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PREFÁCIO 

        

 

 

O estudo da interdisciplinaridade, vem ganhando força no 

âmbito educacional em todos os níveis, sejam eles: o ensino básico, 

médio ou superior. Trabalhar com a interdisciplinaridade é tratar de 

um tema em duas ou mais disciplinas, ou seja, é abordar a pluralidade 

de conceitos que envolvem um determinado tema. Por exemplo, o tema 

demonstração do resultado abrangente, pode ser usado nas disciplinas 

de teoria da contabilidade, análise das demonstrações contábeis ou na 

disciplina tópicos avançados em contabilidade. 

Por outro lado, temas como, dificuldade de aprendizagem, 

podem ser trabalhados nos cursos de administração e contabilidade, 

quando nos referimos nas aulas, sobre a importância da escrita 

correta exigida pelo mercado de trabalho. 

Diante deste contexto, onde a interdisciplinaridade está tão 

presente no meio acadêmico, este livro apresenta uma coletânea de 

artigos que faz o leitor verificar a importância do debate 

interdisciplinar no seu cotidiano. 

Para dar sentido ao título do livro, foram convidados vários 

autores, que durante sua vida acadêmica, vem desenvolvendo 

pesquisas que foram compiladas em forma de artigos e objetos de 

investigações, realizadas em graduações, especializações, mestrados e 

doutorados profissionais e acadêmicos. Uma verdadeira reunião de 

pesquisas, capazes de provocar a curiosidades nos mais diversos 

temas: Contabilidade, educação, gestão, legislação, tributos, todos os 

assuntos frutos de discussões em parcerias com cientistas que se 

preocupam em promover a pesquisa neste país. Autores que se 
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envolveram, academicamente, e têm satisfação em publicar seus 

resultados. É com prazer que apresento esta obra com a intenção de 

propiciar ao ambiente acadêmico essa possibilidade de ter uma 

doutrina que atenda a diversas carreiras em um só lugar. 

 

                               

Ótima leitura a todos! 

Nayara Côrtes Filgueira Lourei 
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CAPÍTULO I 
  

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COMO FERRAMENTA DE GESTAO 

EMPRESARIAL 

TAX PLANNING AS AN ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT TOOL 

Jeová Brito Silva                            
Alan Barros Bitar                       

Ailda Viana de Sousa 
Martins Aldemir Porto 

Aquino Júnior Fernando 
Costa Marinho          

Renato Costa De Oliveira  
  
                       

1 INTRODUÇÃO 

 
O planejamento tributário é peça importante dentro de qualquer organização empresarial, 
pois pelo conceito de elisão fiscal pode-se perceber que essa prática é bastante útil para 
as empresas, independente de seu tamanho e seguimento de atuação. Nos dias atuais 
no Brasil, a carga tributária é considerada muito elevada, em decorrência disso faz com 
que as empresas tenham um alto custo com o pagamento de tributos exigidos por lei 
sejam nas esferas de governo: Federal, Estadual e Municipal. 
Para Oliveira (2004, p.39) 

Qualquer que seja a forma de tributação escolhida pela empresa pode-
se verificar que a falta de planejamento estratégico tributário pode 
deixar a empresa mal preparada para os investimentos futuros, devido 
a uma possível insuficiência de caixa, gerando um desgaste 
desnecessário de investimento forçado para cobertura de gastos que 
não estavam previstos. 

Diante de tal fato, a ferramenta do planejamento tributário ou elisão fiscal está se 
tornando uma ferramenta essencial e legal que tem como objetivo a obtenção de 
economia fiscal. Portanto, o planejamento tributário permite que as empresas 
visualizem os fatos geradores dos impostos antes que eles aconteçam e assim optem 
por ações menos onerosas. O Brasil está entre os países com a maior carga tributária 
do mundo. Muitos empreendedores acabam colocando seu negócio em risco em 
decorrência da falta de gestão ou mesmo de conhecimento do que realmente deve ser 
pago.  
A alta carga tributária no Brasil é um fator que desestimula os empresários são as 
alterações constantes nos tributos, que acabam deixando muitos empreendedores 
apreensivos. Diante disso, muitas empresas acabam fechando as portas nos primeiros 
anos de existência por não conseguirem arcar com o peso dos impostos. 
Portanto a o questionamento que será abordado na pesquisa é: O quanto é relevante 
o Planejamento Tributário para redução dos impostos? Para tanto objetivou-se a 
elaborar o planejamento tributário de uma empresa prestadora de serviços de 
consultoria, bem como descrever o planejamento tributário como ferramenta da 
redução da carga tributária; identificar o melhor enquadramento tributário: Simples 
Nacional, Lucro Presumido e Real; comparar a melhor forma de tributação para 
redução da carga tributária. 
O tema abordado justifica – se pela alta relevância, levando-se em consideração que 
nos dias atuais muitas empresas não possuem um planejamento tributário que auxilie 
na redução de pagamento de impostos onerando assim o seu negócio. 
Os tributos fazem parte de quase todas as decisões empresariais, pois incidem sobre 
o faturamento e nos lucros das empresas. Em se tratando de enquadramento 
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tributário, uma vez escolhido a modalidade de tributação, ela será válida para todo o 
ano calendário. Ou seja, todos os estudos e análise dos impactos devem ser feitos de 
forma planejada para só então fazer a escolha do melhor regime de tributação. 
Portanto, o planejamento prévio determinará o quanto a empresa precisará 
desembolsar de forma legal menos recursos nas despesas com tributos, trazendo 
vantagens na formação dos custos da empresa. 
Sobre o planejamento tributário Latorraca (2000, p. 37) orienta que:  

Costuma-se denominar de Planejamento Tributário a atividade 
empresarial que, desenvolvendo-se de forma estritamente preventiva, 
projeta os atos e fatos administrativos com o objetivo de informar quais 
os ônus tributários em cada uma das opções legais disponíveis. O 
objeto do planejamento tributário é, em última análise, a economia 
tributária. Cotejando as várias opções legais, o administrador 
obviamente procura orientar os seus passos de forma a evitar, sempre 
que possível, o procedimento mais oneroso do ponto de vista fiscal. 

O tema foi escolhido justamente para analisar de forma ampla os aspectos formais e 
legais que auxiliem na redução da carga tributária e consequentemente para o 
crescimento das empresas. 
No que diz respeito a pesquisa bibliográfica, esta por sua vez será feita através de 
teorias publicadas em diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais, enciclopédias, 
anais, meios eletrônicos, etc. E por fim, o estudo de caso consiste em coletar e 
analisar informações sobre o tema para esclarecer e demostrar o melhor regime 
tributário para a empresa. Para a realização desta pesquisa, foi escolhido como sujeito 
uma empresa localizada no município de Palmas/TO do ramo de prestação de serviço 
consultoria. Os dados coletados foram organizados em tabelas, tratados 
estatisticamente e analisados em confronto com a teoria aqui apresentada. 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 SISTEMA TRIBUTÁRIO 
 

O Sistema Tributário Nacional, tal como existe atualmente, foi criado buscando 
harmonizar as relações da sociedade de forma a se atender aos seus princípios 
fundamentais, como também de forma a se respeitar o pacto federativo sob o qual 
vivemos. 
Desta forma, podemos concluir que o Sistema Tributário instituído no Brasil é 
composto dos tributos, dos princípios e normas que regulam tais tributos. No Brasil o 
princípio adotado é o da estruturalidade orgânica do tributo, o qual determina a 
espécie tributária pelo seu fato gerador, com base na doutrina majoritária, pode-se 
afirmar que são cinco as espécies tributárias que compõem o sistema tributário 
brasileiro: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e 
empréstimos compulsórios. 

 
2.2 TRIBUTO 
 
O tributo é uma obrigação de pagar, criada por lei, impondo aos indivíduos o dever de 
entregar parte de suas rendas e patrimônio para a manutenção e desenvolvimento do 
Estado, afinal vivemos em sociedade e o Estado deve representá-la se fazendo 
presente nas áreas de interesse desta, sobretudo saúde, educação, segurança, 
política econômica, entre outras. 

 
2.3 REGIMES TRIBUTÁRIOS 

 
Para fins tributários federais, a apuração dos impostos, no Brasil, pode ser feita de três 
formas: 
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1. Lucro Real; 
2. Lucro Presumido;  
3. Simples Nacional; e 
4. Lucro Arbitrado. 

 
2.3.1 Lucro real 

 
Lucro Real é a regra geral para a apuração do Imposto de Renda (IRPJ) e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica. (Portaltributario, 
2018). 
Neste regime, o imposto de renda é determinado a partir do lucro contábil, apurado 
pela pessoa jurídica, acrescido de ajustes (positivos e negativos) requeridos pela 
legislação fiscal, conforme esquema a seguir: 

Lucro (Prejuízo) Contábil 
(+) Ajustes fiscais positivos (adições) 
(-) Ajustes fiscais negativos (exclusões) 
(=) Lucro Real ou Prejuízo Fiscal do período 

 
Quando se trata do regime de Lucro Real pode haver, inclusive, situações de Prejuízo 
Fiscal, hipótese em que não haverá imposto de imposto de renda a pagar. 
(Portaltributario, 2018). 
Olhando somente pelo lado do imposto de renda, para uma empresa que opera com 
prejuízo, ou margem mínima de lucro, normalmente optar pelo regime de Lucro Real é 
vantajoso. Porém, sempre é prudente que a análise seja estendida também para a 
Contribuição Social sobre o Lucro e para as contribuições ao PIS e a COFINS, pois a 
escolha do regime afeta todos estes tributos. (Portal tributario, 2018). A finalidade do 
lucro real é apurar a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas que 
optarem por esse tipo de apuração. 
A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada 
período de apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei 
8.981/1995, artigo 37, § 1º). (Portaltributario, 2018). 

 
 
2.3.2 Lucro Presumido 
 
O Lucro Presumido é a forma de tributação simplificada do Imposto de Renda das 
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL). (Portal 
tributario, 2018). 
 
2.3.2.1 Alíquotas e adicional 
  
A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto à alíquota de 
15% (quinze por cento) sobre o lucro presumido, apurado de conformidade com o 
Regulamento. (Portaltributario, 2018). 
A parcela do lucro presumido que exceder ao valor resultante da multiplicação de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração, 
sujeita-se à incidência de adicional de imposto à alíquota de 10% (dez por cento). 
(Portaltributario, 2018). 
 
2.3.2.2 Prazo e forma de pagamento 
 
O IRPJ e a CSLL devidos com base no Lucro Presumido deverão ser pagos até o 
último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração 
trimestral. Assim, o IR devido no 1º trimestre/2.XX1 deverá ser pago até 30.04.2XX1 
(se neste dia não houver expediente bancário, então o vencimento deve ser 
antecipado). (Portaltributario, 2018). 
 



mmmmmmm 
 

16 

2.3.3 SIMPLES Nacional 
  
A Lei Complementar nº 123/2006, instituiu novo tratamento tributário simplificado, 
também conhecido como Simples Nacional ou Super Simples. (Portaltributario, 2018). 
O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário 
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno 
porte no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante 
regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. (Portaltributario, 2018). 
 
2.3.3.1 Definição de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte 
  
Consideram-se microempresa ou empresas de pequeno porte, a sociedade 
empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), devidamente registrados no 
registro de empresas mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso, desde que dentro dos limites de receita bruta previstos na legislação. 
(Portaltributario, 2018). 
  
2.3.3.2 Recolhimento único 
 
O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de 
arrecadação, do IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, INSS, ICMS e ISS. (Portaltributario, 
2018). 
 
 
2.3.4 Lucro Arbitrado 
 
O arbitramento de lucro é uma forma de apuração da base de cálculo do imposto de 
renda utilizada pela autoridade tributária ou pelo contribuinte. (Portaltributario, 2018). 
É aplicável pela autoridade tributária quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as 
obrigações acessórias relativas à determinação do lucro real ou presumido, conforme 
o caso. Por exemplo: quando o contribuinte optante pelo lucro real não tem o livro 
diário ou razão, quando deixa de escriturar o livro inventário, etc. (portaltributario, 
2018). 
 
2.3.4.1 Período de Apuração 

 
A partir de 01.01.1997, a tributação com base no lucro arbitrado ocorrerá 
trimestralmente, em períodos de apuração encerrados em 31 de março, 30 de junho, 
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (RIR/1999, artigo 220 e 
530). (Portaltributario, 2018). 
 
2.3.4.2 Aplicação do Arbitramento 
 
A partir de 01.01.1995, ocorrida qualquer das hipóteses que ensejam o arbitramento 
de lucro, previstas na legislação fiscal, poderá o arbitramento: 

I. Ser aplicado pela autoridade fiscal, em qualquer dos casos previstos na 
legislação do imposto de renda (RIR/99, artigo 530). (Portaltributario, 2018). 

II. Ser adotado pelo próprio contribuinte, quando conhecida a sua receita bruta 
(RIR/99, artigo 531); (portaltributario, 2018). 

 
2.3.4.3 Forma de opção pelo contribuinte 
 
A tributação com base no lucro arbitrado será manifestada mediante o pagamento da 
primeira quota ou da quota única do imposto devido, correspondente ao período de 
apuração trimestral em que o contribuinte, pelas razões determinantes na legislação, 
se encontrar em condições de proceder o arbitramento do seu lucro. (Portaltributario, 
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2018). 
 
2.3.4.4 Hipóteses do arbitramento 
  
O imposto de renda devido trimestralmente será determinado com base nos critérios 
do lucro arbitrado quando (RIR/99 artigo 530): 

I. A escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios 
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável 
para: 

a. Identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou 
b. Determinar o lucro real; 

II. O contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e 
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou deixar de apresentar o Livro 
Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a movimentação financeira, 
inclusive bancária, quando optar pelo lucro presumido e não mantiver 
escrituração contábil regular; (portaltributario, 2018). 

III. O contribuinte optar indevidamente pelo lucro presumido; 
IV. O comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de 

escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do 
comitente, residente ou domiciliado no exterior; (portaltributario, 2018). 

V. O contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis 
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizadas para resumir, totalizar, por 
conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário; (portaltributario, 2018). 

VI. O contribuinte não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, 
ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação 
fiscal, nos casos em que o mesmo se encontre obrigado ao lucro real. 
(portaltributario, 2018). 

 
2.3.4.5 Critérios de apuração do lucro arbitrado 
 

O lucro arbitrado será apurado mediante a aplicação de percentuais: 
a) Sobre a receita bruta quando conhecida, segundo a natureza da atividade 

econômica explorada (RIR/1999, artigo 532); 
b) Quando desconhecida a receita bruta, o lucro arbitrado também será apurado 

mediante a aplicação de coeficientes sobre valores (bases) expressamente 
fixados pela legislação fiscal (RIR/1999, artigo 535). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Tomando por base a teoria aqui apresentada dos regimes mais utilizados pelas 
empresas no Brasil, abaixo descrevemos uma simulação/previsão de faturamento dos 
próximos 12 meses de uma empresa prestadora de serviços de consultoria, traçando 
assim um panorama simplificado da carga tributária dos regimes de tributação do 
Lucro Presumido, Real e Simples Nacional. 
 
3.1 APURAÇÃO REGIME LUCRO REAL 

LUCRO REAL 
 

Previsão de Receita Bruta 12 Meses: R$ 600.000,00 
Impostos sobre a Receita:  
ISS de 5% R$ 30.000,00 
PIS de 1,65% R$ 9.900,00 
Cofins de 7,6% R$ 45.600,00 
Receita Líquida: R$ 514.500,00 
Custo do Serviço Prestado = 30,0% R$ 180.000,00 
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Lucro Bruto: R$ 334.500,00 
Folha salarial = 3,0% R$ 18.000,00 
Encargos sociais = 20% R$ 3.600,00 
Despesas diversas = 2,0% R$ 12.000,00 
Lucro Líquido: R$ 300.900,00 

Valor da CSLL de 9% R$ 27.081,00 
LALUR   
Valor do IR de 15% R$ 45.135,00 
Base cálculo adicional de IR R$ 228.684,00 

Adicional de IR se > 20 mil reais 10% R$ 20.868,40 
    
Lucro Real: R$ 207.815,60 
Carga Tributária Total: R$ 182.184,40 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
3.2 APURAÇÃO REGIME LUCRO PRESUMIDO 

 LUCRO PRESUMIDO 
  
    
Previsão de Receita Bruta 12 Meses: R$ 600.000,00 
ISS de 5% R$ 30.000,00 
PIS de 0,65% R$ 3.900,00 
Cofins de 3% R$ 18.000,00 
Receita Líquida R$ 548.100,00 
Custo do Serviço Prestado = 30,0%: R$ 180.000,00 
Lucro Bruto: R$ 368.100,00 
Folha salarial = 3,0% R$ 18.000,00 
Encargos sociais = 20% R$ 3.600,00 
Despesas diversas = 2,0% R$ 12.000,00 
Lucro Líquido R$ 300.900,00 
Base de cálculo do Lucro Presumido CSLL   

Serviços > 32% R$ 192.000,00 
Valor da CSLL de 9% R$ 17.280,00 

Base de cálculo do Lucro Presumido IR   
Serviços > 32% R$ 192.000,00 

Valor do IR de 15% R$ 28.800,00 
Adicional de IR se > 20 mil reais 10% R$ 17.200,00 

    
Lucro Presumido R$ 237.620,00 
Carga Tributária Total: R$ 118.780,00 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
3.3 APURAÇÃO REGIME SIMPLES NACIONAL 
 

Tabela 1 - Simples Nacional Anexo III – Serviços: 

Faixa Receita Bruta em 12 Meses (em 
R$) Alíquota Parcela a Deduzir (em R$) 

1a Faixa Até 180.000,00  6,00% - 

2a Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% 9.360,00 
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Faixa Receita Bruta em 12 Meses (em 
R$) Alíquota Parcela a Deduzir (em R$) 

3a Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% 17.640,00 

4a Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% 35.640,00 

5a Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% 125.640,00 

6a Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 648.000,00 
Fonte: Portal Contabilizei (2018). 
 
3.3.1 APURAÇÃO REGIME SIMPLES NACIONAL – CALCULO ALIQUOTA EFETIVA 
  
Conforme descrito na tabela acima a empresa enquadra-se na 3ª faixa e sua alíquota 
efetiva é: 
Fórmula da alíquota efetiva: RBT12 x Alíq – PD 
                                                                                                                          RBT12 
Onde: 

RBT12 = *Receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração; 
Alíq = Alíquota nominal constante dos Anexos Anexos I, II, III, IV e V da Lei 
Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 155/2016; 
PD = Parcela a deduzir constante dos Anexos I, II, III, IV e V da Lei Complementar 
123/2006, alterada pela Lei Complementar 155/2016. 
Cálculo da alíquota efetiva: 600.000,00 x 13,5% – 17.640,00 
                                                                                                      600.000,00 
Alíquota efetiva: 10,56% 
Sendo:  

Alíquota 
efetiva 

 PERCENTUAIS EFETIVOS DOS TRIBUTOS  
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS 

10,56% 0,42% 0,37% 1,44% 0,31% 4,59% 3,43% 

 
SIMPLES NACIONAL 

  
    
Previsão de Receita Bruta Mensal: R$ 50.000,00 
Previsão de Receita Bruta 12 Meses: R$ 600.000,00 
    
Custo do Serviço Prestado = 30,0%: R$ 180.000,00 
    
Despesas diversas = 2,0% R$ 12.000,00 
    
Encargos Fiscais (Anexo III)   

Alíquota efetiva de 10,56% R$ 63.360,00 
    
    
Lucro – Simples R$ 344.640,00 
Carga Tributária Total: R$ 63.360,00 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Respondendo o problema de pesquisa e atendendo a todos os objetivos específicos 
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foi possivelperceber que diante da alta carga tributária existente no Brasil e 
considerando que a maioria dos pequenos e médios empresários não possuem ou 
simplesmente não sabem da carga tributária existente para o seu negócio a 
ferramenta do planejamento tributário permite vislumbrar previamente a carga 
tributária. 
Com base nos dados acima apresentados via apuração dos regimes tributários, 
podemos perceber analisando de forma vertical que a economia fiscal da empresa 
optando pelo regime do Simples Nacional é de aproximadamente 187,53% e 87,46% 
para os regimes do lucro real e presumido, respectivamente. 
Portanto, podemos concluir que o objetivo do artigo em demonstrar que a ferramenta 
do planejamento tributário é peça fundamental para as empresas com o objetivo da 
economia tributária foi alcançada com base na decisão do administrador em optar pelo 
regime simplificado de tributos, conforme analise demonstrada nos percentuais 
apurados, obtendo uma economia fiscal substancial, tornando portanto, essa a 
decisão mais apropriada para o plano de negócios a ser empreendido. 
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1. INTRODUÇÃO 

A contabilidade e o direito são parceiros de longa data na evolução da civilização. 
Para falar em planejamento tributário faz-se necessário conhecer os princípios 
constitucionais, bem como os princípios contábeis. Atualmente, uma das maiores 
preocupações dos dirigentes das empresas está relacionada à alta carga tributária, 
uma vez que os tributos aumentam seus custos e consequentemente diminuem seus 
lucros. A legislação tributária se torna cada vez mais extensa e complexa, visto que o 
direito acompanha a dinâmica social e para tanto sofre constantes alterações. Com 
isso, as empresas 
necessitam de planos para que tenham seus objetivos específicos e inerentes a elas 
estabelecendo melhores maneiras para alcançá-los.  

Para que o planejamento tributário seja eficaz é preciso que sejam analisados 
diversos fatores em seu processo de elaboração, tais como: estudo da legislação em 
vigor, tipo de atividade prestada pela empresa, averiguação das vantagens e 
desvantagens para enquadramento da empresa nas formas de tributação existentes e 
saber quais podem ser aplicadas para o tipo específico da atividade empresarial. 

Partindo desta pauta e do prisma de que as organizações necessitam de manterem -
se vivas, estáveis em meio ao capitalismo eloquente o objetivo do presente artigo é 
demostrar a importância do planejamento tributário como uma ferramenta importante 
para garantir a redução legal dos tributos das empresas, partindo do pressuposto de 
que o excesso de tributos pagos no país é um dos principais fatores para o 
fechamento das empresas no Brasil, bem como as principais mudanças ocorridas na 
legislação em relação ao pequeno empresário.  

