamente no texto, usando os recursos do editor 

textos para essa finalidade. Se isso não for possível, os originais de cada figura deverão ser 

enviados em separado, para editoração na revista. Neste caso, o autor deverá reservar o espaço 

correspondente a cada figura no corpo do trabalho ou texto. Os títulos das tabelas com negrito 

na palavra tabela e respectivo número, serão apresentados na margem superior da mesma 

(Tabela 1: Título), com suas fontes em negrito, na margem inferior (conforme IBGE 1994); 
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já os dos quadros e figuras, deverão constar na margem inferior das mesmas, seguidos da 

identificação de suas fontes.  

 

Exemplo: 

Figura 1: Título 

Fonte: origem da figura 

 

 Notas de Rodapé 

Serão somente do tipo  notas explicativas, com numeração sequencial dentro do 

artigo. Devem aparecer logo após as palavras-chave de acordo com a ordem utilizada no 

texto. 

 

Exemplo: 

¯¯¯¯¯¯¯ 

1 __________ 

2 __________ 

3 __________ 

4 __________ 

 

 Apêndices  

Poderão ser empregados, desde que contidos no limite de páginas estabelecido. 

Aparecem logo após as referências. 

 

 Citações no Corpo do Texto 

As citações indiretas (interpretação das ideias de um ou mais autores) deverão ser 

feitas com o uso do último sobrenome, seguido do ano de publicação do trabalho, com 

identificação opcional da página, no parágrafo. 

 

Exemplo: 

Alves (2004, p. 30) 

(ALVES, 2004, p. 30) 

As citações textuais até três linhas, identificá-las entre aspas nos parágrafos e 

destacar, ao seu final, a  autoria conforme o item anterior, com página obrigatória. 
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Exemplo: 

 

 

 

 

 

Destacar as citações textuais acima de três linhas logo após o parágrafo 

correspondente, com identificação da autoria, conforme mencionado anteriormente. A página 

é obrigatória. Utilizar tamanho de letra 10 e espaço simples na citação. 

 

Exemplo:  

 

 

 

 

Obs.: Evitar citações nas notas explicativas. 

 Referências  

As referências devem ser arroladas no final do artigo, conforme NBR 6023 da 

ABNT. 

 

 Resumos de Dissertações e Teses 

Serão selecionados para publicação as contribuições mais relevantes, com base nas 

linhas de interesse editorial, a critério do CPEDeC, respeitando as limitações de espaço. Só 

serão considerados resumos de dissertações e teses que já tenham sido defendidas. 

Os resumos deverão ser apresentados compreendendo uma versão em português e 

uma em outro idioma (preferencialmente inglês, francês ou alemão), contendo cada um entre 

200 e 400 palavras. 

2 cm ___________________ 

_________________________

_________________________ 

“-----------------------------------------

-----“(AUTORIA, ano, p.). 

____________________ 

______ Autoria (ano, p.), “-------

------------------------------------------

-----------------------“ 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________, 

----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------- 
(AUTOR, ano, p.). 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________. 

4 cm 
(recuo) 
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Devem conter informações adicionais, assim dispostas: título, nome do autor, nome 

da instituição (programa de pós-graduação), local e data da defesa, com uma relação de 3 a 5 

(três a cinco) palavras-chave, contemplando os idiomas anteriores. Indicar a procedência e 

finalidade. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DAS RESENHAS (normas para submissão) 

 

As resenhas submetidas para análise deverão seguir os parâmetros: conter título de 

fantasia (criado pelo autor com base no assunto tratado na obra); conter identificação da 

autoria na margem esquerda, com número de chamada no rodapé, com as credenciais (maior 

titulação, endereço, telefone, e-mail); 

 conter a referência completa da obra; 

 indicar o campo de estudo no qual se enquadra a obra; 

 apresentar no texto: 

o Introdução contextualizadora (comentário sobre o autor e apresentação 

do assunto); 

o Resumo da obra (descrição do seu conteúdo); 

o Crítica da obra (apreciação dos seus pontos positivos e negativos); 

o Indicação para leitura (público-alvo); 

 mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco) páginas; 

 formatar no mesmo estilo do artigo científico. 

 

As resenhas deverão ser encaminhadas à revista, da mesma forma que os artigos 

científicos. A sua avaliação é de responsabilidade da comissão editorial. Os casos omissos 

serão resolvidos pela revista. 