No embasamento teórico, buscou-se analisar os benefícios de um bom planejamento 
tributário para a escolha do regime de tributação menos oneroso. Dentro desta 
abordagem temos a seguinte problemática: a escolha do regime de tributação que 
reduza a carga tributária para empresas, obedecendo a legislação de forma licita. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 CONTABILIDADE  

A Contabilidade é tão antiga quanto à própria história da civilização, os 
registros da contabilidade são derivados da necessidade do homem inventariar seus 
patrimônios, ou seus rebanhos por exemplo. Os sujeitos em sociedade sempre se 
preocuparam com seu patrimônio e principalmente de como gerenciar seus negócios. 
Conforme Marion, (2009, p.25): 
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“A contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a 
tomar decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, 
mensurando-os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os 
em forma de relatórios ou de comunicados, que contribuem 
sobremaneira para a tomada de decisões.” 

Vale ressaltar que, a maioria dos autores expressa à contabilidade como um conjunto 
de bens e direitos desejáveis como elementos patrimoniais positivos, e as obrigações 
como restrições ao elemento Patrimonial negativo, o resultado dessa apuração nos 
leva ao Patrimônio Líquido através da equação: A – P = PL. Ainda podemos definir 
que, a contabilidade é o conjunto de teorias, conceitos e técnicas utilizadas para atingir 
o objetivo de controlar uma massa patrimonial comenta (Padoveze 2008).E com o 
desenvolvimento tecnológico e a complexidade do ambiente econômico e o nível de 
incerteza têm dificultado esse conhecimento e, consequentemente, a gestão dos 
negócios. Diante desse fato a contabilidade traz uma das suas principais áreas que é 
o planejamento tributário para a gestão dos negócios. 

2.1.1 Contabilidade Tributária 

A contabilidade tributária está ligada diretamente ao estudo dos tributos e a legislação 
fiscal. “o ramo da contabilidade que tem por objetivo aplicar na prática os conceitos, 
princípios e normas básicas da contabilidade e da legislação tributária, de forma 
simultânea e adequada” (Fabretti.2005). Trabalha deste modo na gestão dos créditos 
tributários de uma atividade empresarial. É importante deixar bem claro que o conceito 
de Contabilidade Tributária vai além da organização dos tributos e seu objetivo se 
estende à manutenção da viabilidade do negócio e qualquer erro cometido 
desestabiliza a organização, a depender do ramo de atuação os tributos chegam a 
numerários que podem levam a extinção da atividade, o que afeta outros diretamente 
em outros aspectos sociais como no aumento de desempregos por exemplo. 

Pohlmann (2010, p. 14) define contabilidade tributária como: 

A contabilidade tributária é a disciplina ou ramo da 
contabilidade que dedica ao estudo dos princípios, conceitos, 
técnicas, métodos e procedimentos aplicáveis á apuração dos 
tributos devidos pelas empresas e entidades em geral, à busca 
e análise de alternativas para redução da carga tributária e ao 
cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pelo 
fisco. 

A função fiscal do Estado se consubstancia em arrecadar valores para manutenção 
dos direitos individuais primários da sociedade tais como saúde, educação e 
segurança, para tanto se utiliza da atividade tributária que consiste, a título  de 
exemplo, em comandos como auferir renda, prestar serviços entre outros, e aqueles 
que supostamente  não demonstrarem  a realidade fiscal da atividade terão a 
aplicação do instituto do arbitramento, sempre que o fisco desconfiar das imprecisões 
contábeis ou  nos casos omissos, conforme o art. 148 do CTN 

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome 
em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, 
serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante 
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que 
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os 
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo 
sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, 
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, 
administrativa ou judicial. 



mmmmmmm 
 

23 

Sabe-se que a legislação fiscal é muito complexa e algumas vezes contempla 
informações que vão ao encontro ao interesse do fisco em arrecadar mais, 
cotidianamente na pratica contábil observa-se a aplicação de tal instituto 
desmoderada, tendo em vista as demonstrações contábeis fora da realidade da 
organização. 

Para chegar à conclusão de o cobrado não corresponde a realidade faz -se necessário 
especialização da mão de obra do profissional, uma vez que este tem que relacionar o 
melhor tipo tributário a empresa, de forma que o tributo não onere em demasia e que a 
organização não venha a atrasar o pagamento, facilitando assim o crescimento da 
instituição. 

2.2 REFORMA TRIBUTÁRIA 

A reforma tributária visa à mudança da estrutura legislativa de impostos, taxas e outras 
contribuições vigentes em uma nação, de modo que o sistema de tributação se 
modernize e se torne mais igualitário. 

O Sistema Tributário Brasileiro atual foi estabelecido na Constituição Federal de 1988. 
Atualmente é formado por cinco tipos ou modalidades tributárias que são divididas de 
acordo com sua função como: Impostos, Taxas, Contribuições de Melhorias, 
Contribuições Especiais e Empréstimos Compulsórios, tributos esses que o gestor 
deverá ter conhecimento mínimo para gerenciar sua empresa. 

Compreender o sistema tributário brasileiro, o que não é fácil, e cumprir as obrigações 
à risca são responsabilidades de todos os contribuintes. No caso das empresas, a 
complexidade é ainda maior, elevando os gastos com mão de obra especializada para 
o pagamento correto desses tributos. 

A tributação é pautada nos princípios constitucionais de equidade, progressividade e 
capacidade contributiva, é um dos meios mais importantes de justiça social e 
diminuição das desigualdades. Por isso, é necessária uma política fiscal e tributária 
mais justa e eficaz para todos. 

Percebe-se que, a proposta da reforma tributária estar entrelaçada em prevê a 
simplificação da legislação, obviamente sem a redução do imposto, mas de promover 
uma maior racionalidade econômica e reduzir as obrigações acessórias das empresas.  

2.3 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Entende-se por planejamento tributário uma forma lícita de reduzir a carga fiscal, o que 
exige conhecimento técnico tributário por parte do contador e bom-senso dos 
responsáveis pelas decisões estratégicas no ambiente corporativo. O planejamento 
tributário conforme Fabretti (2005) é o estudo realizado antes do 
fato administrativo, são pesquisados os efeitos jurídicos e econômicos e as 
alternativas legais menos onerosas. Para tanto faz necessário rememorar conceitos 
básicos do objeto de análise do presente artigo, a atividade fiscal. Conceitos como, 
tributo, hipótese de incidência, fato gerador, crédito fiscal. 

"Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada" (art. 3) Lei n. 5172/66.  

A hipótese de incidência são os verbos ou comandos do tipo tributário, em outras 
palavras, são condutas tipificadas, todas as vezes que um sujeito pratica tal conduta 
se consubstancia no fato gerador. É através do fato gerador que faz nascer a 
obrigação tributária. 
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Os artigos 114 e 115 da CTN definem fato gerador como: 

 Art. 114. Fato Gerador da obrigação principal é a situação 
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 
Art. 115. Fato Gerador da obrigação acessória é qualquer 
situação que, na forma de legislação aplicável, impõe a prática 
ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 
 Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966. 

A obrigação tributária pode ainda se subdividir em principal e acessória, a primeira é 
voltada ao pagamento de tributo ou multa, e a segunda a escriturações contábeis e 
notas fiscais por exemplo. Da obrigação de pagar tributo, surge o lançamento 
tributário, esta valida o crédito tributário para o fisco, em contrapartida abre-se um 
débito para as organizações. 

 O planejamento tributário representa os procedimentos que objetivam eliminar ou 
reduzira incidência de tributos, a incidência tributária apenas se realiza quando ocorre 
o fato gerador, ou seja, das atividades de comércio ou prestação de serviço. O tributo 
incide sobre o fato gerador e sua alíquota varia de acordo com a legislação. Logo 
sabemos que tributos são os encargos que pagamos ao prestar serviços ou venda de 
mercadoria. 

2.4 ELISÃO FISCAL 

A finalidade do planejamento tributário é obter a maior economia fiscal possível 
reduzindo a carga tributária de forma lícita perante a legislação conforme direciona a 
Constituição Federal. Para tanto, o contador tem que estar sempre atualizado na 
legislação fiscal para encontrar soluções que possibilitem redução da carga tributária 
apoiada ao abrigo da elisão fiscal, ficando fora da sonegação e fraude. Para Fabretti 
(2005, p.133), “(...) a elisão fiscal é lícita, pois é alcançada por escolha feita de acordo 
com o ordenamento jurídico, adotando-se a alternativa legal menos onerosa ou 
utilizando-se de lacunas na lei.”, sem um bom planejamento tributário e com a 
crescente e difícil.  

A elisão fiscal, representa a execução de procedimentos, antes do fato gerador, 
legítimos, éticos, utilizado para reduzir, eliminar ou postergar a tipificação da 
obrigação tributária, caracterizando, assim, a legitimidade do planejamento tributário, 
muitas vezes vem de brechas encontradas na legislação, por causa disto existe uma 
grande lide na esfera tributária, ou seja, uma conduta lícita do contribuinte. 

2.5 EVASÃO FISCAL  

Diferentemente da elisão fiscal, a evasão fiscal caracteriza-se pela utilização de 
formas ilícitas de se esquivar do pagamento de tributos, consiste na prática contraria a 
lei, geralmente é cometida após a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
objetivando reduzir ou mesmo ocultar a carga tributária, como a omissão de registros 
em livros fiscais próprios, e a falta de recolhimento de tributos apurados no período. 
Assemelha-se muito a sonegação fiscal. 

O uso da evasão causa grandes danos ao empreendimento, ao agente 
arrecadador e à sociedade como um todo. Determina a Lei Nª 4.502/1964 (BRASIL, 
1964): 

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou 
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da 
autoridade fazendária. 
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I. Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, 
sua natureza ou circunstância materiais, 
II. Das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a 
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente, 
III. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou 
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas 
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto 
devido a evitar ou deferir o seu pagamento. 

Deste modo o presente artigo pretende viabilizar o entendimento dos profissionais da 
área a fim para a elisão fiscal, uma vez que a carga tributária nacional constitui um 
grande valor do custo da atividade operacional da empresa, em virtude da extrema 
concorrência trazia à tona com a globalização da economia. 

2.6 REGIME TRIBUTÁRIO  

A escolha do regime tributário é um dos passos mais importantes para o sucesso de 
uma empresa. Uma opção mal direcionada nesta etapa do processo pode gerar a 
necessidade do pagamento de um conjunto de impostos inadequado, comprometendo 
sensivelmente a saúde financeira do negócio, ou até mesmo gerando problemas 
fiscais com a Receita Federal. 

Sabe-se que há três tipos de regimes de tributação que podem ser adotados pelas 
empresas:  

1. Simples Nacional; 
2. Lucro Presumido; 
3. Lucro Real. 

O indicado é que a escolha seja feita e analisada por um contador, que tem 
experiência e conhecimento no assunto e pode ofertar as devidas instruções e saber 
qual a melhor opção para o seu negócio através estudos de diversos fatores 
específicos de cada caso, como análise de porte do negócio, área de atuação, estudo 
de mercado, planejamentos de rendimento, entre outros. 

2.6.1 Simples Nacional 

O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e 
fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios). É administrado por um Comitê Gestor composto por oito integrantes: 
quatro da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do 
Distrito Federal e dois dos Municípios. 

 
Para o ingresso no Simples Nacional é necessário o cumprimento das seguintes 
condições: 

1. Enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; 
2. Cumprir os requisitos previstos na legislação; e 
3. Formalizar a opção pelo Simples Nacional. 

 
Percebe-se que, caso a organização não esteja formalizada nas condições acima 
mencionadas, terá seus tributos recolhidos em outro regime.  
 
2.6.1.1 Quanto a alíquota 
 
Para fins de cálculo da guia de recolhimento DAS, a organização utilizará a receita 
bruta acumulada dos últimos dozes (12) meses anterior a apuração, com seu imposto 
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devido resultante da aplicação da alíquota efetiva sobre a receita mensal auferida de 
acordo com seu ramo de atividade e tabelas estipuladas na lei. 
 
Sendo assim, o simples nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento 
único de arrecadação (DAS), dos seguintes tributos unificados: 
 

• Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); 
• Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 
• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 
• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 
• Contribuição para o PIS/Pasep; 
• Contribuição Patronal Previdenciária (CPP); 
• Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 

Prestações de 
  Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS); 

• Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 
 
No entanto, mesmo com a unificação do imposto as organizações não estão excluídas 
do pagamento de todos os tributos que sua atividade exercida exigir. 
 
2.6.2 Lucro Presumido 

O Lucro Presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação da base 
de cálculo do Imposto de Renda - IRPJ, e da Contribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido - CSLL das pessoas jurídicas. A sistemática é utilizada para presumir o lucro 
da pessoa jurídica a partir de sua receita bruta e outras receitas sujeitas à tributação. 

A Lei nº 12.814, de 16 de maio de 2013, determina no seu artigo Art. 13 “A pessoa 
jurídica cuja receita bruta total no ano calendário anterior tenha sido igual ou inferior a 
R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R$ 6.500.000,00 (seis milhões 
e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-
calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime de 
tributação com base no lucro presumido”. 

A opção pelo regime de tributação com base no Lucro Presumido será manifestada 
com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao 
primeiro período de apuração de cada ano-calendário.  

O imposto de renda devido é apurado trimestralmente, será pago em quota única, até 
o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração. 
Caso o gestor queira dividir, a legislação permite em até três quotas mensais, iguais e 
sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses subsequentes ao de 
encerramento do período de apuração a que corresponder, sendo acrescido juros e 
multas. 

2.6.2.1 Período de Apuração 

O IRPJ – imposto de renda pessoa jurídica é determinado por períodos de apuração 
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 
dezembro de cada ano calendário. (Lei 9.430/1996, artigo 1°). 

2.6.2.2 Base de Cálculo 
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A sua apuração será realizada trimestralmente, tomando por base a presunção do 
lucro bruto, determinado pela aplicação de percentuais variáveis, conforme o ramo de 
atividade da empresa sobre a receita bruta auferida em cada trimestre. 

2.7 LUCRO REAL 

Lucro real é o lucro líquido do período, apurado com observância das normas da 
legislação comercial e societária, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações 
prescritas pela legislação do Imposto de Renda.  

O lucro real é apurado a partir do resultado contábil do período base, logo, é 
necessário possuir uma escrituração contábil regular e mensal. Apurado o lucro líquido 
contábil, ele é transportado para o Livro de Apuração do Lucro Real, onde é ajustado 
mediante as adições, exclusões e compensações determinadas por lei. Para saber 
qual será o valor a ser pago de IRPJ e CSLL, basta aplicar sobre   o lucro real as 
alíquotas e adicionais de cada tributo. 

A Receita Federal define Lucro Real da seguinte forma: 
 

É a base de cálculo do imposto sobre a renda apurada segundo 
registros contábeis e fiscais efetuados sistematicamente de acordo 
com as leis comerciais e fiscais.  A apuração do lucro real é feita na 
parte A do livro de apuração do Lucro Real, mediante adições e 
exclusões ao lucro líquido do período de apuração trimestral ou 
anual) do imposto e compensações de prejuízos fiscais autorizadas 
pela legislação do imposto de renda com as determinações contidas 
na instrução Normativa SRF nº. 28, de 1978, de mais atos legais e 
infla legais posteriores. 

 
 

De acordo com as situações de enquadramento para este regime, os empresários 
devem sempre ficar atentos aos documentos encaminhadas ao contador, como: 
faturas; notas fiscais de entrada e saída, de modo a identificar os impostos atribuídos 
as movimentações da atividade empresarial e seus valores, de forma a mostrar a 
realidade financeira, traduzidas nas contas a pagar e a receber devidamente lançadas, 
para que possa ser apurado corretamente o tributo (imposto). 
 
 
2.7.1 Base de Cálculo 

A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data de 
ocorrência do fato gerador, é o lucro real correspondente ao período de apuração. 
Como regra geral, integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de 
capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente da 
natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que 
decorram de ato ou negócio que, pela sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do 
previsto na norma específica de incidência do imposto. 

2.7.2 Alíquotas 
 
São aplicados os percentuais de 15% de IRPJ, a parcela da base de cálculo que 
ultrapassar o resultado da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do 
período será tributada também pela alíquota de 10% a título de Adicional de IRPJ e 
9% de CSLL para fins de apuração dos tributos devidos. 
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2.7.3. Apuração de PIS/PASEP e COFINS 
 
Para a apuração das contribuições PIS/PASEP e para COFINS existem dois métodos: 
o cumulativo e o não cumulativo.  

 

2.7.4 Regime de Incidência Cumulativa 

A base de cálculo é a receita operacional bruta da pessoa jurídica, sem deduções em 
relação a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS são, respectivamente, de 0,65% e de 3%. 

As pessoas jurídicas de direito privado, e as que lhe são equiparadas pela legislação 
do imposto de renda, que apuram o IRPJ com base no Lucro Presumido ou arbitrado 
estão sujeitas à incidência cumulativa. 

2.7.5 Regime de Incidência Não Cumulativa 

Os regimes de incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS foram 
instituídos em dezembro de 2002 e fevereiro de 2004, respectivamente. O diploma 
legal da Contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa é a Lei 10.637/2002, e o da 
COFINS a Lei 10.833/2003.  

Neste regime é permitido o desconto de créditos apurados com base em custos, 
despesas e encargos da pessoa jurídica. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS são, respectivamente, de 1,65% e de 7,6%. 

É importante ressaltar que a sistemática da não cumulatividade sempre se aplica às 
pessoas jurídicas tributadas pelo regime tributário federal do lucro real. E que é 
preciso demonstrar, além dos dados mencionados anteriormente, quais foram os 
créditos utilizados e como ocorreram. 

2.7.6 Exclusões ou deduções da base de cálculo 

Para determinar a base de cálculo de acordo com a Lei nº 10.637/2002, art. 1º, § 3º e 
Lei 10.833/2003, art. 1º, § 3º, IN SRF nº 214/2002, art. 14, podem ser excluídos do 
faturamento: 

- Vendas canceladas;                                  
IPI;         
     -ICMS, quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo 
vendedor dos 
bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;                  
-Das receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da 
contribuição ou sujeitas à alíquota zero;    
                                  - Dos descontos 
incondicionais concedidos;                    - Das 
reversões de provisões e das recuperações de créditos baixados 
como perdas, que não representem ingresso de novas receitas;                              
- Dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do 
patrimônio líquido;                       
- Dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo 
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;                               
- Das receitas não-operacionais, decorrentes da venda de bens do 
ativo 
permanente;                         
- Das receitas de revenda de bens em que a contribuição já foi 
recolhida pelo substituto tributário;     
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                   -Das receitas excluídas do regime de 
incidência não-cumulativa, constantes do art. 10 da Lei nº 
10.833/2003. 

Neste contexto o profissional contábil, deve ater-se a relação dos eventos que podem 
ser excluídos do faturamento mensal, caso acontecido o fato gerador no mês, dentre 
outras situações regulamentada nesta lei trazendo assim, uma redução da carga 
tributária para a organização. 

3. CONCLUSÃO 

O presente artigo teve como objetivo o estudo sobre a escolha do regime de tributação 
que reduza a carga tributária para as empresas, obedecendo a legislação, de forma 
lícita. Pois com aumento excessivo dos tributos vem causando sérios problemas às 
empresas, levando algumas organizações à falência e outras a tomarem medidas 
drásticas em sua gestão para melhor administração dos seus onerosos custos 
tributários. 

Neste contexto, é de suma importância efetuar um estudo e uma análise sobre quais 
os sistemas de tributação existentes, qual é o mais eficaz para sua necessidade e o 
que a empresa pode fazer, respeitando a legitimidade da lei, para diminuir seus custos 
com tributos, mantendo seu crescimento e continuidade empresarial. 

Para o administrador, da organização é importante saber a opção que vai recolher o 
menor valor de impostos. Com isso, cabe às empresas elaborarem a melhor maneira 
para controlar e diminuir seus tributos através de um bom Planejamento Tributário.  

Sendo assim, o profissional de contabilidade deve sempre está atualizado com a 
legislação e as constantes mudanças no cenário econômico, fornecendo desse modo 
informações uteis para que se possa elaborar um planejamento tributário que traga 
benefícios financeiros para empresa. Somente a partir das informações geradas 
através dos seus relatórios contábeis as empresas obterão vantagens no mundo dos 
negócios.  

Portando, o Planejamento tributário é uma ferramenta para auxiliar a obter 
economia de impostos, diminuindo a quantidade de desembolsos financeiros 
entregues ao 
governo, preservando esse capital para o desenvolvimento dos negócios, sem deixar 
de 
atender às necessidades sociais relativas aos tributos 
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                                                         CAPÍTULO III 
 

CONTROLADORIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: IMPORTÂNCIA DO 
CONTROLE INTERNO 

  
Aldemir Porto Aquino Júnior 
Ailda Viana de Sousa Martins 
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Jeová Brito Silva    
Renato Costa De Oliveira  

 
 

1 INTRODUÇÃO 

A Controladoria é valorizada pela administração pública por ter como fim garantir a 
perfeita realização do processo de: decisão – ação – Informação – controle dentro das 
instituições públicas. Por meio desse processo, a Administração pública pode 
apresentar continuidade em suas atividades e, assim, assegurar a otimização de seu 
resultado econômico (PEREZ JUNIOR; 2007). Hilton (2015, p. 6) descreve cinco 
objetivos principais da Controladoria: 1) Fornecer informações para tomada de decisão 
e planejamento; 2) Auxiliar os gestores na condução e controle das atividades 
operacionais; 3) Motivar gerentes e outros empregados em direção ao objetivo 
principal da organização; 4) Avaliação do desempenho das atividades, subunidades, 
gerentes e outros empregados dentro da organização; 5) Avaliação da posição 
competitiva da organização, e trabalhar com outras gestores para assegurar a 
competitividade a longo prazo da organização em seu setor.  

Além desses objetivos, a Controladoria tem outras funções, que de acordo com 
HILTON, 2015, destaca-se:  

1) verificar e controlar as atividades que possam 
oferecer impactos que comprometam as atividades da 
empresa, tais como impostos federais, estaduais e 
municipais, relação com o fisco e auditoria 
independente;  
2) estabelecer planos de seguro para assegurar a 
adequada cobertura e manutenção dos registros;  
3) desenvolver e manter sistemas e procedimentos de 
registro;  
4) supervisionar a tesouraria;  
5) efetivar relações públicas com o mercado financeiro;  
6) coordenar todos os sistemas e instrumentos de 
registro da empresa. 

 
Souza (2011) demonstra que, dentre os procedimentos inovadores que objetivam 
compensar ou até mesmo substituir práticas obsoletas, isto é, que não contemplam as 
novas exigências, surgem novos modelos de gerenciamento de custos. São eles: 1) 
Custeamento e orçamento baseado em atividades. 2) Custeamento por ciclo de vida 
dos produtos. 3) Custeio meta. 4) Cadeia de valores. 5) Indicadores não financeiros. 6) 
Custos de logística interna e de distribuição.  

Desse modo na Administração Pública a função do controle vem a ser exercida em 
consequência das exigências legais, por ser um departamento específico chamado de 
Controle Interno onde se realiza o acompanhamento, a verificação e a auditoria dos 
processos de aquisição de bens e serviços. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 DEFINIÇÃO E ORIGENS DA CONTROLADORIA: ASPECTOS GERAIS 

O surgimento do conceito de Controladoria ocorreu a partir da necessidade aparente 
de controle por parte das organizações norte-americanas, de suas subsidiárias e filiais, 
no início do século XX. Devido ao processo de fusão ocorrido com muitas empresas, 
que proliferaram durante a Revolução Industrial, durante o século XIX, foram 
originados grandes conglomerados, os quais eram caracterizados por ter uma 
estrutura verticalizada em forte crescimento, organizada sob forma de departamentos 
e divisões. 

Com a formação desta estrutura tão complexa foi requisitado por parte dos acionistas 
e gestores um controle central em relação aos seus departamentos e divisões que se 
espalhavam rapidamente pelos Estados Unidos e outros países, seguindo a tendência 
da descentralização. Com a evolução contínua da necessidade de informações 
relevantes ao negócio e o aumento da complexidade da atividade empresarial, o 
conceito se amplia. (MARTINS, 2015 p. 58) 

Segundo Figueiredo e Caggiano (2014), a Controladoria acaba se focando em zelar 
pela continuidade e progresso da empresa, assegurando a otimização do resultado 
global. Surge, assim, a definição da missão da Controladoria, como área de atuação 
dentro das empresas. Não obstante tem a finalidade de garantir informações 
adequadas ao processo decisório dos gestores, colaborando assim para a busca pela 
eficácia da empresa e de suas subdivisões, levando-se em conta o aspecto 
econômico. 

Mosimann, Alves e Fisch (2009) comentam que: a Controladoria pode ser conceituada 
como o conjunto de princípios, procedimentos e métodos oriundos das ciências de 
Administração, Economia, Psicologia, Estatística e principalmente da Contabilidade, 
que se ocupam da gestão Econômica das empresas, com o fim de orientá-las para a 
eficiência. MOSIMANN, et.al, (2009, p 174) citam que nesse contexto se consolida 
uma definição única, que leva em conta as ideias preexistentes como 
complementares, ou seja, uma definição mais completa. Desta forma chega a seguinte 
conclusão: Controladoria é um conjunto de conhecimentos que se constituem em 
bases teóricas e conceituais de ordem operacional, econômica, financeira e 
patrimonial, relativas ao controle do processo de gestão organizacional. Porém, apesar 
de a Controladoria ser conceituada através de um conjunto de princípios e apesar da 
nova tecnologia gerencial existente, o modelo contábilfinanceiro continua sendo a 
base de tudo, ou seja, o instrumento central, mas não único. 

O modelo contábil-financeiro é subdividido em três itens, conforme Figueiredo e 
Caggiano (2014): orçamento que é um instrumento direcional visando orientar a 
administração a atingir fins específicos, ou seja, objetivos empresariais; custos que 
são essencialmente medidas monetárias dos sacrifícios que a organização tem que 
arcar para alcançar esses objetivos; e finalmente, contabilidade que é o sistema de 
informação e mensuração de eventos que afetam a tomada de decisões. Sell (2014) 
identifica de forma bem clara, o uso da Contabilidade pela Controladoria, que auxilia a 
gerência e aos superiores na administração do negócio, como forma de expansão, 
flexibilização e adaptação às novas realidades empresariais à medida que ele 
argumenta que a Controladoria (ou contabilidade gerencial) confecciona relatórios 
conforme as necessidades dos administradores, muitas vezes utilizando como fonte 
de informações dados contidos nos relatórios advindos da contabilidade financeira (ou 
contabilidade tradicional), em que os dados são transformados em uma linguagem 
mais concisa e clara para o administrador. Desta forma os princípios contábeis servem 
de referência para expansão, flexibilização e adaptação das novas realidades e 
situações empresariais. Não deixa de levar em conta outros instrumentos e técnicas 
provenientes de outras ciências de gestão, permitindo desta forma que cada empresa 
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busque atender as necessidades da governança corporativa, ou seja, dos acionistas 
ou investidores.          

No Quadro a seguir são apresentadas as diferenças entre a contabilidade financeira 
(Tradicional) e a gerencial (Controladoria), em que as duas formas de contabilização 
são comparadas referentes aos seguintes fatores: atuação, objetivos, custos, controle, 
relatório e restrições nas informações. 

 

Desta forma, Sell (2014) consegue esclarecer, com sucesso, as características natas 
de cada contabilidade, deixando de certa forma subentendido o grau de relação entre 
uma e outra. Convém salientar, conforme abordado anteriormente, que o modelo 
contábilfinanceiro baseado no quadro acima é a base para uma grande quantidade de 
informações para as atividades da Controladoria, mas não deve ser entendido como 
única fonte, visto que a Controladoria absorve de outros ramos da administração para 
tentar transmitir toda a realidade empresarial existente aos seus gestores. 

2.2 CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO 

Borinelli (2016) preceitua que as ferramentas da Controladoria podem ser subdivididas 
e relacionadas com as principais atividades, levando-se em conta a divisão de 
processos da função de gestão. Existem nesse sentido duas ferramentas que são 
utilizadas pelas empresas – planejamento estratégico e o planejamento operacional.  

O planejamento estratégico, seguindo Martins (2015), seria a identificação de fatores 
competitivos de mercado e potencial interno, para atingir as metas e planos de ação 
que se transformem em vantagem frente à concorrência. Para tanto a empresa deve 
levar em conta os seus principais números, estudar a concorrência analisando 
internamente e definir objetivos a serem alcançados que servirão de guia à empresa. 
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Ainda conforme Martins (2015), a ferramenta planejamento envolve os seguintes 
passos: projeção de cenários; definição de objetivos a serem seguidos; avaliação das 
ameaças e oportunidades ambientais; detecção dos pontos fortes e fracos da 
empresa; formulação e avaliação de planos alternativos; e escolha e implementação 
do melhor plano alternativo. 

Já o planejamento operacional, conforme aborda Martins (2015), define-se como a 
materialização prática para a realização das metas definidas no planejamento 
estratégico. Seria uma espécie de operacionalização do planejamento estratégico, ou 
seja, um plano destinado à execução do plano estratégico. Segundo ele, é neste 
momento que se estabelece as responsabilidades, recursos humanos, financeiros e 
materiais, bem como um cronograma de trabalho. Para Vasconcelos (2011), a 
definição dos passos do planejamento operacional são: estabelecimento de objetos 
operacionais; definição dos meios e recursos; identificação das alternativas de ação; 
simulação das alternativas identificadas; escolha das alternativas e incorporação ao 
plano; estruturação e quantificação do plano; e aprovação e divulgação do plano. 

Para Gomes (2010) a Controladoria pode ser subdividida de duas formas: quanto à 
natureza da organização em que se aplica e quanto à eficácia da organização. Na 
primeira, considerando a forma como o mercado encontra-se segmentado, tem-se: 
Controladoria Empresarial, Controladoria Pública e Controladoria em Entidades do 
Terceiro Setor. Já quanto à eficácia, segunda forma, tem-se que: a organização deve 
ser considerada como um todo, ou seja, o objeto maior, e esse ainda, subdividido em: 
o processo (e o modelo) de gestão, o processo de formação dos resultados 
organizacionais e as necessidades informacionais. Segundo Borinelli (2006), a área do 
conhecimento da Controladoria se materializa dentro das organizações. O autor 
destaca que as funções e atividades que fazem parte da Controladoria, são sua 
essência, não sendo atividades específicas de uma organização.  

O que ocorre de diferente está relacionado à forma como essas atividades e funções 
serão distribuídas na organização, de acordo com as suas necessidades. Logo, essas 
atividades e funções não variam. Sell (2014) afirma que o trabalho gerencial, que está 
inserido no papel da Controladoria, é um processo administrativo que envolve 
planejamento, organização, direção e controle voltados para resultados, o que se 
aproxima em muito das funções administrativas. Nesse contexto a Controladoria 
subdivide-se basicamente em: planejamento e controle, sendo o processo de gestão o 
grande responsável pela validação desta subdivisão. Não obstante ao se levar em 
consideração a área de eficácia dentro de uma organização em que se aplica, ela 
apresenta características diferentes em alguns aspectos, como por exemplo, o modelo 
organizacional adotado, a forma como a gestão é disseminada e como os resultados 
são segmentados.  

Assim, no processo de aplicação dessas bases teóricas de Controladoria, é preciso 
definir de que forma estas serão inseridas no contexto organizacional. Figueiredo e 
Caggiano (2014) percebem que diante deste novo desafio, surge assim o órgão 
administrativo Controladoria, com a finalidade de, através de informações adequadas, 
auxiliar o processo decisório, colaborando com os gestores da busca da eficácia 
gerencial. A missão da Controladoria seria de zelar pela continuidade da empresa, 
assegurando a otimização do resultado global. Dessa forma Martins (2015) destaca 
que um objetivo fundamental do sistema empresa, que se constitui na verdadeira 
razão de uma existência, que caracteriza e direciona o seu modo de atuação, que 
independe das condições ambientais do momento, bem como das condições internas, 
e assume um caráter permanente é a sua missão. 

A função da Controladoria como a responsabilidade pela coordenação de esforços 
com vista à otimização da gestão do negócio e também pela criação, implantação, 
operação e manutenção de sistemas de informações que deem suporte ao processo 
de planejamento e controle. 



mmmmmmm 
 

35 

A Controladoria tem como função coordenar esforços junto aos gestores com vistas a 
garantir o cumprimento da missão da empresa, assegurando sua continuidade. O 
apoio dado ao processo de tomada de decisão dar-se-á através da coleta e geração 
de informações relevantes, fidedignas e tempestivas, provendo aos gestores meios de 
alcançar um resultado global coerente com as metas traçadas, buscando desta forma, 
a eficácia empresarial e a sua sobrevivência. 

Nesse âmbito a Controladoria deve prestar assessoramento contínuo a administração 
executiva, no intuito de contribuir para o aprimoramento da empresa, por meio de 
críticas construtivas e inteligentes. Atuando como órgão de observação e controle da 
gestão administrativa. É ela que fornece os dados e informações, que planeja e 
pesquisa, visando sempre mostrar à cúpula os pontos de estrangulamento presentes e 
futuros que podem colocar em risco ou reduzirem a rentabilidade da empresa. 

O profissional atuante na área de Controladoria em experiência e conhecimento nas 
áreas financeiras, contábil e administrativa, mas também precisa conhecer marketing e 
economia e principalmente, estar acompanhando o mercado, seus concorrentes locais 
e externos, além de estar constantemente criticando o seu próprio negócio. 

No entendimento de Gomes (2010), a complexidade crescente da estrutura econômica 
provocou profundas mudanças na filosofia e prática da administração, relativas à 
aspectos científicos e éticos. A responsabilidade perante a sociedade agora norteia as 
ações de um administrador. Os conhecimentos técnicos, mais do que nunca, recebem 
destaque na condução da atividade administrativa. Ainda, o profissional de 
Controladoria deve ter como princípios norteadores a ética e a responsabilidade social 
em todas as atividades empresariais, iniciando-se desde o planejamento à obtenção 
do resultado. 

Gomes (2010) esclarece que as funções da Controladoria são decorrentes do 
desenvolvimento empresarial, e que estas se dividem em funções essenciais e 
complementares. 

Nesse sentido Sampaio (2017) menciona que complementando as funções essenciais, 
surgiram novas funções que se incorporaram à área de Controladoria, citadas também 
pelos mesmos autores: a) divulgação de informações a usuários externos à empresa, 
em decorrências das exigências legais; b) proteção do patrimônio, com o 
estabelecimento e manutenção de controles e auditoria interna, e garantia de 
cobertura apropriada para elementos patrimoniais segurados. 

As funções chamadas essenciais podem ser subdivididas em controle organizacional, 
que tem por finalidade manter todas as partes da complicada estrutura organizacional 
em expansão de forma continuada, eficiente e econômica; mensuração do 
empreendimento – que tem o intuito de suprir a necessidade de reconhecer e 
descrever claramente a segmentação da empresa em suas várias atividades de 
receita e custo, e, por conseguinte, suscitar o planejamento gerencial. 

Tais observações apontam que a forma de atuação da Administração Pública em 
relação a controladoria a lei difere-se dos particulares, pois a estes a lei permite 
realizar tudo que não proíbe a estes, já no caso da administração, só pode fazer o que 
a norma prescreva. Considera-se nesse sentido não apenas que a administração 
opere de acordo com a legalidade, mas também de acordo com critérios éticos, por 
isto o controle é importante para garantir esta finalidade. 

2.3 CONTROLADORIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CONTROLE INTERNO 

O controle interno na administração pública é direcionado pela Constituição de 1988 e 
no artigo que o norteia menciona que: art. 74.  

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade 
de: I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
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plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União; II – comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades 
da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; III – exercer o 
controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da União; IV – apoiar o controle 
externo no exercício de sua missão institucional (BRASIL, 
1988). 

A finalidade do controle é a de assegurar que a Administração atue em consonância 
com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da 
legalidade, moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação, impessoalidade; em 
determinadas circunstâncias, abrange também o controle chamado de mérito e que diz 
respeito aos aspectos discricionários da atuação administrativa (DI PIETRO, 2017). 

Franco e Marra (2011) caracterizam o controle interno como todos os instrumentos da 
organização destinados à vigilância, fiscalização e verificação administrativa, que 
permitem prever, observar, dirigir ou governar os acontecimentos que se verificam 
dentro da empresa e que produzem reflexos em seu patrimônio. É importante citar que 
o Controle Interno, também chamado de Controladoria, garante ao gestor melhores 
alternativas para o gasto dos bens de aquisição e assim adquirindo economicidade ao 
poder público. Por isso Silva (2013), afirma que “a controladoria oportuniza ao gestor a 
melhor alternativa para o gasto e para a excelência de cada área do órgão no 
desempenho de suas atividades, visando qualidade do gasto, transparência e 
probidade administrativa”. Na percepção de Silva (2011) na administração pública a 
principal finalidadeda controladoria engloba o exercício do controle dos atos de uma 
gestão administrativa e a verificação dos atos e princípios constitucionais insertos no 
caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a saber, legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

É importante citar que as funções do controle interno na administração pública são: 

Verificar e assegurar os cumprimentos às políticas e 
normas da companhia, incluindo o código de éticas nas 
relações comerciais e profissionais; obter informações 
adequadas, confiáveis, de qualidade e em tempo hábil, 
que sejam realmente úteis para as tomadas de 
decisões; comprovar a veracidade de informes e 
relatórios contábeis, financeiros e operacionais; 
proteger os ativos da entidade, o que compreende bens 
e direitos; prevenir erros e fraudes. Em caso de 
ocorrência dos mesmos, possibilitar a descoberta o 
mais rápido possível, determinar sua extensão e 
atribuições de corretas responsabilidades; servir como 
ferramenta para a localização de erros e desperdícios, 
promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a 
correção; registrar adequadamente as diversas 
operações, de modo a assegurar a eficiente utilização 
dos recursos da empresa; estimular a eficiência do 
pessoal, mediante a vigilância exercida por meio de 
relatórios; assegurar a legitimidade dos passivos da 
empresa, com o adequado registro e controle das 
provisões, perdas reais e previstas; assegurar o 
processamento correto das transações da empresa, 
bem como a efetiva autorização de todos os gastos 
incorridos no período; e permitir a observância e estrito 
cumprimento da legislação em vigor. (OLIVEIRA, 2012. 
p. 84). 
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Para Guerra (2015) o sistema de controle interno deve ser desempenhado dentro da 
própria estrutura do órgão controlado, por meio de procedimentos e atividades 
intersetoriais, com vistas à realização eficiente do sistema e correta gestão da coisa 
pública. Botelho (2011) corrobora afirmando ainda que o controle interno na 
administração pública tem a função de acompanhar a execução orçamentária tanto 
das receitas como despesas, fornecendo subsídios ao gestor através de relatórios, 
das eventuais distorções, da possível utilização despropositada dos recursos, de 
qualquer eventualidade de dano ao erário público.  

Mediante o exposto faz-se mister concluir que o controle interno se faz imprescindível 
para a responsabilização concreta em caso de irregularidades ou ilegalidades que 
somente são visualizadas a partir de inspeções das funções e ações do órgão público. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do estudo, foi possível evidenciar que os procedimentos que envolvem a 
controladoria e consequentemente o controle interno objetivam compensar ou até 
mesmo substituir práticas obsoletas na gestão pública. Em decorrência da 
Constituição Federal de 1988 a administração pública passou a ter novas 
configurações no que diz respeito ao seu controle, isto é, passou a contemplar novas 
exigências no gerenciamento dos gastos. Nesse sentido a controladoria além de 
garantir informações adequadas ao processo decisório dos gestores, colabora ainda 
assim para a eficácia da instituição pública e de suas subdivisões, levando-se em 
conta o aspecto econômico. 

De tal forma considera-se que a controladoria e o controle interno na administração 
pública são as bases de ordem operacional, econômica, financeira e patrimonial, 
relativas ao controle do processo de gestão organizacional, que proporcionam 
informação, motivação, coordenação, avaliação, planejamento e acompanhamento 
dos atos que envolvem os gastos públicos. 
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                                                CAPÍTULO IV 

 

RESPONSABILIDADE DOS CONTADORES NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE 
DECORES. 
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1.INTRODUÇÃO 

 
As Ciências Contábeis contribuem nas mais diversas áreas, seja na pessoa Jurídica ou 
Física. Em relação à pessoa física destaca-se a ferramenta da Decore (Declaração de 
percepção de rendimentos), peça fundamental que demostra as rendas dos mais 
diversos profissionais liberais. Este artigo tem por objetivo mostrar a responsabilidade 
do contador na elaboração e emissão da Decore, neste sentido até onde vai esta 
responsabilidade? Para tanto, destacaremos de forma clara a responsabilidade do 
contador pela emissão da mesma e as possíveis penalidades seja ela na esfera 
administrativa, cível e penal. 
Nos dias atuais, as instituições financeiras vêm utilizando com frequências a Decore 
para concessão de empréstimos ou outros tipos de financiamentos para diversas 
pessoas. Nesse sentido, as informações prestadas na mesma precisam seguir 
fielmente a Resolução 1.364/11 do Conselho Federal de Contabilidade, espelhando a 
realidade do cliente. Caso isso não aconteça, trará inúmeras consequências jurídicas 
ao contador. Diante disto, a pesquisa torna-se de fundamental importância para o 
profissional que oferece ou pretende oferecer este serviço. O tema foi escolhido 
justamente para analisar de forma ampla os aspectos mais relevantes, aos quais os 
contadores precisam estar atentos, referentes à elaboração e emissão da Decore, 
resguardando assim sua carreira profissional. 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
 
A Decore está fundamentada pela Resolução 1.364/2011. No decorrer dos anos a 
Decore passou por modificações, sendo alterada pelas Resoluções 1.403/12 e 
1.492/2015. A emissão e assinatura da Decore é de responsabilidade exclusiva do 
Contador ou Técnico de Contabilidade, não sendo permitido a qualquer outro 
profissional emiti-la, redação dada pelo Art. 2º da Resolução 1.364/2011 alterada pela 
Resolução 1.403/12. Podemos destacar ainda no Art. 1º § 2º da Resolução 
1.403/2012, a qual altera a 1.364/2011, que por mais que o contador esteja 
devidamente formado, é terminantemente proibido e vedado ao mesmo a emissão da 
Decore se o profissional estiver com seu registro baixado ou suspenso, até o 
restabelecimento do registro, bem como àquele que tenha seu exercício profissional 
cassado. 
Indo mais além, o Art. 5º da Resolução 1.364/2011 demonstra em seu texto que o 
profissional da Contabilidade o qual descumpra as normas desta resolução estará 
sujeito às penalidades previstas na legislação pertinente, ou seja, é necessário que o 
profissional contador esteja atento e cumpra de forma integral as normas legais 
pertinentes à Decore. O CFC é enfático e claro nos artigos retro mencionados. No 
primeiro, informa que não basta ao profissional contábil ser legalmente formado, esta 
precisa estar com seu registro perante o Conselho devidamente regular.  Já no 
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segundo, determina e esclarece a responsabilidade pela emissão da Decore pelo 
contabilista. 

 
2.1 DOCUMENTOS FUDAMENTAIS PARA EMISSÃO DA DECORE CONFORME 
RESOLUÇÃO Nº 1.364/2011 E 1.492/2015 

 
Os documentos que fundamentam a emissão da Decore estão dispostos no anexo II 
na Resolução 1.492/2015. Abaixo segue alguns pontos importantes sobre a 
documentação comprobatória quando o rendimento for proveniente de: 

� Retirada de pró-labore: Escrituração no livro-diário e GFIP com comprovação 
de sua transmissão;  

� Distribuição de lucros: Escrituração no livro diário; 

� Honorários (profissionais liberais/autônomos): Escrituração no livro caixa e 
DARF do Imposto de Renda da Pessoa Física (carnê leão) com recolhimento 
feito no prazo regulamentar; ou Contrato de Prestação de Serviço e o Recibo 
de Pagamento de Autônomo - RPA, cujo verso deverá possuir declaração do 
pagador atestando o pagamento do valor nele consignado, com as devidas 
retenções tributárias; ou comprovante de pagamento de frete ou Conhecimento 
de Transporte Rodoviário quando o rendimento for proveniente desta atividade; 
ou declaração do órgão de trânsito ou do sindicato da categoria especificando 
a média do faturamento mensal quando se tratar de atividade de transporte e 
correlato ou GFIP com a comprovação de sua transmissão; 

� Prestação de serviços diversos ou comissões: Escrituração no livro caixa e 
DARF do Imposto de Renda da Pessoa Física (carnê leão) com recolhimento 
feito regularmente; ou escrituração do livro ISSQN ou Nota Fiscal Avulsa do 
ISSQN e DARF do Imposto de Renda da Pessoa Física (carnê leão) com 
recolhimento feito regularmente; 

� Aluguéis ou arrendamentos diversos: Contrato de locação, comprovante da 
titularidade do bem e comprovante de recebimento da locação; ou contrato de 
arredamento, comprovante de titularidade do bem e comprovante de 
recebimento; ou escrituração no livro caixa e DARF do Imposto de Renda da 
Pessoa Física (carnê leão) com recolhimento feito regularmente, se for o caso; 

� Rendimento de aplicações financeiras: Comprovante do rendimento bancário, 
comprovante do crédito do rendimento emitido pela instituição financeira 
pagadora; 

� Microempreendedor Individual: Escrituração no livro-diário; ou escrituração no 
livro caixa; ou cópias das notas fiscais emitidas; ou rendimento menor ou igual 
ao valor de um salário mínimo, vigente no período do recebimento – cópia do 
comprovante de recebimento do DAS ou Extrato PGMEI comprovando o 
pagamento do DAS.  

Dentre as principais mudanças na Resolução 1.492/2015, objetivando maior controle e 
fiscalização, destaca-se que a mesma deverá ser emitida por meio eletrônico no portal 
do CFC, com assinatura por certificado digital A1 do contador, ficando assim 
armazenada no banco de dados do CRC e à disposição da RFB para possíveis 
fiscalizações, cabendo ao conselho regional de contabilidade a fiscalização destes 
profissionais. 

Essas mudanças começam a vigorar em abril de 2016 segundo deliberação do 
Tribunal Superior de Ética e Disciplina do CFC nº 029/2015, aprovada em 10/12/2015, 
apresentada pelo Artigo - Arquivo da tag: Decore, de Juliana Oliveira disponível no site 
(boletimcontabil.com/tag/decore/). 
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Portanto quem pretende utilizar a Decore como meio de demonstração de rendimentos 
deverá trazer consigo os documentos aqui mencionados e estipulados, caso contrário, 
o Contador responsável deverá de imediato recusar-se em emiti-la. 

 
2.2 RESPONSABILIDADE CÍVEL, ADMINISTRATIVA E PENAL NA ELABORAÇÃO E 
EMISSÃO DA DECORE 
 
Conforme já mencionado anteriormente, a responsabilidade pela emissão e assinatura 
da DECORE é exclusiva do contador ou técnico em contabilidade, ou seja, o 
profissional contador está sujeito a penalidades seja na esfera administrativa, cível ou 
penal em detrimento de prestação de informações em desacordo com as normas 
legais estipuladas.  
 
2.2.1 Responsabilidades Na Esfera Administrativa 
 
Em relação à esfera Administrativa e por não assim dizer ética, a resolução do CFC nº 
1.309/10 Art. 58 é bem clara no que diz respeito às penalidades existentes contra o 
contabilista que assim as infringir, conforme segue: 

Art. 58 - as penas consistem em: 

I – multa; 

II – advertência reservada; 

III – censura reservada; 

IV – censura pública; 

V – suspensão do exercício profissional; 

VI – cassação do exercício profissional. 

Analisando mais a fundo o Livro “Abordagens Éticas para o Profissional Contábil”, 
emitido pelo CFC, o qual trata, em sua página 32, sobre as infrações, penalidades e a 
devida base legal sobre a questão da DECORE, conforme SILVA, 2003, p.32: 
 

Tabela 1 - Infrações e Penalidades 
 

INFRAÇÃO ENQUADRAMENTOS PENALIDADES 
DECORE Sem 

Base Legal 
 

Alínea “c” ou “d” do art. 27 do DL 
9.295/46, c/c Súmula 08 do CFC, 

com arts. 2º, inciso I, 3º, incisos VIII e 
XVII, e 11, inciso II do CEPC, com art. 
24, incisos I, X, XI e XII da Res. CFC 
960/03 e com art. 3º da res. CFC 872/ 

2000. 
 

Suspensão do exercício 
profissional por prazo de 

até 5 anos ou multa de R$ 
240,00 a R$ 2.400,00, 
advertência reservada, 
censura reservada ou 

censura pública. 
 

Deixar de 
Apresentar 2ª 

Via de 
DECORE 
Emitida 

 

Art. 3º, § único, da Res. CFC 
872/2000, c/c art. 2º, inciso I do 

CEPC, com art. 24, inciso I, da Res. 
CFC 960/03. 

 

Multa de R$ 240,00 a R$ 
2.400,00, advertência 
reservada, censura 

reservada ou censura 
pública. 

 
Contabilista 
que Emite 

DECORE Sem 
Fixação da 

Art.2º, §2º, da Res. CFC 872/ 2000, 
c/c art. 2º, inciso I, do CEPC e com 

art. 24, inciso I, da Res. CFC 960/03. 

Multa de R$ 240,00 a R$ 
2.400,00, advertência 
reservada, censura 

reservada ou censura 
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DHP. 
 

pública. 

  
 

2.2.2 Responsabilidades na Esfera Cível 
  
Além de sofrer as penalidades perante o Conselho Federal de contabilidade, o 
contabilista está também sujeito às penalidades na esfera cível, ou seja, a reparação 
do dano material e moral, decorrentes de falsas informações pela emissão da Decore. 

Segundo Barbosa e Mendes em seu artigo CONTABILISTA: COMO PROTEGER-SE 
ANTE A RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL no portal da Contabilidade, 
descreve da seguinte forma a respeito da responsabilidade civil dos Profissionais 
Contábeis. 
 

Dano material: O dano material ou patrimonial deve ser 
comprovado pela parte que alega ter sido prejudicada em 
decorrência de ações e/ou omissões consequentes de atos de 
negligência no exercício da atividade profissional. 

Dano Moral: O dano moral ou extrapatrimonial é presumível, 
não necessitando de comprovação.  São os danos causados à 
pessoa física, não físicos, mas que ofendam a honra, a moral, 
as crenças, o afeto, a etnia, a nacionalidade, a naturalidade, a 
liberdade, a profissão, o bem estar, a psique, o crédito ou o 
bom nome daquela pessoa. 

"Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem" (PLANALTO, 2017)) 

Portanto, no que diz respeito à responsabilidade civil o interesse é diretamente do 
prejudicado do qual pretende recompor seu patrimônio lesado. 
 
2.2.3 Responsabilidades Na Esfera Penal 
 
No texto pulicado pelo CRC – Conselho Regional de Contabilidade apresentado pelo 
Sr. Henrique Ricardo Batista – Vice-Presidente de Ética, Disciplina e Fiscalização com 
o título: RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL, PENAL e CIVIL DA DECORE, é 
descrito que caso seja comprovada a existência da infração por parte do contabilista, 
este estará sujeito às seguintes penalidades: 

• Crime de Estelionatário contido no artigo 171 do Código Penal, onde 
obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 
qualquer outro meio fraudulento. Pena: multa e reclusão de um a cinco 
anos. 

• Crime de Falsidade Ideológica contido no artigo 299 do Código Penal, 
onde omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 
devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia 
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 
verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de um a 
cinco anos e multa, se o documento for público, ou reclusão de um a 
três anos e multa, se o documento for particular. 

• O Contador ainda estará sujeito ao crime contra a ordem tributária, 
conforme estabelecido abaixo, com pena de reclusão de 2 (dois) a 5 
(cinco) anos, e multa.  A Lei nº 9.964, de 10/4/2000, em seu art. 1°, 
constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 
contribuição social e qualquer acessório, mediante omissão de 
informação, ou prestação de declaração falsa às autoridades 
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fazendárias; 
 
Portanto, seja na esfera Administrativa, Cível e Penal, o contador no exercício de sua 
profissão deverá seguir as normas e procedimentos legais para que em nenhum 
momento seja necessária a aplicação das medidas aqui descritas. É de suma 
importância que o profissional contábil conheça a fundo as normas do Conselho 
Federal de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade para que alcance 
de forma gradativa o sucesso profissional e exima-se de qualquer dano decorrentes da 
inobservância das mesmas. 
 
3. METODOLOGIA 

 
A metodologia aplicada no presente trabalho é a descritiva, e o procedimento técnico 
ocorreu através da coleta de dados extraídos de pesquisa bibliográfica, livros, textos 
da internet e materiais já publicados sobre o assunto. Segundo Gil (1999), a pesquisa 
descritiva tem como principal objetivo descrever características de determinada 
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis, 
confrontando assim a teoria com os fatos. 
No que diz respeito à coleta de dados, os mesmos foram classificados como primários 
e secundários. Este primeiro se deu através da pesquisa de campo, onde foi aplicado 
um questionário a 15 Contadores da região norte de Palmas-TO. Em segundo, os 
dados secundários, foram estabelecidos e analisados através de artigos, textos da 
internet e livros sobre o presente tema. 
Os presentes dados foram coletados durante os meses de fevereiro a maio de 2016. 
Durante todo o período, foi feita a pesquisa bibliográfica de textos de internet, artigos e 
livros. Já no período equivalente ao mês de maio foi realizada a parte da pesquisa de 
campo, tendo como premissa a aplicação de questionário para os Contadores da 
região norte de Palmas - TO. 
De posse dos dados, foi feito então a relação entre estes, confrontando a parte teórica 
e prática, traçando assim os paramentos para as análises gráficas e fundamentação 
dissertativa. 
A limitação da pesquisa deu-se pela falta de tempo dos contadores para responder o 
questionário devido a grande demanda de serviço em seus escritórios. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Após a coleta das informações teóricas, foi aplicado no mês de maio um questionário 
com perguntas fechadas a 15 Contadores da Região norte de Palmas, com o intuito de 
aprofundar o conhecimento a respeito sobre responsabilidade na elaboração e 
emissão da Decore. 
A primeira pergunta refere-se à oferta do serviço da Decore. Conforme demonstrado 
no gráfico abaixo, a maioria respondeu que presta o serviço para os seus clientes, 
tornando assim uma ferramenta de ganho extra para o escritório como também 
ajudando os clientes a demonstrar sua fonte de renda. 
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Fonte: Os autores 

 
No que diz respeito à segunda pergunta, todos os escritórios responderam conhecer 
sobre a legislação referente a Decore conforme Resolução CFC 1.364/11 e 
1.492/2015, e suas prerrogativas, da qual forma a base para elaboração e emissão da 
mesma. Portanto, mostra-nos que os contadores estão preocupados e atentos em 
prestar um serviço de qualidade e principalmente seguindo as normas legais, 
conforme demonstra o gráfico 02. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Os autores 
 
Dando prosseguimento, o gráfico abaixo representa o percentual de escritórios que 
entregam no ato da elaboração da Decore uma lista da qual o cliente precisa entregar 
para fundamentar a emissão com base na Resolução CFC 1.364/11 e 1.492/2015. Dos 
15 escritórios, dois responderam que não possuem ou não entregam a relação de 
documentos para que sejam validadas as informações.  
Tomando por base a pergunta anterior, entramos em um impasse, pois mesmo 
conhecendo a Lei e as prerrogativas para emissão da Decore, nem sempre os 
escritórios estão preocupados em seguir os procedimentos legais estipulados, 
podendo causar transtornos futuros em uma possível fiscalização, porque a 
responsabilidade pela presente emissão da Decore é do Contador e este por sua vez 
não está resguardando sua profissão ao ser omisso ou conivente com o erro. 
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Fonte: Os autores 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Os autores 
 

O CRC (Conselho Regional de Contabilidade) é o órgão que dentre suas atribuições 
tem o poder de fiscalizar os atos referentes à profissão contábil. A quarta pergunta, 
representada no gráfico 04 acima, mostra que 53,34% dos escritórios visitados nunca 
foram fiscalizados. Este fato é extremamente preocupante, pois a não fiscalização pelo 
órgão competente leva a certa impunidade de Contadores que não se preocupam em 
emitir a Decore de forma correta. 
O CFC (Conselho Federal de Contabilidade) percebendo que a fiscalização por parte 
do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) muitas vezes é falha, conforme já 
apontado no gráfico anterior, e objetivando maior controle sobre a Decore, aprovou em 
10/12/2015 mudanças na Resolução 1.492/2015. Dentre elas destaca-se o dever da 
mesma ser emitida por meio eletrônico no portal do CFC, com assinatura por 
certificado digital A1 do contador, ficando assim armazenada no banco de dados do 
CRC e à disposição da RFB para possíveis fiscalizações.  
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A quarta pergunta representada no gráfico 05 abaixo, demonstra a adequação dos 
escritórios de contabilidade às novas mudanças da emissão da Decore. Apenas 
66,66% responderam que já estão aptos e preparados para atender às novas 
prerrogativas. No entanto faz-se necessário a adequação de todos, para que não 
sofram com as penalidades previstas. 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Os autores  

 
 
 
 

 
Muitas vezes no exercício da profissão Contábil é necessário optar por resguardar sua 
profissão, agindo de forma ética. A sexta pergunta, conforme o gráfico 06 abaixo, 
apresenta que cerca de 93,33% dos escritórios já passaram por situações nas quais 
se recusaram em emitir a Decore sem base documental. Ou seja, a maioria os 
contadores têm zelo por sua profissão e protegem-se de possíveis penalidades dos 
órgãos de fiscalização. 
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Fonte: Os autores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Os autores 
 

O gráfico 07 acima demonstra que dos 15 escritórios estudados, ao passarem por 
fiscalização do CRC (Conselho Regional de Contabilidade), apenas 13,33% já foram 
notificados ou penalizados administrativamente pela emissão incorreta. Portanto, 
podemos destacar um ponto positivo, uma vez que em sua maioria os escritórios ao 
passarem por fiscalização cumprem as normas estabelecidas. 
Outro ponto de grande importância analisado na questão 08 representada no gráfico 
08 abaixo, refere-se às penalidades na esfera cível ou penal, dos 15 escritórios, 
nenhum passou por ação nestas esferas. Portanto, percebe-se que há uma grande 
preocupação dos contadores em resguardar sua carreira profissional e não possuem 
nada que os desabonem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Os autores 
 

O gráfico 09 apresenta o percentual de escritórios que possuem controle tanto físico 
como digital das Decores emitidas e suas respectivas documentações. 80% 
responderam que possuem tal controle, pois, ao passarem por fiscalização pelo órgão 
competente tinham todos os documentos que servem de lastro para a emissão, 
contribuindo assim para a transparência das informações por ele emitidas e 
principalmente protegendo sua carreira profissional. 
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Fonte: Os autores 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com base nas informações tanto da pesquisa teórica como do questionário aplicado 
com 09 questões, todas objetivas, para os contadores da região Norte de Palmas-TO, 
podemos concluir que o objetivo do artigo em demonstrar a Responsabilidade dos 
Contadores na elaboração e emissão da Decore foi alcançado com êxito. 
O resultado do questionário nos demonstrou que em sua maioria os contadores 
conhecem a legislação e as prerrogativas a respeito da Decore. Porém, podemos 
observar que em alguns casos, mesmo conhecendo as normas legais, alguns 
escritórios já foram notificados ou penalizados administrativamente pela emissão 
incorreta delas. Outro ponto que devemos enfatizar e parabenizar refere-se ao fato 
dos escritórios estudados não terem sofrido penalidades na esfera Cível ou Penal. 
O presente artigo demonstrou que o profissional contador no exercício de sua 
profissão na emissão da Decore está a cada dia atualizando-se e atendendo às 
normas da legislação da mesma, resguardando assim sua carreira profissional. 
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CAPÍTULO V 
 
 

ESTUDO DE CASO: FLUXO DE CAIXA UMA FERRAMENTA DE 
GESTÃO FINANCEIRA PARA  A PEQUENA EMPRESA. 

 

 
Renato Costa de Oliveira 
 Ailda Viana de Sousa Martins 
Alan Barros Bitar 
Aldemir Porto Aquino Júnior Fernando Costa Marinho 
Jeová Brito Silva 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A contabilidade de uma empresa tem como principal fundamento a elaboração de 
informações na tomada de decisão, por isso é imprescindível a qualidade destas 
informações (IASC, 2003). Segundo Sá (2008), constantemente as empresas 
deparam-se com situações financeiras desagradáveis. Algumas com um déficit de 
caixa outras com excesso de recursos. Tal fato ocorre, muitas vezes, porque os 
gestores não utilizam ferramentas adequadas para os auxiliarem na tomada de 
decisão. Diante disso, este estudo foca na administração eficiente do fluxo de 
caixa, e para isso formulou-se o seguinte questionamento de como demonstrar as 
necessidades ou sobras de caixa para o equilíbrio da movimentação dos recursos 
financeiros. 

O estudo teve como objetivo demonstrar a utilização do fluxo de caixa como uma 
ferramenta essencial na gestão, apresentar um modelo como fonte de orçamento e 
planejamento de caixa para visualização antecipada das necessidades e sobra de 
caixa, demonstrar o uso do fluxo de caixa para micro e pequenas empresas e 
avaliar o controle de gestão financeira para o gerenciamento do fluxo de caixa. A 
escolha do tema deu-se a partir da necessidade das micros e pequenas empresas 
em obter informações reais do caixa para auxiliar na tomada de decisão,  o fluxo de 
caixa pode ser considerado como um retrato fiel da composição da situação 
financeira da empresa, é imediato e pode ser atualizado diariamente, 
proporcionando ao gestor uma radiografia permanente das entradas e saídas de 
recursos financeiros da empresa, pois o fluxo de caixa evidencia tanto o passado 
como o futuro, o que permite projetar, dia a dia, a evolução do disponível, de forma 
que se possam tomar com a devida antecedência, as medidas cabíveis para 
enfrentar a escassez ou o excesso de recursos. 
A pesquisa foi organizada considerando o desenvolvimento como primeiro tópico 
desse estudo com a explanação da Administração Financeira, Pequenas Empresas, 
Fluxo de Caixa, Etapas para Elabora o Fluxo de Caixa, Importância da Informação, 
seguido da metodologia, resultado e discussões, considerações finais, 
agradecimentos e referências. 
 
2. DESENVOLVIMENTO 

 
2.1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

 
Essenciais para a economia, as micro e pequenas empresas (MPE’s) têm sido, 
cada vez mais, alvo de políticas específicas para facilitar sua sobrevivência. A 
administração financeira é um elemento importante para o crescimento e 
desenvolvimento de toda micro e pequena empresa. Por meio dela é possível 
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aumentar os lucros, controlar os fluxos de entrada e saída de caixa e ainda ter uma 
previsão da quantidade de recursos financeiros disponíveis na empresa (GITMAN, 
2007). 

 
A conjuntura econômica faz com que as empresas busquem 
ferramentas que auxiliem na gestão financeira e assim elas 
possam manter-se no mercado de forma competitiva. Além disso, 
o mercado atual conta com a presença de consumidores mais 
exigentes, fornecedores antenados, investidores à procura de 
investimentos sólidos e seguros, entre outros diversos fatores que 
afetam diretamente a empresa, portanto existe a necessidade das 
empresas estarem preparadas para atender e saber lidar com 
esses fatores (SÁ, 2009, p.34). 

 
Contudo, não é possível manter uma gestão financeira eficiente se não houver um 
bom planejamento financeiro, o qual permite um controle dos recursos financeiros, 
seus ingressos e desembolsos. Para Sá (2009) planejamento financeiro é um 
agrupamento de operações financeiras realizadas para atingir um determinado 
objetivo. 
Ter o controle financeiro certamente proporcionará à empresa a maximização do 
seu valor de mercado e consequentemente os empresários aumentarão sua 
própria riqueza. Hoji (2001), afirma que a maximização do valor de mercado da 
empresa só é possível por meio de uma geração de lucro e caixa, bem como do 
uso de ferramentas de gestão financeira adequadas. 
Todos os acontecimentos na gestão financeira são importantes, certamente a 
principal função do administrador financeiro é o controle da tesouraria, ou seja, 
cuidar da entrada e saída de caixa, além da preservação do retorno dos 
empresários. Silva (2008) ressalta que a geração de valor da empresa é 
responsabilidade principalmente do administrador financeiro, pois ele se envolve 
profundamente com o negócio da empresa, desde as decisões estratégicas de 
investimento e financiamento de longo prazo à gestão de caixa e negociação com 
fornecedores à curto prazo. 
A administração financeira de uma empresa precisa de acompanhamento 
constante, de modo a avaliar sua evolução e ainda agir com as correções 
necessárias. Em síntese, Neto e Silva (2009), afirmam que a função da 
administração financeira é promover à empresa recursos de caixa suficientes de tal 
forma ao cumprimento com os compromissos assumidos e ainda a maximização 
da riqueza da empresa. 

 
2.2 PEQUENAS EMPRESAS 

 
 
As Pequenas Empresas têm desempenhado um papel eminente para o 
crescimento do Brasil. A participação significativa na economia e no mercado de 
trabalho são provas concretas dessa atuação eficiente no País. 

Segundo o SEBRAE (Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 
são criados anualmente mais de 1,2 milhão de novos empreendimentos formais no 
Brasil. Sendo desse total, mais de 99% micro e pequenas empresas e 
empreendedores individuais. Pesquisas realizadas, por esta mesma fonte no ano de 
2012 apontam que as pequenas empresas são responsáveis por 52% dos 
empregos formais do Brasil. Além de ter uma participação de 20% no PIB ( Produto 
Interno Bruto), o que é um percentual baixo com relação à quantidade de empresas 
existentes. 
A sobrevivência das MPE’S é pertinente para o desenvolvimento econômico do 
país. Entretanto, para que uma empresa consiga se perpetuar no mercado é 
necessário, entre outros fatores, uma gestão financeira eficiente. Infelizmente 
algumas MPE’S não conseguem manter suas portas abertas por mais de dois 
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anos. 
É o que aponta uma pesquisa do SEBRAE (2012), onde relata que 22% das 
MPE’S decretam falência antes de completarem dois anos de existência. Os 
principais fatores que contribuem para essa mortalidade precoce são, entre outros: 
 

• Falhas gerenciais: a ausência de administradores 
capacitados prejudica a qualidade da gestão das 
empresas; 

• Problemas financeiros: em geral, o caixa das MPE’S 
é limitado, o que requer um gerenciamento mais 
eficiente com o uso de ferramentas de auxilio na 
tomada de decisão, além da falta de capital de giro; 

• Alta competitividade: as empresas precisam sempre 
inovar para se tornarem mais competitivas e ter um 
diferencial no mercado para conseguirem concorrer. 
 

Uma das grandes dificuldades dos empresários das micro e pequenas empresas é 
exercer uma administração financeira eficiente, de tal forma a alavancar o 
crescimento da empresa. Para Neto (2009), administração financeira é um campo 
de estudo que tem como objetivo assegurar a melhor captação e alocação de 
recursos. 
Os controles financeiros das MPE’S precisam ser minuciosamente analisados, pois 
essas empresas já possuem o caixa limitado. Silva (2008) destaca alguns fatores 
que podem levar á dificuldade financeira como a ausência de planejamento 
estratégico, os controles financeiros deficientes, mudança na conjuntura 
econômica, lentidão na tomada de decisão e ações, e a estrutura de capital 
inadequada. 
Mesmo quando a empresa apresenta lucros em seu balanço patrimonial não 
significa que ela tenha caixa para cumprir com as obrigações. Neto e Silva (2009) 
apontam que empresas lucrativas podem apresentar problemas de caixa. Isso 
ocorre porque para a apuração do balanço patrimonial adota-se o regime de 
competência e já para o fluxo de caixa, adota-se o regime de caixa. Silva (2008), 
explica que o regime de competência é utilizado para apurar o resultado 
econômico e a rentabilidade da empresa, ou seja, o regime reconhece as receitas 
no momento da      venda  e as despesas no momento que acontecem. 
E o regime de caixa apura a liquidez da empresa, que nada mais é que a 
capacidade da empresa honrar seus compromissos financeiros. Neste sentido, o 
autor ainda afirma que a administração financeira adota o regime de caixa para 
controlar os superávit e déficit de caixa, pois esse regime reconhece as receitas e 
despesas no momento em que elas efetivamente ocorrem. Por essa razão, há 
diferença entre o lucro contábil da empresa e a sua liquidez. Cabe ressaltar que os 
dois regimes não são conflitantes, eles são interdependentes e se completam 
(HENDRIKSEN, 2009). 
Uma gestão financeira eficiente reduz a mortalidade precoce das MPE’S, contribui 
para a sua perpetuação no mercado. Então, pensar na qualidade das informações 
oferecidas pelos relatórios financeiros é pensar em tomadas de decisões mais 
assertivas e no crescimento da empresa. 

 
2.3 FLUXO DE CAIXA 

 
Na realidade, toda ação desempenhada por uma instituição resume-se a entrada 
ou saída de dinheiro, e diante disso é que o Fluxo de Caixa comprova sua 
importância, assim nos ajudando a compreender com antecedência a falta ou 
sobra de recurso. 

 De acordo com Albino (2003, p. 23): 
 

O fluxo de caixa é uma ferramenta que busca auxiliar o 
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empresário a gerenciar com competência os recursos disponíveis 
na empresa, pois toda movimentação diária de entradas e saídas 
de recursos financeiros é resumida nesta ferramenta, que 
representa a situação financeira da instituição em cada momento. 
Assim a instituição poderá com base nos registros de entrada e 
saídas de caixa, planejar, organizar, coordenar dirigir e controlar 
seus recursos, ou seja, programar antecipadamente suas 
necessidades de caixa, bem como dispor excedentes de caixa, 
em aplicações mais rentáveis e seguras. 

 
 
Reafirmando a citação acima mencionada a importância do fluxo de caixa, este por 
sua vez na realidade favorece a qualquer momento as possibilidades de gastos de 
qualquer empresa. Ainda sobre esse assunto discorre Assaf Neto, Silva & Tibúrcio 
(2002, p. 39), ressaltam que: 

O FC é um instrumento que relaciona os ingressos e os 
desembolsos de recursos numerários no âmbito de uma 
instituição em determinado intervalo de tempo. A partir da 
elaboração do FC é possível prognosticar eventuais excedentes 
ou escassez de caixa, determinando-se medidas saneadoras a 
serem tomadas. 

 
 
Portanto, a gestão das necessidades de caixa nas organizações é de fundamental 
importância, visto que as mudanças são cada vez mais rápidas em face da 
globalização. O fluxo de caixa é um relatório que trabalha com informações atuais 
e não com dados passados, ele é dinâmico, portanto evidencia de forma 
transparente a verdadeira a situação financeira da empresa. 

   
O SEBRAE (on line, 2009) evidencia que o FC serve para: 
 
 

• Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa num período 
de tempo determinado. 
• Auxiliar o empresário a tomar decisões antecipadas sobre a 
falta ou sobra de dinheiro na empresa. 
• Verificar se a instituição está trabalhando com aperto ou folga 
financeira no período avaliado. 
• Verificar se os recursos financeiros são suficientes para tocar o 
negócio em determinado período ou se há necessidade de 
obtenção de capital de giro. 
• Planejar melhores políticas de prazos de pagamentos e 

recebimentos. 
• Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir 

compromissos 
• Conhecer previamente (planejamento estratégico) os grandes 
números do negócio e sua real importância no período 
considerado. 
• Avaliar se o recebimento das vendas é suficiente para cobrir os 
gastos assumidos e previstos no período considerado. 
• Avaliar o melhor momento para efetuar as reposições de 
estoque em função dos prazos de pagamento e da 
disponibilidade de caixa. 
• Avaliar o momento mais favorável para realizar promoções de 
vendas visando melhorar o caixa do negócio. 

 
 
A cada dia o fluxo de informações dentro de uma empresa fica maior e mais 
complexo, exigindo cada vez mais dados para auxiliar a tomada  de decisões. E 
essa complexa malha organizacional exige uma demanda de profissionais que 
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consigam ter uma visão ampla. Assim compreende-se que as pequenas empresas 
por falta de informação e do desconhecimento total ou parcial das mesmas 
necessitam de algumas ferramentas de gestão (NEVES, 2004). 
Resnik (2009) diz que os controles decisivos em uma pequena empresa estão 
relacionados ao caixa, ao estoque, contas a pagar e as contas a receber, são 
esses controles que fornecem as informações necessárias para utilização dos 
instrumentos da gerência financeira, ou seja, analisar o capital de giro, o fluxo de 
caixa e apurar resultados. E para evidenciar o FC, apresentamos as etapas de 
como elabora o FC. 

2.4 ETAPAS PARA ELABORAR O FLUXO DE CAIXA 

Orienta o SEBRAE, que para elaboração do fluxo de caixa tenha-se previamente 
as seguintes informações: 

• Saldo Inicial: é o valor constante no caixa no início do período 
considerado para a elaboração do Fluxo de Caixa. É composto pelo 
dinheiro na “gaveta” mais os saldos bancários disponíveis para saque; 
• Entradas de Caixa: correspondem às vendas realizadas à vista, 
bem como a outros recebimentos, tais como duplicatas, cheques pré-
datados, faturas de cartão de crédito etc., disponíveis como “dinheiro” na 
respectiva data; 
• Saídas de Caixa: correspondem a pagamentos de fornecedores, 
pró- labore (retiradas dos sócios), aluguéis, impostos, folha de 
pagamento, água, luz, telefone e outros; 
• Saldo Operacional: representa o valor obtido de entradas menos as 
saídas de caixa na respectiva data. Possibilita avaliar como se comportam 
seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a influência dos saldos 
de caixa anteriores; 
• Saldo Final de Caixa: representa o valor obtido da soma do Saldo 
Inicial com o Saldo Operacional. Permite constatar a real sobra ou falta de 
dinheiro em seu negócio no período considerado e passa a ser o Saldo 
Inicial do próximo período. 

Essas etapas de elaboração dos fluxos de caixa são compostas pelas despesas e 
receitas obtidas durante a execução da movimentação empresarial e seus 
respectivos resultados. O fluxo de caixa completo proporciona a análise de 
viabilidade econômica 

Conforme a planilha do FC que demonstra os dados que permitem analisar a saúde 
financeira, como também o método utilizado para elaboração e ainda permite 
observar se contém as informações que foram orientadas pelo SEBRAE para 
elaboração do Fluxo de Caixa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 01: Demonstração Controle Diário  
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Assim o Controle Diário de Caixa registra todas as entradas e saídas de dinheiro, 
além de apurar o saldo existente no caixa. A principal finalidade do controle de 
caixa é verificar se não existem erros de registros ou desvios de recursos. O caixa 
é conferido diariamente, e as diferenças porventura existentes têm que ser 
apuradas no mesmo dia. Quando ocorrer, por erros de registros, corrigem-se os 
erros, e a diferença será zerada. Para compor a movimentação diária temos ainda 
a demonstração de controle do movimento bancário. 
O controle bancário vem com finalidades que consistem em confrontar os registros 
da empresa e os lançamentos gerados pelo banco, além de apurar as diferenças 
nos registros, e gerar informações sobre os saldos bancários existentes, inclusive 
se são suficientes para pagar os compromissos do dia (FILHO,2007). 
 

Figura 02: Demonstração de Movimento Bancário 

 Fonte: Elaborado pelo Autor 
 
Para a composição da movimentação diária e necessário também o 
acompanhamento do movimento de vendas e contas a receber. Controle Diário de 
Vendas tem a finalidade de acompanhar as vendas diárias e o total das vendas 
acumuladas durante o mês, possibilitando ao empresário tomar providências diárias 
para que as metas de vendas sejam alcançadas (FILHO, 2007). 

 

Figura 03: Demonstração do Controle Diário de Vendas             

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Controle de Contas a Receber: Tem como finalidade controlar os valores a receber, 
provenientes das vendas a prazo, e deve ser organizado para: 

• Fornecer informações sobre o total dos valores a receber de clientes; 
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• Estimar os valores a receber que entrarão no caixa da empresa, por 
períodos de vencimento; 

• Conhecer o montante das contas já vencidas e os respectivos períodos de 
atraso, bem como tomar providências para a cobrança e o recebimento dos 
valores em atrasos; 

• Fornecer informações sobre os clientes que pagam em dia; 
 

• Fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa (FILHO, 2007). 
 
Todas as informações acima são importantes para que o controle diário de vendas 
seja organizado para que seja uma ferramenta de planejamento. 

 

 
Figura 04: Controle a Receber 

 Fonte: Elaborado pelo Autor 

Controle de Contas a Pagar serve para organizar os totais a pagar, obedecendo a 

seus períodos de vencimento 

Figura 05: Controle a Pagar  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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O Controle Mensal de Despesas deve ser registrado o valor de cada despesa, 
acompanhando sua evolução. Algumas delas necessitam de um controle mais 
rigoroso, ou até, a tomada de providências urgentes, como acompanhar os gastos 
de redução de desembolso de caixa. 

 
Figura 06: Controle Mensal de Despesas  
Fonte: Elaborado pelo Autor 
 

Na preparação do fluxo de caixa, deverá ser considerado o total das 
disponibilidades existentes como o saldo inicial de caixa. 

 
 

Figura 07: Demonstração do Fluxo de Empresa Inforpalmas num Período 
de Quatro Meses 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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2.5 A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO 
 
Já de início enfatizamos que para compreender o termo caixa não devemos nos 
basear somente na conta contábil, mas também nos recursos que estão 
disponíveis na empresa, podendo até fazer uso como se fosse dinheiro. Ao caixa, 
deverão estar às disponibilidades que correspondem aos depósitos bancários à 
vista, numerários em transito e aplicações de liquidez imediata. 
A informação e fluxo de caixa possuem dados sobre o fluxo financeiro da empresa, 
ou seja, é por meio do fluxo financeiro que as empresas esquematizam e decidem 
importantes investimentos, tais como: financiamentos, distribuição de recursos e 
afins, esses por sua vez são essenciais para estar continuando as operações 
normais do que se vai empreender. 
Sabemos que, puramente e simplesmente a existência de caixa não origina a 
classificação obrigatória desses recursos, e tão pouca a existência nos lucros, 
como também não delimita, que a instituição tenha que distribuí-lo. No entanto, um 
relatório de Fluxo de Caixa deve demonstrar e esclarecer que disponibilidade de 
caixa não significa lucro, e lucro muitas vezes não significa disponibilidade de 
caixa. 
O resultado das operações visam as entradas e saídas de dinheiro da empresa, 
relacionadas com suas atividades, as operações e os investimentos. 

 
3. METODOLOGIA 

 
 
Foram realizadas pesquisas de natureza exploratória e bibliográfica e de campo, Gil 
(2010) aponta que essa pesquisa é a forma de se familiarizar com o problema 
visando torná-lo mais explícito ou ainda a construir hipóteses, considerando os mais 
variados aspectos relativos ao fato estudado. Quanto à técnica de pesquisa foi 
realizado um levantamento com abordagem quantitativa e qualitativa (GODOY, 
2005). 
Na captura das informações foi realizada uma pesquisa bibliográfica para 
conceituações básicas relativas ao tema estudado (LAKATOS, 2009). Essas teorias 
foram encontradas em materiais publicados em revistas; livros; internet e artigos. 
Realizou-se ainda uma pesquisa de campo, onde ocorreu a aplicação de um 
questionário estruturado contendo dez perguntas fechadas e duas abertas 
direcionadas aos funcionários e gerentes das micro e pequenas empresas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A pesquisa focou em um ramo de atividade de comércio varejista, na cidade de 
palmas, no entanto a utilização do fluxo de caixa é essencial em qualquer empresa 
independente do seu porte ou ramo de atividade. A aplicação da pesquisa ocorreu no 
período de 20 de março a 20 de abril em uma amostra com 15 micros e pequenas 
empresas. 
 
                             Gráfico 01: Grau de Conhecimento 
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O Gráfico 01 contempla três perguntas, Inicialmente questiona-se se eles conheciam o 
fluxo de caixa, dos entrevistados todos afirmaram conhecê-lo. 
Com relação à utilização do FC, observa-se que nem todos em sua totalidade utilizam 
a ferramenta. 
Quando a pergunta foi sobre a importância das informações apresentadas no FC, 
percebemos que os entrevistados que utilizam o fluxo de caixa, na grande maioria, 
consideram as informações apresentadas pela ferramenta, importante, 
correspondendo a (85%) da amostra, percebendo a importância de informações que 
esse instrumento pode oferecer. 

 
Gráfico 02: Demonstração Contábil 

 

 
 
 
O segundo Gráfico representa a resposta sobre o questionamento se utilizam 
algum outro instrumento de demonstração contábil, a maioria das respostas 
apontam que sim com mais de (80%). 

 
                                          Gráfico 03: Instrumentos Utilizados 
 

 
Mediante a questão referente ao Gráfico anterior, consequentemente foi perguntado 
quais eram as outras formas de demonstração contábil utilizada para tomada de 
decisão. Os resultados revelaram que a maioria dos entrevistados utiliza o Balanço 
Patrimonial com (50%) das respostas e D.R.E, em seguida vem o Orçamento 

 (40%)  ,  Controle de Contas a  Pagar (20%) e Controle de Estoques (10%), 
nessa ordem. 
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Gráfico 04: Atualização do FC 
 
 
Quando foi perguntado qual o período de elaboração do fluxo de caixa na empresa, 
a maioria dos respondentes afirma que é mensal, correspondendo a (80%) das 
respostas, (30%) afirmou ser semanal, (20%) disseram que a atualização ocorre 
diariamente e (10%) disseram que é trimestralmente que eles atualizam o fluxo de 
caixa da empresa. 

 
 

 

Gráfico 05: Função do FC 

De acordo com o Gráfico 05 a principal função do FC para (80%) dos entrevistados 
consideraram contas a pagar, e (15%) responderam que é o controle de compra e 
estoque, apenas (5%) dos respondentes considera os outros, diminuição e 
investimentos. 
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Gráfico 06: Motivo da Utilização do FC 
 
 
 
Foram pesquisados os motivos de utilização do FC, onde (80%) dos entrevistados 
responderam que apresenta a realidade financeira da empresa, (20%) dos 
respondentes afirmam que é de fácil interpretação, (10%) apontam que é de fácil 
elaboração e outros. 

 
 
 

Gráfico 07: Nota ao FC da empresa 

Por fim, foi solicitado aos entrevistados para atribuírem uma nota ao FC, assim 
podendo entender a importância dada a essa ferramenta e utilização. A maioria dos 
pesquisados responderam que a nota seria 0 a 5 correspondendo a (50%) das 
respostas, (11%) dos respondentes diz que a nota ficaria entre 6 a 8 e (39%) 
acredita que o fluxo de caixa da empresa, onde presta serviço, a nota atribuída é 
entre 9 e 10. Todas as notas atribuídas para esse questionamento tomam como 
base avaliações onde o pesquisador considera baixa, média ou alta. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O fluxo de caixa é uma ferramenta contábil que auxilia em tomadas de decisões 
financeiras, devido a sua forma de apresentação e manuseio prático, que visa 
demonstrar as operações cotidianas realizadas pela empresa e o planejamento 
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eficaz dos recursos disponíveis, permitindo uma boa projeção desses recursos 
para melhor aplicá-los em oportunidades de negócio. Percebemos, por meio das 
literaturas que qualquer micro e pequena empresa podem adotar, em suas 
finanças, o fluxo de caixa como instrumento estratégico, devido a sua capacidade 
de organização de dados, referentes a pagamentos e recebimentos de caixa, 
proporcionando maior segurança e equilíbrio. Consideramos que as MPE’s que 
utilizam o fluxo de caixa, de forma eficaz, possuem maior facilidade no 
gerenciamento dos recursos e na tomada de decisões precisas, pois sua utilização 
implica num controle fiel das atividades operacionais e não operacionais realizadas 
pelas mesmas. 
Referentes aos resultados da pesquisa onde os colaboradores das micro e 
pequenas empresas responderam os questionários que, nem todos utilizam o fluxo 
de caixa para o gerenciamento e controle diário eficaz dos recursos, em que são 
responsáveis diretamente ou indiretamente.Outro aspecto a considerar no estudo é 
que as dificuldades para elaboração, manuseio e controle do fluxo de caixa estão 
intrinsecamente ligadas à falta de interesse dos responsáveis em não querer saber 
melhor sobre essa ferramenta, pois apesar desse instrumento ser incentivado por 
muitos autores, não há ainda uma maior propagação, por parte, dos empresários, 
administradores e responsáveis financeiros de seus benefícios como instrumento 
que possibilita melhores tomadas de decisões na empresa.Os cálculos utilizados 
nas figuras de 1 a 7 do tópico 2.4 desse artigo nos traz o modelo de um FC 
financeiro e condições de geração de caixa e pagamento das dívidas, bem como, 
qual o montante das necessidades financeiras e aonde poderá buscá-lo, ele expõe 
a situação de liquidez da empresa. 
Podemos observar que a utilização do FC permite a empresa planejar seu futuro 
por meio de orçamento projetado de caixa, evitando desencontro entre suas 
receitas e despesas. 
O Fluxo de Caixa proposto nesse trabalho pode ser utilizado por qualquer pequena 
empresa por ser de fácil aplicação. Levando-se em conta que a maioria  dos 
entrevistados possui algum tipo de controle, o Balanço e a DRE sendo um 
levantamento dos bens, direitos e obrigações da empresa. 
Não se pretende dizer que o orçamento e o planejamento, bem como a 
implantação do Fluxo de Caixa numa organização, eliminarão suas dificuldades 
financeiras. A visualização de suas entradas e saídas futuras de caixa permitirá 
antecipar a decisão de alocação de recursos. 
Sugere-se aplicar este estudo em outras empresas, bem como objetivo de 
propagar a utilização do fluxo de caixa na gestão financeira, assim como seria 
interessante à aplicação em empresas formais e informais fazendo uma correlação 
entre as gestões financeiras. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente no Brasil milhares de empresas abrem e outros milhares encerram suas 
atividades, principalmente as micro e pequenas empresas, onde muitas vezes sem 
um prévio planejamento não conseguem competir em um Mercado cada vez mais 
dinâmico e competitivo. Elas precisam das ferramentas gerenciais para que o gestor 
possa através das informações recebidas tomar decisões mais seguras. Pois os 
instrumentos gerenciais servem de resguardo, à medida que estará preparando-as 
para enfrentar o mercado econômico. De posse dessas informações, o gestor tem a 
capacidade de interpretar através dos relatórios adequados e claros, a situação 
econômica e financeira da empresa, podendo assim evitar ações inadequadas que 
não produzam efeitos desejados. 
A contabilidade gerencial é uma forma única de modificar dados e fatos em análises 
e relatórios que retratem a imagem da empresa em seu momento atual. É a 
realidade que nas micro e pequenas empresas alguns gestores nem sempre dão 
importância à contabilidade gerencial, visto que, por se tratar de empresa de pequeno 
porte, preocupam-se apenas em cumprir as exigências fiscais e obter lucro sem 
analisar possíveis reduções de custos, ou analisar outros investimentos que poderiam 
trazer um rendimento maior. 
Em virtude desse aspecto relevante, é importante que as micro e pequenas 
empresas saibam que têm um forte aliado que as auxiliará na gestão da empresa, 
basta apenas que as mesmas, mudem o foco de gestão, uma vez que, o modelo de 
gerenciamento é formado por vezes entre familiares e as decisões são baseadas em 
suas experiências, ignorando as reais vantagens que os sistemas gerenciais podem 
fornecer, conforme esse cenário levantamos o problema, de como as microempresas 
podem utilizar a contabilidade gerencial a serviço do seu negócio, como mudar a visão 
do contador frente aos microempresários? 
Nesse sentido, esse projeto tem como finalidade, demonstrar a importância da 
contabilidade gerencial nas micro e pequenas empresas, de maneira que, com a sua 
utilização seja provável tomar decisões mais seguras e precisas, pois, dessa maneira 
a contabilidade gerencial se torna de grande importância no auxílio aos micros e 
pequenos empresários 
 
2 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) 
 
Conforme a Lei Complementar nº 123/06, classificam-se como microempresas ou 
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o 
empresário a que se menciona o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, conforme ocaso, desde que: 
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I – podemos considerar microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou 
a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior 
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa 
jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior 
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

III – outro fator que determina se uma empresa é classificada como 
microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte, e empresa de 
grande porte, são os números de funcionários que essa pode ter, por exemplo: 

Porte Comercio e serviços Indústria 
Microempresa Ate 9 Ate 19 
Emp. de pequeno porte 10 a 49 20 a 99 
Emp. De Médio porte 50 a 99 100 a 499 
Emp. De grande porte >99 >499 

 
De acordo com o Sebrae, as micro e pequenas empresas representam 98% do 
número de empresas do país e ocupam o primeiro lugar como maior empregabilidade 
do país, contudo ainda sofrem com as altas taxas de mortalidade, devido 
especialmente a falta de informações gerenciais acompanhada da alta carga tributária 
e a falta de recurso para investimentos. 
Outro dado importante é que estas em sua maioria são administradas pelos donos 
que na grande maioria não possuem formação profissional contábil nem de gestão 
de negócios, dificultando assim a administração e o controle de seu 
empreendimento, levando a empresa ao fracasso. A grande maioria dos escritórios 
está preocupada apenas em manter os clientes, e não em oferecer um serviço com 
mais qualidade repensando o valor dos honorários na hora da consultoria. Sem um 
planejamento financeiro e assessoria necessária torna se impossível o sucesso do 
negócio, o que na maioria dos casos leva a falência por falta de uma gestão eficaz. 
O planejamento é uma das tarefas mais importantes das empresas, e é com base no 
planejamento que se realiza uma gestão competente, eficiente e eficaz, 
especialmente com relação às atividades financeiras, que na maioria das vezes exige 
uma parcela significativa de riscos. 
A Contabilidade Gerencial é um instrumento substancial de apoio na gestão dos 
negócios, uma vez, que são utilizadas em diferentes atividades empresariais e 
processos decisórios. A seguir, descreveremos sobre as ferramentas mais eficientes 
e eficazes a serem utilizadas pelas micro e pequenas empresas. 
 

2.2 CONTABILIDADE GERENCIAL 
 
 
A Contabilidade Gerencial é uma particularização da ciência contábil, na qual por meio 
de suas informações possibilita que o usuário da contabilidade possa analisar as 
informações adquiridas e tomar decisões.Na visão de Horngren, Sundem e Stratton 
(2014, p.4): Contabilidade Gerencial é o processo de identificar, mensurar, acumular, 
analisar, preparar, interpretar e comunicar informações que auxiliem os gestores a 
atingir objetivos organizacionais, á para Iudicibus (2008, p. 21): a contabilidade 
gerencial tem um sentido mais profundo, está voltado única e exclusivamente para a 
administração da empresa, procurando suprir informações que se “encaixam” de 
maneira válida e efetiva no modelo decisório do administrador. 
Em uma outra abordagem relata, Padoveze (2014, p.39): a contabilidade gerencial é 
relacionada com o fornecimento de informação para os administradores, isto é, 
aqueles que estão dentro da organização e que são responsáveis pela direção e 
controle de suas operações. 
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A contabilidade gerencial tem um papel de fundamental importância para as 
empresas, por exemplo auxiliar os gestores nas tomadas de decisões, obtendo 
dessa maneira resultados eficientes e ágeis, fundamentais para o processo de 
gestão empresarial. Consequentemente tornando a empresa mais qualificada e 
eficaz para poder concorrer no mercado atual. 
O comprometimento de colocá-la em prática, tem como papel fundamental facilitar 
o uso da informação e apresentar dados verídicos para uma melhor tomada de 
decisão, onde uma informação errada pode causar sérios danos a entidade, desde 
a perda da sua lucratividade até a sua extinção no mercado. 
 

2.3 FERRAMENTAS DA CONTABILIDADE 
 
 

2.3.1 Análises Das Demonstrações Contábeis 
 
 
A análise das demonstrações contábeis é outra ferramenta que possibilita a 
eficiência e eficácia do empreendimento. Tem como objetivo transformar dados 
numéricos em informações capazes de gerar conhecimento à empresa, 
subsidiando a administração da mesma, tornando-se uma aliada no que diz 
respeito ao controle patrimonial. Para avaliar desempenho de uma empresa 
usam-se os índices que são as técnicas mais utilizadas, que visam evidenciar a 
situação econômica e financeira da empresa. Os principais índices são os de 
estrutura de capital, liquidez, rentabilidade. Os índices de estrutura de capital 
procura retratar a posição do capital próprio em relação ao capital de terceiros, 
isto é, a dependência da empresa de recursos externos. É formado por: 
participação de capital de terceiros, composição do endividamento, imobilização 
do patrimônio líquido e imobilização de recursos não correntes. 
Os de rentabilidade da empresa mostram qual a rentabilidade dos capitais 
investidos, isto é, quanto rende os investimentos e, portanto, qual o grau de êxito 
econômico da empresa. Formado por giro de ativo, margem líquida, rentabilidade 
do ativo e rentabilidade do patrimônio líquido. Outro índice bastante utilizado é o 
de liquidez que mostra a situação financeira da empresa de pagar suas dívidas. 
Uma empresa com bons índices de liquidez apresenta condições de capacidade 
para pagar suas obrigações, mas não significa que estará pagando as dívidas em 
dia em função de outras variáveis como prazo, renovação das dívidas que são 
calculados em outros índices. Esse é composto por: liquidez geral, liquidez 
corrente e liquidez seca. 
Seus relatórios funcionam como instrumento indispensável no processo decisório 
interferindo positivamente no planejamento estratégico empresarial. Através da 
análise das demonstrações a empresa passa a ter informações da sua situação 
financeira e econômica, causas das alterações na rentabilidade, a eficiência dos 
recursos utilizados, providências que deveriam ter sido tomadas e não foram entre 
outras. Esses dados têm como finalidade determinar quais são os pontos críticos 
e permitir, de imediato, apresentar um esboço das prioridades para solução de 
seus problemas. 
 

2.3.2 Contabilidade de Custos 
 
 
A Contabilidade de Custos que, ao longo do tempo, deixou de ter a mera função de 
avaliar os estoques, foi passando a assumir outras atribuições de caráter 
administrativo, tornando-se excepcional instrumento para uma gestão mais 
eficiente dos negócios. 
Mediante estudo surge a indagação de como abordar a contabilidade de custos que 
inicialmente trabalhava apenas para empresas industriais de grande porte e tentar 
aplicar esse suporte em micro e pequenas empresas. Logo de início são nítidas 
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as diferenças, principalmente quanto aos recursos financeiros disponíveis, mas 
esse é o ponto da questão, as MPEs precisam ser administradas de acordo com 
as suas particularidades dentro de sua realidade. 
As MPEs que buscam o conhecimento e compreendem como os custos se 
comportam possuem melhores condições de prever toda a trajetória desses 
custos em diferentes situações, tendo espaço para melhor planejar a sua 
atividade e consequentemente seus lucros. A contabilidade de custos refere-se 
hoje as atividades de coleta e fornecimento de informações para as necessidades 
de tomada de decisões de todos os tipos, desde as relacionadas com as 
operações repetitivas até as de natureza estratégicas, não repetitivas, e, ainda 
ajuda na formulação das principais políticas das organizações. (Leone, 2000, pág. 
22) 
 
Com um controle de custos bem definido é possível programar estratégicas que 
melhorem a gestão operacional e o desempenho nos processos para que os 
gastos da empresa diminuam, como por exemplo, controle das compras, por meio 
de compras planejadas, com cotação de preços, melhorando o poder de 
negociação com os fornecedores, possibilitando produtos com custos menores e 
consequente um preço de venda competitivo. 
Para uma correta análise da formação do preço de venda se faz necessário o 
conhecimento da estrutura operacional para determinar o markup ou Mark Up: 
termo usado em economia para indicar quanto do preço do produto está acima do 
seu custo de produção e distribuição. 
O markup, segundo Dubois, Kulpa, Souza (2008, pág.226) é o método “mais 
simples para determinação dos preços dos produtos”. Ele pode ser calculado com 
a utilização da margem de contribuição ou da margem de lucro. O índice obtido é 
um multiplicador que aplicado sobre o custo de qualquer produto, resultará no 
preço de venda. 
Ele é obtido por meio de uma fórmula que insere os impostos sobre venda, 
despesas financeiras, comissões sobre as vendas, despesas administrativas, 
despesas de vendas, outras despesas e a margem de lucro desejada. 
Os custos são classificados em relação aos produtos fabricados em custos diretos 
e indiretos, quanto ao volume de produção ou venda são em custos fixos ou 
variáveis. 
Os custos diretos podem ser quantificados e identificados no produto. Os custos 
indiretos por não ser facilmente identificados, não são apropriados de forma 
direta, precisando de critérios de rateio. Esses critérios por ser uma questão de 
julgamento estão propícios a erros que ocorrem na tentativa de alocar nas 
mesmas proporções os custos indiretos aos produtos. Essa classificação tem 
grande importância no custeio por absorção, pois é o custeio que absorve todos 
os gastos necessários para obter o custo da mercadoria. 
Os custos fixos são aqueles cujos valores permanecem constantes dentro de 
determinada capacidade produtiva. No entanto o valor unitário produzido varia a 
medida que ocorre uma alteração no valor total produzido, esse é a chamada 
produção em escala, muito utilizado por grandes empresas, como diferencial 
competitivo. Normalmente necessitam de critérios de rateio para sua 
determinação. As despesas fixas têm as características semelhantes aos custos 
fixos. 
Os custos variáveis mantêm relação direta com o volume produzido ou serviço 
prestado, alterando seus valores à medida que a produção aumenta ou diminui, 
sendo seus valores unitários constantes e sua alocação aos produtos é de forma 
direta. As despesas apresentam o mesmo comportamento que custos. 
Assim, o custeio variável por fornecer informações gerenciais será um dos 
enfoques apresentando como aplicá-los nas micro e pequenas empresas. É 
preciso destacar novamente sua importância, visto que, as empresas adotem 
sistemas de informações que possibilitem a diferenciação de custos e despesas. 
 



mmmmmmm 
 

69 

2.3.3 Margem de Contribuição 
 
 
O estudo da margem de contribuição é uma das ferramentas que permite analisar 
os custos dos serviços ou produtos. Ela é determinada pela diferença entre o 
preço de venda e os custos e despesas variáveis. Em resumo representa o valor 
necessário para acobertar as despesas fixas da empresa. 
Onde a formula é: MC = PV – (CV+DV) 
 
MC= Margem de 
Contribuição PV= Preço 
de Venda 
CV= Custo 
Variável DV= 
Despesa Variável 
 
Para melhor entendimento ela é a parcela do preço de venda que ultrapassa os 
custos e despesas variáveis e que cooperará para bancar os custos fixos e 
formação do lucro operacional. 
 

2.3.4 Ponto de Equilíbrio 
 
 
De acordo com a definição do SEBRAE, ponto de equilíbrio “é o valor ou a 
quantidade que a empresa precisa vender para cobrir o custo das mercadorias 
vendidas, as despesas variáveis e as despesas fixas”. 
 
 
 
O ponto de equilíbrio é o período em que a empresa não apresenta nem lucro 
nem prejuízo. Com o conhecimento dele é que poderá visualizar em que momento 
a empresa começará a ter lucros. 
O ponto de equilíbrio pode ser encontrado a partir da seguinte fórmula: 
PE= GF / MC 

PE=Ponto de equilíbrio 
GF=Gastos Fixos 
MC=Margem de 
Contribuição 
 

2.3.5 Margem de segurança 
 
 
Em meio a instabilidade, que causam as sazonalidades dentro de uma empresa, 
elas necessitam de uma ferramenta que lhe proporcione o conhecimento 
antecipado de eventos que diminuam suas vendas e as consequências que 
causaram nas finanças da empresa. Assim a margem de segurança é o 
parâmetro no qual determina que a empresa trabalhe com prudência acima do 
ponto de equilíbrio, mostrando quanto às vendas podem diminuir sem que ocorra 
prejuízo. 
 
A fórmula é: 

MS = Q – QPE/ Q 
 
MS=Margem de segurança 
Q=Quantidade produzida 



mmmmmmm 
 

70 

QUAL O SEU NIVEL DE ESCOLARIDADE? 

Fundamental 17% 

 

Superior 33% 

 

 

 

 

 

 

QPE=Quantidade do ponto de 
equilíbrio 
 

3 METODOLOGIA 
 

Para a elaboração deste trabalho a metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica e internet, desenvolvida através de material já elaborado 
principalmente em livros e artigos científicos entre outros, procurando evidenciar 
as principais informações contidas nas obras pesquisadas. 
A metodologia a ser empregada no trabalho é definida seguindo o apresentado por 
Raupp e Beuren (2006, p.76-97). De maneira explicativa, utilizando-se de 
pesquisa bibliográfica, abordando o tema de forma qualitativa. 
Já quanto aos procedimentos se utilizará a pesquisa bibliográfica que, com base 
em Gil (1999, p.20), é assim definida “quando elaborada a partir de material já 
publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente 
com material disponibilizado na internet.” 
Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa descritiva por buscar descrever e 
apresentar uma visão da utilização da Contabilidade no apoio às decisões 
gerenciais no comércio varejista da cidade de Palmas. Apresenta caráter tanto 
qualitativo como quantitativo. 
É qualitativo por abordar a opinião dos micro e pequenos empresários a respeito 
da importância das informações contábeis e ao grau de sua utilização em seus 
processos diários, por meio de questionamentos que avaliam, no geral, o perfil e a 
percepção destes a respeito dos benefícios gerenciais que poderão ser obtidos 
com a utilização de informações contábeis para o suporte às decisões. É 
quantitativo, porque foram traduzidas em números as opiniões e as informações 
coletadas dos empresários. 
 

4 RESULTADO E DISCUSSÕES 

Gráfico 01 

 

Ao observamos o gráfico, podemos observar que metade dos entrevistados tem o 
ensino médio completo enquanto em relação aos outros restantes dois tem o nível 
superior e um apenas o ensino fundamental. 
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VOCÊ SABE O QUE É PONTO DE EQUILIBRIO? 

 

 

Sim 33% 

 

 

 

 

 
Gráfico 02 

 

Quando analisamos o gráfico referente ao ponto de equilíbrio 67% dos 
entrevistados disse não saber do que se tratava, e apenas dois ou seja 33% dos 
entrevistados respondeu conhecer e saber para que se serve o ponto de equilíbrio. 
 

 

 

Gráfico 03 
 
 

 
Conforme o gráfico demonstrou metade dos entrevistados disse conhecer os 
métodos para controle de estoque, no entanto metade também disse não conhecer 
ou não saber explicar de maneira mais simples como é feita a realização do 
controle de seus estoques. 

Sim 

50% 

Nâo 

50% 

VOCE CONHECE OS METODOS UTILIZADOS PARA CONTROLE DE 

ESTOQUE 
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SOBRE A ASSITENCIA CONTÁBIL VOCÊ CONSIDERA SUFICIENTE O SERVIÇO 

OFERECIDO PELO CONTADOR? 

 

 

Sim 33% 

 

 

 

 

 

SOBRE O AUXÍLIO CONTABIL NA AREA DE GESTÃO VOCÊ ESTÁ SATISFEITO 

COM O OFERECIDO? 

 

 

Sim 33% 

 

 

 

 

Gráfico 04 

Ao analisarmos o gráfico podemos perceber que 67% dos entrevistados não está 
satisfeita com os serviços oferecidos pelo seu atual contador demonstrando não 
conhecer os demais serviços de assistência que o profissional contábil possa 
auxiliar em sua gestão. Contudo dois dos entrevistados representando 33% disse 
que o auxílio do contador é muito importante para que suas dúvidas sejam 
esclarecidas. 
 
 
 
Gráfico 05 

Quando foi questionado se o auxílio contábil na parte de gestão estava sendo 
satisfatório podemos observar que quatro dos entrevistados referentes a 67% 
responderam que não e que desconheciam o suporte nessa área, porem dois dos 
entrevistados ou seja 33% responderam estar satisfeito com esse suporte. 
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Sim 

50% 

Não 

50% 

VOCÊ SABE O QUE É MARGEM 
DECONTRIBUIÇÃO? 

SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PREÇO DO SEU PRODUTO VOCÊ 

LEVA EM CONTA OS RELATORIOS CONTÁBEIS? 

Sim 17% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 06 

De acordo com o gráfico podemos perceber que metade dos entrevistados 
conhece a margem de contribuição, de certo modo estavam familiarizados com 
esse conceito, a medida que a outra metade que respondeu não entender essa 
ferramenta demonstrou bastante curiosidade sobre o assunto. 
 
 
 
Gráfico 07 

Quando observamos o gráfico podemos notar que 83% não utiliza os relatórios no 
processo de formação de preço, onde simplesmente estipulam uma margem de 
lucro aceitável para formar o valor de seus produtos, e apenas um dos 
entrevistados disse utilizar planilhas contendo os custos de aquisição assim como 
os outros demais relatórios para formação de preço. 
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A REALIZAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA É UMA PRÁTICA ROTINEIRA NA SUA 

EMPRESA? 

 

Não 33% 

 

 

 

 

Gráfico 08 

Quando observamos o gráfico número 8 podemos constatar que quatro dos 
entrevistados responderam que a pratica de realização do fluxo de caixa é 
rotineira ou seja é feita diariamente e apenas dois dos entrevistados disse não 
realizar nenhum controle desse tipo em seus estabelecimentos. 
Gráfico 09 
 
 
 

 
Apenas dois dos entrevistados disse que os relatórios contábeis são importantes, 
os outros quatro disseram que os serviços do contador ficam restritos a apuração 
de impostos e que não realizam nenhum tipo de suporte, dessa forma não 
envolvendo o profissional contábil de maneira mais eficiente no que diz respeito a 
gestão de seus empreendimentos. 
 
 
 
 
 
 

VOCÊ CONSIDERA OS RELATÓRIOS CONTÁBEIS IMPORTANTES? 

 

 

Sim 33% 

 

 

 

 

 



mmmmmmm 
 

75 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo investigou como os micro e pequenos empresários, ligados ao 
comércio varejista da cidade de Palmas, onde atuam no plano diretor norte, 
percebem a importância das informações contábeis como um recurso gerencial 
para o suporte à gestão de seus negócios. Para isso, buscou-se saber qual é a 
relevância atribuída às informações contábeis no gerenciamento dessas 
empresas e também no suporte à tomada de decisões, verificando qual é a 
importância atribuída ao contador e aos serviços contábeis, e se esses serviços 
garantem um suporte adequado ao processo decisório. 
A princípio, os gestores consideraram as informações contábeis importantes no 
suporte à tomada de decisão, mas, ao se questionar a respeito do recebimento de 
relatórios por parte da Contabilidade, boa parte dos indivíduos afirma não receber 
nenhum relatório. Isso explica o grande número de respondentes que apontaram 
a área fiscal da Contabilidade como a mais importante para o gerenciamento da 
empresa, pois estes não recebem outras informações contábeis de relevância, 
não percebendo assim a assessoria contábil como importante no auxílio às suas 
necessidades gerenciais diárias. Essa percepção é refletida ao indicarem o 
administrador como o profissional que contratariam para realizar funções de 
avaliação e controle em suas empresas. 
Quanto ao processo decisório dessas empresas, ele se apresenta deficiente, visto 
que seus dirigentes, na maioria dos casos, confiam mais na própria experiência e, 
em alguns casos, até mesmo na intuição como recurso para se alcançarem 
resultados mais corretos. 
Assim, parte considerável dos micro e pequenos empresários percebe os 
contadores apenas como profissionais que fornecem serviços direcionados ao 
recolhimento de impostos e contribuições sociais. A Contabilidade não tem 
fornecido uma assessoria adequada que garanta um suporte as MPEs da cidade, 
e o nível de utilização das informações contábeis para tomada de decisões é 
insatisfatório. 
Portanto é necessário identificar as áreas deficitárias para oferecer um serviço de 
mais qualidade para os usuários afim de satisfazer a demanda por informações e 
auxilio no que tange o processo de tomada decisória. Isso por parte dos 
profissionais do ramo contábil, para que assim os empresários e stakeholder´s 
possam utilizar os serviços contábeis de maneira mais eficiente. 
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CAPÍTULO VII 
 

A CONTABILIDADE GERENCIAL COMO FERRAMENTA DE APOIO À TOMADA DE 
DECISÃO 

 

Viviam Rodrigues de Santana 
Mônica de Souza Lima 

Leonardo dos Santos Bandeira 
Marcos José de Almeida Matias 

Cejana Marques Borges 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Contabilidade Gerencial auxilia as empresas a se manterem sólidas no mercado e 
tem como principal objetivo auxiliar os usuários da contabilidade no processo de 
tomada de decisão. (PADOVEZE, 2012). 
Para que a Contabilidade Gerencial atinja a esse objetivo é necessário trabalhar a 
motivação e a coordenação dos gestores na busca de informações úteis a esse 
processo – foco principal da Contabilidade Gerencial – e à melhoria dos recursos 
econômicos da empresa. (RICARDINO, 2005; LOPES, MARTINS, 2005; CREPALDI, 
2006). 
Entendemos que a Contabilidade Gerencial é uma ferramenta de gestão essencial 
para que os gestores conheçam de forma detalhada e analítica informações relativas 
às finanças, custos, desempenho e estrutura, necessárias ao processo decisório e 
geradas a partir das Demonstrações Financeira e de outros relatórios. 
A Contabilidade Gerencial se vale dos Sistemas de Informações Contábeis que “são 
responsáveis, em grande medida, pela evolução da ciência contábil ao 
proporcionarem maiores capacidades de processamento e armazenamento de 
informações”, sendo a maior fonte de contribuição para a tomada de decisão 
estratégica. (LAURENTINO et al. 2008; AMORIM, 2015).  
Nesse cenário, entendendo a relevância da Contabilidade Gerencial, o presente 
estudo objetiva verifica a aplicabilidade da Contabilidade Gerencial como ferramenta 
na tomada de decisão, com base na literatura revisada e, para tanto, propomos o 
seguinte problema: Quais as contribuições da Contabilidade Gerencial no processo de 
tomada de decisão? 
A pesquisa é de natureza básica, de abordagem qualitativa, do tipo exploratória, com 
procedimentos bibliográficos e está estruturada em quatro tópicos, incluindo esta 
introdução. O segundo tópico traz o referencial teórico que aborda: Contabilidade 
Gerencial, Sistema de Informação, Sistema de Informação Contábil e Sistema de 
Informação Gerencial. O terceiro tópico aborda as contribuições da Contabilidade 
Gerencial ao processo de tomada de decisão. O quarto tópico apresenta as 
conclusões, seguido das referências. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONTABILIDADE GERENCIAL 
 

Na busca de uma definição para Contabilidade Gerencial recorremos às bibliografias 
que tratam do tema e percebemos que os autores sempre a relacionam à ideia central 
de sua utilidade: servir como instrumento de apoio à tomada de decisão. Apesar disso, 
a Contabilidade Gerencial não funciona exclusivamente como geradora de 
informações e não tão somente como instrumento de apoio à decisão, pois permite 
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através de suas ferramentas esclarecer situações patrimoniais, realizar análises, 
controlar, prever e projetar resultados. (SANTOS et al., 2014). 
A Contabilidade Gerencial auxilia outras áreas do conhecimento como a 
administração, a estatística, a análise financeira e a gestão empresarial. Vai além do 
campo da Contabilidade, fornecendo instrumentos que complementam outros 
sistemas, fazendo com que a informação contábil gerencial seja utilizada em todos os 
processos de gestão e na tomada de decisão; “[...] procura estabelecer e determinar o 
futuro e o desenvolvimento de uma empresa e trabalha alinhada ao planejamento 
estratégico e [...] ao controle de todas as atividades financeiras [...]”. (NEVES, 
VICECONTI, 1998; PADOVEZE, 2012; AMORIM, 2015, p. 11). 
Para Amorim (2015, p. 11), a Contabilidade Gerencial "é o processo de coletar, 
resumir e fornecer as informações financeiras e não financeiras que serão utilizadas 
internamente pelos gerentes na tomada de decisões". Crepaldi (2006) descreve 
contabilidade gerencial como parte da contabilidade que tem como função fornecer 
ideias e ações aos gestores de uma empresa para que auxiliem nas funções 
administrativas e facilite a utilização dos recursos econômicos da empresa.  

Por Contabilidade Gerencial, Iudícibus (2009, p. 21) assim define: 

A contabilidade gerencial pode ser 
caracterizada, superficialmente, como um 
enfoque especial conferido a várias técnicas e 
procedimentos contábeis já conhecidos e 
tratados na contabilidade financeira, na 
contabilidade de custos, na análise financeira e 
de   etc., colocados numa perspectiva diferente, 
num grau de detalhe mais analítico ou numa 
forma de apresentação e classificação 
diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes 
das entidades em seu processo decisório. 

Segundo Atkinson et al. (2000), algumas informações são encontradas exclusivamente 
nos Sistemas de Contabilidade Gerencial, como as medidas de condição econômica 
da empresa, custo e lucratividade dos produtos, dos serviços, dos clientes e das 
atividades da empresa. Tais informações, não necessariamente, vão garantir o 
sucesso e crescimento da organização, contudo a má utilização ou mal funcionamento 
pode acarretar grandes problemas para a empresa. 

Ressalta Padoveze (2010) que se contemos a contabilidade e a informação contábil, 
porém não a utilizamos no momento de administrar a empresa através do processo 
gerencial, não há gerenciamento contábil e sucessivamente não existe Contabilidade 
Gerencial. 

A Contabilidade Gerencial é comumente confundida com a Contabilidade Financeira, 
mesmo sendo diferentes tanto no campo de atuação como nos propósitos oferecidos. 
Horngren et al. (2004, p. 4) afirmam que a “contabilidade financeira se refere à 
informação contábil desenvolvida para usuários externos, como acionistas, 
fornecedores, bancos e agências regulatórias governamentais”, definição que coaduna 
com a de Padoveze (2006, p. 9) que afirma: “A Contabilidade Financeira [...] é 
entendida basicamente como instrumento contábil essencial para a feitura dos 
relatórios para usuários externos e necessidades regulamentadas; a Contabilidade 
Gerencial é vista principalmente como supridora de informações para usuários 
internos da empresa”. 

Atkinson et al. (2000, p. 38) estabelece as seguintes características que as 
diferenciam: 

Quadro 1 - Características básicas da Contabilidade Financeira e Gerencial 
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Característica Contabilidade financeira Contabilidade gerencial 

Cliente Acionistas, credores, autoridades 
tributárias. 

Funcionários, administradores, 
executivos. 

Propósito 
Reportar o desempenho passado 
às partes externas; contratos com 
proprietários e credores. 

Informar decisões internas tomadas 
pelos funcionários e gerentes; 
feedback e controle sobre 
desempenho operacional; contratos 
com proprietários e credores. 

Data Histórica, atrasada. Atual, orientada para o futuro. 

Restrições 

Regulamentada: dirigida por 
regras e princípios fundamentais 
da contabilidade e por autoridades 
governamentais. 

Desregulamentada: sistemas e 
informações determinadas pela 
administração para satisfazer 
necessidades estratégicas e 
operacionais. 

Tipo de 
informação 

 Somente para mensuração 
financeira. 

Mensuração física e operacional dos 
processos, tecnologia, fornecedores 
e 
competidores. 

Natureza da 
informação 

Objetiva, auditável, confiável, 
consistente, precisa. 

Mas objetiva e sujeita a juízo de 
valor, válida, relevante, acurada. 

Escopo Muito agregada; reporta toda a 
empresa. 

Desagregada; informa as decisões e 
ações locais. 

         Fonte: Atkinson et al. (2000). 

 

Para gerar informação, a Contabilidade Gerencial utiliza os dados fornecidos pelo 
Sistema Contábil, sendo assim também utiliza de informações geradas a partir de 
outros sistemas, como a Contabilidade Financeira e Contabilidade de Custo, como 
contribui Iudícibus (2009, p.21): A Contabilidade Gerencial pode ser caracterizada, 
superficialmente, como um enfoque especial conferido as várias técnicas e 
procedimentos contábeis já conhecidos e tratados na Contabilidade Financeira, na 
Contabilidade de Custos, na Análise Financeira de Balanços etc. Colocados numa 
perspectiva [...] e classificação diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das 
entidades em seu processo decisório. A Contabilidade Gerencial é a técnica de 
identificação, mensuração, análise e comunicação de informações financeiras usadas 
pela administração para o domínio e planejamento de uma empresa que fornece 
informações indispensáveis para a administração e para a evolução de uma 
empresa e, neste ambiente, desempenha funções de relevância para que as 
empresas continuem firmes, reduzindo gastos e maximizando lucro. Atkinson et al. 
(2000 p. 45) elenca a seguir as seguintes funções: 
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Quadro 2 – Funções da informação gerencial contábil 

Controle Operacional  
Fornece informação (feedback) sobre a eficiência e a qualidade das tarefas 
executadas. 

Custeio do produto e do 
cliente 

Mensura os custos dos recursos para se produzir, vender e entregar um 
produto ou serviço ao cliente. 

Controle Administrativo 
Fornece informação sobre o desempenho de gerentes e de unidades 
operacionais. 

Controle estratégico 
Fornece informações sobre o desempenho financeiro e competitivo de longo 
prazo, condições de mercado, preferências dos clientes e inovações 
tecnológicas 

Fonte: Atkinson et al. (2000, p 45). 

A seguir, abordamos sobre o Sistema de Informação e sobre os Sistemas de 
Informação Contábil e Gerencial, fontes relevantes de informações das quais se utiliza 
a Contabilidade Gerencial. 

 

2.1.1 Sistema de Informação 

De acordo com Oliveira (2001, p. 23), sistema é o “conjunto de partes interagentes e 
interdependentes que, conjuntamente, formam um todo com determinado objetivo”, e 
informação “um fato, um evento, um comunicado”. Compreendemos, nesse sentido, o 
sistema de informação como um conjunto de partes, com atribuições específicas, que 
se interligam e interagem em função de um objetivo comum: gerar uma informação a 
partir do processamento de dados. A Figura 1 demonstra o funcionamento de um 
Sistema de Informação. 

Figura 1 - Modelo de 
sistema de informação 

 

 

 

 

Fonte: Passos (2010, p.6). 

Inicialmente, é dada a entrada dos dados brutos ao sistema; logo após, os dados são 
processados através das funções e ferramentas do Sistema de Informação que gera a 
informação – dados tratados e dotados de sentido. (PASSOS, 2010).  Conforme 
Laurentino et al. (2008), o ideal para um sistema de informação é o seu alcance, isto é, 
que ele seja capaz de captar elementos operacionais e administrativo dentro de toda 
empresa, permitindo sua utilização por meio da geração de informação e obtenção de 
uma análise completa e coerente com o processo de decisão.  

Acredita Padoveze (2006, p. 49) que “a própria contabilidade é um sistema de 
informação”, um conjunto de elementos ligado a um sistema que compõe-se de dados, 
tabelas e gráficos para geração de informações, podendo ser as Demonstrações 
Financeiras, os relatórios administrativos ou gerenciais, demonstrativos de atuação, 
dentre outros que podem ser utilizados para obtenção de informação. (OLIVEIRA, 
PEREZ JÚNIOR, SILVA, 2008).  
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2.1.1 Sistema de Informação Contábil 

Há vários sistemas de informações ligados às funções contábeis e para melhor 
compreensão da Contabilidade Gerencial e seu sistema é interessante 
compreendermos inicialmente o que é o Sistema de Informação Contábil.  

Marques (2004) destaca: 

A contabilidade, vista como um sistema, dada a sua função no ambiente 
organizacional, possui a característica de consolidar de forma convergente os demais 
sistemas de outras áreas da empresa, inclusive os de missões operacionais (compras, 
contas a pagar, contas a receber, tesouraria, faturamento etc.). Esses são, nesse 
momento, os subsistemas daquele (sistema de informação contábil), uma vez que 
ocorre um fluxo de seus dados em direção ao mesmo para transformá-los em 
informações úteis para o processo decisório.   

Para Shank e Govindarajan (1997) e Horngren et al. (2004), o sistema de 
contabilidade desenvolve métodos para auxiliar os gestores a organizar, planejar e 
notificar informações das atividades de uma empresa.  

Segundo Crepaldi (2006), a informação contábil deve ser: 

- Confiável: Os trabalhos elaborados pela Contabilidade devem inspirar confiança, a 
tal ponto que o usuário da informação tenha segurança nas informações fornecidas. 

- Ágil: Pode-se elaborar um belo trabalho contábil, mas se o mesmo não for 
apresentado em tempo hábil para ser usufruído, a informação perde o sentido, 
principalmente em países com economia instável. 

- Elucidativa: Cada usuário da informação tem um grau de conhecimento; identificá-lo 
é primordial para que os trabalhos sejam elucidativos. 

- Fonte para tomada de decisões: Nenhuma decisão que envolva negócios é tomada 
sem fundamento, pois está em jogo o Patrimônio, que não se constituiu de maneira 
tranquila; assim, quem controla o Patrimônio tem obrigação de gerar alicerce para 
decisão. 

Considerando a necessidade de integração do Sistema de Informação Contábil aos 
demais Sistemas Informacionais da empresa, de modo a cruzar e compartilhar 
relatórios e dados, o objetivo fim de um Sistema de Informação Contábil deve ser o de 
“[...] suprir o gestor de informações valiosas que sirvam de apoio ao processo 
decisório”. (AMORIM, 2015, p.15). 

Marques (2004) apud Amorim (2015, p. 17) discorre que o sistema de informação 
contábil, quando busca evidenciar seu desígnio, pode ser descrito como sendo 
provedor de informações monetárias e não monetárias, propostas às atividades e 
decisões dos planos operacionais e auxiliando a tomada de decisão de forma tática e 
estratégica.   

2.1.2 Sistema de Informação Gerencial 

O Sistema de Informação Gerencial, a priori, pode ser confundido com o Sistema de 
Informação Contábil. Porém, considera-se a informação como gerencial “quando o 
sistema possui características de operacionalidade de tal forma que preencha todas as 
necessidades informacionais dos administradores para o gerenciamento de uma 
entidade”. (PADOVEZE 2010). 

O Sistema de Informação Gerencial, além de proporcionar grandes benefícios à 
organização através do auxílio na tomada de decisão, tem como objetivo realizar a 
redução de custo nas operações da empresa, progredir no fornecimento de produtos 
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e/ou serviços e permitir uma visão total dos procedimentos do negócio. (PASSOS, 
2010).  

A informação gerencial contábil é o fator principal e mais eficaz na tomada de decisão 
em uma organização. A financeira, que outrora era largamente mais utilizada nesse 
processo, deu espaço à gerencial com as mudanças que ocorreram durante os 
tempos. (ATKINSON et al, 2000). 

2.1.3 Contribuições da Contabilidade Gerencial ao Processo de Tomada de Decisão 

Através do que foi discorrido até aqui, entendemos que o Sistema de Informação 
Gerencial é capaz de auxiliar os gestores com informações pertinentes e oportunas 
sobre a organização e tudo que diz respeito a ela, desde seus funcionários até os 
concorrentes. Contudo, para que a informação seja gerada são necessárias 
ferramentas de controle e planejamento para que lhe configurem precisão e 
veracidade. A Contabilidade Gerencial está diretamente ligada ao planejamento e ao 
controle da organização servindo como instrumento de gestão e administração. 
(MACHADO, RAPÉ, SOUZA, 2015). 

Miotto e Lozecki (2008) e Passos (2010) apresentam o orçamento, o fluxo de caixa, as 
técnicas de análise de investimentos e das demonstrações contábeis, o planejamento 
tributário, o controle de estoques, o controle de contas a pagar e a receber, a gestão 
de bens do ativo imobilizado como as principais ferramentas contábeis gerenciais 
empregadas pelas empresas e úteis ao processo decisório. A seguir, as descrevemos. 

O orçamento é o procedimento quantitativo dos planos da empresa para o futuro. 
Passos (2010, p.10) afirma que “através dos dados contábeis é possível elaborar o 
orçamento, que vai permitir o planejamento da aplicação dos recursos, facilitar a 
prestação de contas e promover informações valiosas para tomada de decisão”. É a 
partir do orçamento que a organização prevê fluxo de vendas, custos, gastos gerais e 
com mão de obra, capital necessário, previsão de resultados e de caixa. 

O fluxo de caixa é utilizado para medir a capacidade de compra, pagamento e 
possibilidade de investimento de determinado período e prever e evitar problemas de 
liquidez. Segundo Assaf Neto e Silva (2002, p. 41), o objetivo fundamental para o 
controle de fluxo de caixa é “atribuir maior rapidez às entradas de caixa em relação 
aos desembolsos e da mesma forma aperfeiçoar a compatibilização entre a posição 
financeira da empresa e suas obrigações correntes”. 

As técnicas de análise de investimento são usuais quando a empresa deseja investir 
em insumo, tecnologia, mão de obra, entre outros. Algumas técnicas empregadas na 
análise de investimento são o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de 
Retorno (TIR), Payback e o Retorno do Investimento (ROI, ROA, ROE). 

A análise de demonstrações contábeis permite conhecer a situação econômica, 
financeira e patrimonial da empresa. As técnicas de análise horizontal, análise vertical 
e análise de indicadores são fundamentais para melhor compreensão da situação 
patrimonial, do desempenho econômico-financeira e do futuro da companhia. 

O objetivo do planejamento tributário é a redução legal das obrigações tributárias da 
empresa. Passos (2010) afirma que quando o contador desenvolve métodos para que 
o tributo seja apurado de forma correta, faz com que a empresa economize com 
obrigações tributárias.  A gestão de estoques, que gera os bens destinado à venda ou 
fabricação, prevê o quanto precisa comprar para manter um estoque. Permite, 
também, o controle estoque, evitando defasagens ou excessos, pois ele absorve 
grande parte do orçamento operacional da empresa.  O controle de contas a pagar e a 
receber é a maneira com que a empresa consegue organizar suas contas, priorizar 
pagamentos, estipular metas, prever valores a receber, definir política de crédito e 
pagamento e, assim, controlar o fluxo de entrada e saídas do caixa. 
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Essas ferramentas nos permitem entender o funcionamento da Contabilidade 
Gerencial como um sistema de controle, integrado de forma lógica e útil para gerar, 
reunir e fornecer informações úteis ao planejamento e controle decisório. 
(HORNGREN et al., 2004 p. 300). Segundo Atkinson et al (2000 p. 567), “o 
planejamento estratégico, ou de longo prazo, consiste em desenvolver uma conexão 
de contratos inter-relacionados, explicita ou implicitamente, entre a empresa e seus 
grupos de stakeholders principais”. Já o controle, segundo Amorim (2015), “pode ser 
conceituado como a forma pela qual a gestão empresarial monitora seus processos 
internos, certificando se os objetivos traçados estão sendo alcançados e ajustando no 
caso de não conformidades”.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Contabilidade Gerencial está diretamente ligada ao controle e planejamento de uma 
organização e através destas ferramentas os gestores obtêm informações que servem 
de auxílio para tomada de decisão, além de garantir mais precisão à decisão e 
oportunidades de crescimento da empresa.  

A Contabilidade Gerencial contribui ao processo de tomada de decisão fornecendo 
informações íntegras, tempestivas e relevantes ao planejamento, ao controle, à 
execução e à rotina de todas as organizações. Por meio do seu Sistema Gerencial, a 
organização é capaz de conhecer suas necessidades (globais ou 
departamentalizadas), seus pontos fortes e fracos, riscos e oportunidades, oferecendo 
subsídios necessários não somente à Contabilidade, mas a todos os seus 
departamentos. Contribui, ainda, na manutenção da sua competitividade e na sua 
permanência no mercado de forma sólida e transparente.  
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1 INTRODUÇÃO 

A concorrência acirrada decorrente da expansão do capitalismo forçou as empresas a 
se adaptarem às necessidades da sociedade, onde muitas delas buscam a todo custo 
meios para se manterem no mercado, na tendência de demonstrarem e refletirem uma 
situação empresarial estável, de praticarem sobrevalorização das ações, ocultar ou 
retardar informações e manipular demonstrações contábeis. (COSENZA, 2002).  
Essas situações, por vezes, estão pautadas numa prática que se utiliza das brechas 
ou da livre interpretação das leis e normas contábeis, conhecida como contabilidade 
criativa – prática capaz de distorcer as informações contábeis no objetivo de 
apresentar situação econômico-financeira favorável à organização – distorcendo “[...] 
as informações evidenciadas nas demonstrações contábeis, apresentando resultados 
distintos daqueles que naturalmente seriam apresentados se fosse utilizado o modelo 
contábil na sua essência”. (SOUSA, NASCIMENTO, BERNARDES, 2013, p. 3) 
Segundo Cosenza e Grateron (2004), a maioria dos autores defendem que a 
contabilidade criativa sempre envolve aspectos que mostram uma imagem diferente 
da real, podendo ser entendida como uma maquiagem da verdadeira situação 
patrimonial da empresa; refere-se às práticas utilizadas pelos administradores com 
objetivo de manipular os resultados, tornando-os mais favoráveis à organização. 
Frota e Vieira (2014) verificaram em seus estudos que a contabilidade criativa é uma 
prática difícil de suprimir, pois vai além dos fatores técnicos que englobam sua 
existência. Sabendo-se que a Contabilidade Criativa pode ser utilizada para 
demonstrar um resultado contrário à realidade de uma entidade e ciente do papel do 
auditor diante disso, questiona-se: Que responsabilidade assume o auditor na 
verificação das demonstrações contábeis em um ambiente de práticas de 
Contabilidade Criativa? 
O papel da auditoria, nesse cenário, ao emitir opinião sobre essas demonstrações 
contábeis, exerce um trabalho de vultuosa responsabilidade, devendo obedecer às 
normas e aos princípios exigidos pela classe que atua. Nesse liame, o propósito 
principal do trabalho é verificar a responsabilidade do auditor ao emitir uma opinião a 
respeito das informações contidas nas demonstrações contábeis. 
O trabalho se delineia numa perspectiva descritiva, qualitativa e bibliográfica. Se 
justifica diante da necessidade de um estudo sobre a Contabilidade Criativa, a 
responsabilidade do auditor e relevância para os usuários, que necessitam obter 
informações consistentes e relevantes para tomada de decisão. 
O trabalho está organizado da seguinte maneira: a primeira parte compõe esta 
introdução, onde são apresentados o contexto e o problema de pesquisa, o objetivo, a 
ustificativa e a estrutura do trabalho; em sequência, o referencial teórico que aborda 
teoricamente os assuntos de contabilidade criativa, fraude contábil e a 
responsabilidade do auditor diante desses cenários; pro fim, apresentam-se as 
conclusões e as referências utilizadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 FINALIDADES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As informações contábeis se fazem úteis para comparar e avaliar a capacidade de 
uma empresa em gerar riqueza futura e avaliar a aptidão do administrador em utilizar 
os recursos, destinando-os ao seu objetivo principal. Os registros utilizados para 
controlar o patrimônio devem ser elaborados a partir dos princípios, normas e técnicas 
contábeis específicas e todas as movimentações referentes ao patrimônio são 
registradas pela contabilidade e evidenciadas nas Demonstrações Contábeis. 
Segundo Martins (2013) e Niyama, Rodrigues e Rodrigues (2015), as demonstrações 
contábeis podem ser caracterizadas como relatórios financeiros elaborados a partir de 
registros de fatos contábeis ocorridos em uma entidade em determinado período e 
que objetivam apresentar informações que reflitam a verdadeira situação financeira de 
uma entidade e essas informações devem estar condizentes com a realidade, 
apresentando uma imagem fiel e não enviesadas daquela. 
A Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 26 (R5) dispõe que  

As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição 
patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações 
contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, 
do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a um grande número 
de usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. 

No que diz respeito ao artigo 176 da Lei nº 6.404/76 – que dispõe sobre as 
Sociedades por Ações – as companhias, ao final de cada exercício social, devem 
elaborar as seguintes demonstrações financeiras: balanço patrimonial; demonstração 
dos lucros ou prejuízos acumulados; demonstração do resultado do exercício; 
demonstração dos fluxos de caixa; e, se companhia aberta, demonstração do valor 
adicionado. Adicionalmente, a NBC TG 26 (R5) inclui a demonstração do resultado 
abrangente do período ao conjunto completo das demonstrações contábeis. 
Segundo o que dispõe a NBC TG 26 (R5), quando na divulgação das demonstrações 
contábeis não houver a representação fidedigna daquilo que se propõe a representar, 
as decisões econômicas dos usuários que utilizam os dados fornecidos pelas 
demonstrações contábeis como fator decisório podem ser influenciadas. 
Mediante análise das demonstrações contábeis é possível realizar a avaliação do 
desempenho da gestão econômica, financeira e patrimonial de uma organização 
referente a períodos anteriores que podem ser confrontados ou não com os objetivos 
estabelecidos no presente, efetuando também comparações no ambiente em que a 
entidade está inserida. Desse modo, perspectivas futuras podem ser idealizadas, tanto 
de rentabilidade quanto da continuidade dos negócios permitindo que os gestores 
tomem decisões financeiras (CAVALCANTE, 2017). 
A seguir, abordam-se as concepções teóricas no que dizem respeito à Contabilidade 
Criativa – prática usual que tende a influenciar os usuários das demonstrações 
contábeis em virtude da elaboração e divulgação de informações que manipulam a 
realidade dos resultados e posição patrimonial empresarial (GRIFFITHS, 1998). 

2.2 A CONTABILIDADE CRIATIVA 

O fenômeno da Contabilidade Criativa surgiu em meados dos anos 80. De origem 
inglesa, o termo Earnings Management facilmente traduzida para Contabilidade 
Criativa, significa gerenciamento de resultados. (SANTOS, GRATERON, 2003; 
COSENZA, GRATERON, 2003; DIAS et. al., 2016). 
O termo gerenciamento de resultados, no Brasil, é mais usado que a expressão 
contabilidade criativa, uma vez que os estudiosos disponibilizam de formação com 
influência anglo-saxônica norte americana, que definem o gerenciamento de 
resultados não como fraude, e sim como omissões de normas e aproveitamento de 
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desvios. Porém, ambos se enquadram como manipulação de resultados e 
consequentemente de informações aos usuários (NIYAMA, RODRIGUES, 
RODRIGUES 2015). 
A expressão Contabilidade Criativa faz alusão à prática de manipular as informações 
contábeis através das brechas encontradas nas normas aplicáveis, utilizando-se de 
subjetividade, flexibilidade e ambiguidades existentes. A contabilidade criativa que 
surge nesse contexto está ligada na intencionalidade das empresas em gozar da 
existência da subjetividade, das diversas alternativas presentes e do espaço vigente 
na regulamentação de alguns aspectos contábeis, objetivando assim apresentar 
demonstrações financeiras que representem a imagem almejada. 
A contabilidade criativa ocorre quando as informações contidas nas demonstrações 
contábeis são apresentadas de modo que não seja condizente com a realidade e essa 
distorção dos fatos se faz possível devido os elementos existentes que possibilitem 
essa condição. Para Cordeiro (2004) é difícil estabelecer os limites de onde começa a 
manipulação com intuito de fraude e quebra de ética, e aquela utilizada para a boa 
gestão da empresa. 
Dentre as razões que levam as empresas a praticaram Contabilidade Criativa, Griffiths 
(1988) acredita que as empresas a cometem a partir da manipulação dos resultados e 
das demonstrações contábeis, utilizando-se de artifícios que necessariamente não são 
considerados proibidos, pois configuram legalidade. Consoante, Blasco Lang (1998) 
caracteriza que o conhecimento das normas contábeis facilita sua manipulação e que 
é preciso conhecer para então subornar as informações, dentro das opções legais.  
Sousa (2011) verificou em seus estudos que a prática da contabilidade criativa ocorre 
quando se aproveitam das ambivalências presentes na legislação para manusear as 
informações existentes nas demonstrações contábeis da organização, transformando 
os dados financeiros da entidade em dados enganosos, contudo em uma posição 
pretendida pelos seus gestores. 
Conforme estudos realizados por Frota e Vieira (2014), os gestores utilizam-se da 
contabilidade criativa para atender diferentes interesses, uma vez que os conceitos 
apresentados por diversos autores chegam à definição de manipulação dos 
resultados. As motivações que levam os administradores a utilizarem essa prática 
podem surgir de inúmeros pressupostos, visando satisfazer interesses de alguns em 
relação aos demais envolvidos. 

2.3 A CONTABILIDADE CRIATIVA E A FRAUDE CONTÁBIL 

Para Sousa (2015) existe um curto espaço entre a contabilidade criativa e a fraude 
contábil, e essa observação se dá devido aos inúmeros escândalos financeiros 
decorrentes de fraude que comumente tem seu início originado na contabilidade 
criativa, que opera dentro da legalidade. Porém, em determinado momento essas 
práticas excedem os limites legais e acabam configurando-se como fraude. 
A diferença entre a contabilidade criativa e a fraude contábil se dá uma vez que a 
primeira é praticada a partir de omissões, lacunas e brechas encontradas nas normas 
e princípios contábeis e nas possibilidades de contabilizar um mesmo evento contábil 
de diversas formas no objetivo de apresentar um desempenho desejado da entidade, 
e a segunda é considerada como crime, pois faz uso de atos ilegais para obter 
vantagem.  
Segundo Sousa (2011) a contabilidade criativa é um ato que apesar de não infringir a 
legislação fere as normas e os princípios contábeis, além de induzir os usuários das 
demonstrações contábeis a erros de avaliação da verdadeira situação financeira e 
patrimonial da entidade. Mesmo não constituindo ato ilegal, pois não age em 
desacordo com as leis, uma vez que a contabilidade criativa atua por meio de vazios 
existentes nas normas exigidas, muito se questiona sobre o malefício causado por 
essa prática no cenário econômico, visto que contradiz a finalidade da contabilidade 
que é de fornecer informações úteis para tomada de decisão, uma vez que a mesma 
fere os princípios e a ética profissional. 
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Nos últimos anos, vários escândalos financeiros entraram em evidência devido à 
constatação do uso de contabilidade criativa nas empresas e consequentemente de 
fraude contábil. Como os casos Enron, Wordcom, Xerox, Banco Panamericano, 
Carrefour, Parmalat e Patrobrás (SILVA, SANTOS, 2016). 
Conforme abordagem realizada por Jones (2011), as grandes fraudes contábeis 
afetam significativamente o mercado, uma vez que os efeitos da contabilidade criativa 
e sucessivamente de fraude configuram-se como elementos que colaboram para a 
difusão de efeitos negativos sobre a economia mundial. 
Os escândalos ocorridos em decorrência da contabilidade criativa e posteriormente de 
fraude contábil trouxeram vários questionamentos sobre o papel do auditor quanto à 
eficácia das informações contábeis, já que a maioria das entidades envolvidas em 
fraudes maquiou seus demonstrativos no objetivo de esconder problemas financeiros 
que pusessem em risco a sua continuidade. A função do auditor é emitir opinião sobre 
as demonstrações contábeis, desde modo não deve ser responsabilizado pelas 
irregularidades existentes nelas, mas tornar-se necessário posicionar-se diante de 
cenários de práticas de contabilidade criativa (ISHIKAWA; BEZERRA JUNIOR, 2002). 

2.4 A CONTABILIDADE CRIATIVA E A RESPONSABILIDADE DO AUDITOR NA 
VERIFICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

A Auditoria das Demonstrações Contábeis é constituída por um agrupamento de 
procedimentos técnicos que tem por finalidade emitir parecer sobre a adequada 
situação financeira de uma empresa, conforme os princípios fundamentais e 
legislação contábil específica. Sua finalidade está em examinar áreas importantes nas 
entidades no objetivo de evitar situações que possibilitem fraudes, desfalques ou 
subornos, por meio de testes aplicados aos controles internos da companhia. 
(CREPALDI, 2011). 
De acordo com Attie (2011, p.5), “a auditoria é uma especialização contábil voltada a 
testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de 
expressar opinião sobre determinado dado” e o trabalho de auditoria deve ser 
efetuado com credibilidade e honestidade, equilíbrio e probidade, posto que a opinião 
do auditor possua grande influência sobre as pessoas que necessitam desse aval 
conforme interesses diversos, principalmente relacionados aos financeiros e 
comerciais. 
O exame de Auditoria das Demonstrações Contábeis deve ser executado conforme as 
normas de auditoria e têm como propósito fundamental expressar opinião acerca das 
informações disponibilizadas nos demonstrativos, além de garantir que as mesmas 
representem de modo adequado a real posição financeira e patrimonial, os resultados 
das operações, mutações do patrimônio líquido entre outros existentes na entidade. 
(ATTIE, 2011). 
As Normas Profissionais de Auditoria são deliberadas por entidades profissionais e 
reguladoras, que através das normas estabelecidas influenciam de modo direto na 
diligência do auditor independente. Essas normas são emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), 
Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Superintendência de 
Seguros Privados. (PEREZ JUNIOR, 2011). 
Segundo Santos e Brovosi (2013), existem dois tipos de auditoria: auditoria interna e a 
auditoria externa ou independente. A auditoria interna é realizada pelos colaboradores 
da própria empresa e sua função é atender as necessidades da organização através 
da avaliação e monitoramento dos sistemas de controle interno; a auditoria externa ou 
independente é exercida por profissional independente da empresa auditada e seu 
objetivo é expressar opinião por meio da análise das demonstrações contábeis. 
O objetivo primordial da auditoria independente é caracterizado pelo processo 
utilizado pelo auditor para atestar a veracidade das demonstrações contábeis 
elaboradas pela entidade auditada. O exame de auditoria abrange o estudo de 
documentos, livros e registros com características controladas, a consecução de 
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evidências de dados internos ou externos relacionados com o controle do patrimônio e 
a precisão dos registros e das demonstrações deles resultantes (ATTIE, 2011). 
O auditor que realiza auditoria de acordo com as normas de auditoria é responsável 
por obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, não 
contêm distorções relevantes, causadas por fraude ou erro. Conforme descrito na 
NBC TA 200 (R1), devido às limitações inerentes da auditoria, há um risco inevitável 
de que algumas distorções relevantes das demonstrações contábeis podem não ser 
detectadas, apesar de a auditoria ser devidamente planejada e realizada de acordo 
com as normas de . 
Nos últimos anos, vários casos de contabilidade criativa foram colocados em 
evidências e os escândalos financeiros envolvendo empresas de auditorias pleitearam 
dúvidas sobre a eficácia do trabalho do auditor e da sua responsabilidade na análise 
das demonstrações contábeis. “Na visão dos usuários externos da informação 
contábil, e dos próprios clientes, a atuação do auditor é sinônimo de confiança e 
credibilidade” (SANTOS E GRATERON, 2003). 
Há casos, como o identificado no estudo de Dias et. al. (2016), em que auditores 
concordam com a possibilidade de se procurar e encontrar brechas nas leis e com a 
prática de contabilidade criativa, o que pode ferir o grau de aceitação de subjetividade 
dos auditores e o que se atesta num relatório de opinião favorável. 
Para os usuários interessados na informação, o auditor, de alguma forma, deve ser 
responsabilizado em casos de inconsistências nas informações contábeis, uma vez 
que mesmo que o papel do auditor não seja identificar práticas de contabilidade 
criativa, os mesmos têm uma grande responsabilidade social de identificar possíveis 
indicadores de fracassos para alertar os clientes e a própria administração (SANTOS 
E GRATERON, 2003). 
A responsabilidade do auditor relaciona-se com sua atividade, sendo difícil tratar de 
auditoria e do trabalho do auditor sem referir-se à sua responsabilidade. Os auditoria, 
além de responsáveis por atestarem e confirmarem, a um nível de segurança 
razoável, a veracidade das demonstrações contábeis, responsabiliza-se, ainda, pelos 
prejuízos causados a terceiros em virtude do descumprimento de obrigações ético-
profissionais. (SANTOS, GRATERON, 2003). 
A auditoria, enquanto garantidora da credibilidade das informações contábeis reveste 
o auditor de responsabilidades, destacando-se: (i) responsabilidade contratual; (ii) 
responsabilidade profissional; e (iii) responsabilidade social ante aos usuários das 
demonstrações financeiras. (COSENZA, 2002). 
Diante de práticas de contabilidade criativa, entende-se que os auditores precisem 
refletir sobre a possibilidade de considerar em seus pareceres a indicação de que o 
trabalho foi realizado considerando a inexistência de contabilidade criativa, o que inclui 
dizer que em seu parecer foram considerados apenas aspectos adequados ao 
princípios e normas contábeis. (SANTOS, GRATERON, 2003). 
Não é fácil definir o papel e a responsabilidade do auditor independente num cenário 
de contabilidade criativa. Mas, entende-se ser necessário a utilização de 
procedimentos que contribuam para o aumento ou manutenção do nível de confiança 
do seu trabalho, podendo incluir em seu planejamento de trabalho procedimentos 
específicos que objetivem identificar possíveis existências de práticas criativas na 
elaboração das demonstrações contábeis. (SANTOS, GRATERON, 2003). 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Posto que a contabilidade criativa é uma prática de difícil erradicação, pois é exercida 
por meio de omissões e brechas existentes nas normas e, deste modo, não configura 
ato ilícito, ela está relacionada a interesses pessoais, uma vez que por inúmeras 
motivações os envolvidos buscam benefícios próprios sem se preocuparem com 
questões éticas estipuladas pela classe que atua para a consecução de um trabalho 
honesto e imparcial. Diante disso, não existem dúvidas dos reflexos negativos que a 
contabilidade criativa exerce sobre o trabalho do auditor e consequentemente do 
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objetivo principal da contabilidade, que é fornecer informações úteis aos usuários 
interessados para tomada de decisão. 
Através de estudo bibliográfico foi possível abordar os conceitos da contabilidade 
criativa e de que forma é utilizada para manipular os resultados das entidades, assim 
como identificar a responsabilidade dos auditores quanto à autenticidade das 
informações verificadas nas demonstrações contábeis. Foi possível constatar a 
importância de divulgar informações consistentes e íntegras conforme sua finalidade 
que atestem a qualidade e a confiabilidade dessas para que assim possam ser úteis 
aos tomadores de decisão. Compreende-se a responsabilidade do auditor ao adotar 
procedimentos e técnicas contábeis que coíbam ou que reduzam a prática de 
contabilidade criativa. 
Diante do exposto, recomenda-se, para futuros trabalhos uma abordagem mais 
explícita sobre os casos de fraudes contábeis decorrentes de contabilidade criativa e 
sugere-se um estudo mais detalhado sobre esses escândalos financeiros e de que 
forma influenciaram negativamente o mercado nacional e a economia brasileira, 
pontuando a responsabilidade dos gestores e da auditoria em fornecer informações 
íntegras e transparentes. 
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CAPÍTULO IX 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E O ENSINO-APRENDIZAGEM: UM ESTUDO NO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO EM UMA UNIVERSIDADE DO 
TOCANTINS 

Daniele Rodrigues Marinho                                                                                       
Marcos José de Almeida Matias                                                                  

Mônica de Souza Lima                                                                                              
Leonardo dos Santos Bandeira 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

A Inteligência Emocional, segundo Mayer e Salovey (1997), é a habilidade de 
percepção, avaliação, de expressar emoções de forma clara e acessar sentimentos, 
compreendo as emoções e promovendo um crescimento emocional e intelectual. 
Segundo Goleman (2007), as pessoas que não possuem controle sobre suas vidas 
são capazes de se prejudicarem e não conseguirem trabalhar e nem pensar com 
facilidade, ao contrário daquelas que possuem emocional desenvolvido, pois podem 
trabalhar com clareza em prol de sua produtividade 
Nesse sentido, a Inteligência Emocional, no ambiente acadêmico, influencia na vida 
do professor e do aluno e pode contribuir com a melhoria do processo de ensino-
aprendizagem, uma vez que pessoas que tomam consciência de suas emoções, 
tendo a habilidade de controlá-las em qualquer momento, são capazes de tomar 
decisões com clareza. 
Tomando a Inteligência Emocional unida ao Ensino-Aprendizado, este estudo analisa 
a mediação da Inteligência Emocional na relação professor-aluno no processo de 
ensino-aprendizagem do curso de Administração de uma universidade pública do 
estado do Tocantins. 

2 A INTELIGÊNCIA E A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS  

A percepção sobre o conceito de inteligência vem mudando de acordo com o tempo. 
Os primeiros testes com o foco em inteligência foram construídos para medir os 
rendimentos intelectuais de alguém da maneira mais confiável e exata possível. 
Porém, esse método vem perdendo força e sendo considerado retrógado. Atualmente, 
são considerados outros modos de abordagem, bem como novas formulações para a 
palavra inteligência (SMOLE, 2000). 
Para Seber (1997), a inteligência se baseia em uma ação organizada que se altera e 
se move ao mesmo tempo; logo, a construção do pensamento não vem apenas do 
sujeito e do ambiente em que ele se encontra, mas sim do resultado da interação dos 
dois. Ou seja, para o autor, a inteligência se equilibra e se amplia entre as trocas que 
acontecem através das ações do sujeito sobre o ambiente e vice-versa. 
A cultura ocidental valoriza a inteligência lógico-matemática e ser inteligente 
geralmente está associada a um desempenho muito bom em áreas ligadas a este tipo 
de inteligência. Porém, o fato de alguém não possuir habilidades em uma determinada 
área não significa que não seja inteligente. (GARDNER, 2007). Antes dos anos de 
1980, para se determinar se uma pessoa era inteligente, recorria-se ao teste de 
Quociente de Inteligência, popularmente conhecido como teste de QI. Inicialmente, 
esse teste era usado para determinar se alunos específicos precisariam de atenção 
extra por parte dos professores. Porém, fora deste contexto o teste de QI era usado 
para benefício de determinadas pessoas com maior habilidade sobre teste de lógicas, 
em detrimento de qualquer outra habilidade. 
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Segundo Gardner (1995), essas e outras inteligências são, até certo ponto, 
independentes umas das outras, porém elas raramente funcionam isoladamente. 
Segundo o autor, indivíduos possuem uma certa quantidade de cada uma das 
inteligências e elas se combinam de acordo com a necessidade ou profissão de cada 
pessoa. É possível identificar algumas características que se manifestam de acordo 
com cada tipo de inteligência: Linguística, Lógico-matemática; Espacial; Musical; 
Corporal-sinestésica; Interpessoal; Intrapessoal e; Naturalista. 

2.1 A RELAÇÃO ENTRE A EMOÇÃO E A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL  

De acordo com Matthews, Zeidner e Roberts (2002), para que se consiga entender a 
inteligência emocional é importante compreender a concepção da emoção. Então, 
segundo Fortes D’Andrea (1996), são as emoções que demarcam os fatos 
importantes da nossa vida. São elas que influenciam as reações diante dessas 
experiências.  
Damásio (2000) distingue emoção de sentimento mencionando que a emoção se 
move para o exterior e o sentimento para o interior. Ou seja, o indivíduo tem uma 
emoção, experimenta e imprime para o exterior manifestações através de palavras, 
olhares, movimentos, entre outras que indicam essa sua emoção. Entretanto, o 
sentimento é um produto da emoção. O autor cita que as emoções e as reações que 
estão relacionadas a elas estão alinhadas com o corpo, enquanto o sentimento se 
relaciona com a mente. 
Sobre competência emocional, Goleman (2007) define como sendo uma capacidade 
adquirida, baseada na inteligência emocional, que resulta num desempenho: 
autopercepção, auto-regulação, motivação, empatia e aptidões sociais. Na visão de 
Mayer, Salovey e Caruso (2007), pesquisadores deveriam determinar a inteligência 
emocional através de habilidades ao invés de dimensões da personalidade. Os 
autores defendem o uso de testes de desempenho ao invés dos testes de auto relato, 
pois para eles os testes de desempenho evitam avaliações subjetivas acercas das 
aptidões emocionais. 
Para Stemme (2004), a Inteligência Emocional e a Inteligência Intelectual (medida 
pelo Quociente de Inteligência), mesmo que distintas, não são opostas. Pelo contrário, 
elas se complementam de forma que uma conduza a outra. Deste modo, mesmo que 
em realidades diferentes e independentes, essas duas formas de intelecto possuem 
relação próxima, fazendo assim com que uma pessoa com alto QI não tenha, 
necessariamente, uma baixa inteligência emocional.  
Segundo Mayer e Salovey (1997) a Inteligência Emocional tem como habilidade 
acessar ou gerar sentimentos para facilitar o pensamento; compreender o 
conhecimento emocional pode gerar crescimento tanto intelectual quanto emocional. 

2.2 A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL APLICADA AO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Considerando o que Hillal (1985) diz, o professor passa a ser um educador a partir do 
momento em que ele se preocupa em proporcionar um relacionamento em sala, 
evitando julgamentos e sendo aberto às necessidades dos alunos, os ajustando, 
compreendendo cada um à sua maneira, pois com isso o aluno terá facilidade em 
compreender a si e ao conteúdo. 
A relação professor-aluno é uma relação desafiadora que envolve um processo de 
maturação e construção do conhecimento. Essa relação professor-aluno deve ser 
baseada em reciprocidade para que haja contribuição do professor ao processo de 
aprendizagem do aluno. (RICOEUR 1969). 
Em sua obra, Yoshida, Moraes e Kratz (2008) explicitam seis etapas de suma 
importância para a aprendizagem: planejamento do curso, definição dos conteúdos, 
seleção de estratégias que serão  utilizadas durante o processo de aprendizagem, 
análise sobre o clima em sala de aula, processo de avaliação e avaliação das próprias 
características de facilitador. 
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Em sua obra, Freire (1996) diz que um bom professor tem a sua aula como um 
desafio e não uma cantiga de ninar. Fazendo essa analogia entre as duas coisas o 
autor continua dizendo que o professor tem que despertar o aluno para dentro do seu 
pensamento, fazendo com que ele canse, mas de imaginar, de ter dúvidas, 
curiosidades, e não que seja um ensino-aprendizagem monótono que os fazem 
dormir. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 

O método utilizado neste estudo é o dedutivo. Quanto à abordagem, esta pesquisa 
classifica-se como qualitativa e, em relação ao objetivo, caracteriza-se como 
explicativa-descritiva.  
No desenvolvimento desta pesquisa, foi realizada inicialmente uma revisão 
bibliográfica sobre os tópicos mais relevantes sobre o tema abordado. Posteriormente, 
foram realizadas entrevistas com 5 professores do Curso de Administração da 
universidade em estudo e aplicado um questionário com perguntas fechadas para os 
acadêmicos do 2º, 4º, 6º e 8º períodos do curso. 
O Quadro 1 demonstra a quantidade de alunos respondentes em relação ao total de 
alunos matriculado por período. 

 
Quadro 1 – Respondentes do Questionário 
 

Período Total de 
Alunos 

Alunos 
Participante

s 
% 

2º 25 19 76,0 
4º 29 19 65,5 
6º 27 22 81,5 
8º 25 20 80,0 

TOTAL 106 80 75,5 
Fonte: dos autores (2020). 

 
O questionário aplicado foi o teste desenvolvido por Denise Dutra, intitulado Teste de 
Inteligência Emocional. O teste possui 10 questões e cada questão possui cinco 
opções de escolha, sendo elas e o equivalente: 5: Sempre; 4: Quase Sempre; 3: Às 
Vezes; 2: Raramente e; 1: Jamais. A partir do acúmulo de pontos alcançados em cada 
questão, o resultado é analisado desta maneira: 

 
41 a 50 pontos: Sua Inteligência Emocional é bastante alta. 
31 a 40 pontos: Sua Inteligência Emocional é bastante desenvolvida 
21 a 30 pontos: Sua Inteligência Emocional precisa “deslanchar” 
11 a 29 pontos: Seu grau de empatia e relacionamento não é bom 
10 pontos ou menos: Sua Inteligência Emocional sé bastante baixa.  
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Quadro 2 apresenta os resultados do questionário aplicado: 
 

Quadro 2: Resultados do questionário  
 

Nível de Inteligência 
Emocional Respostas % 

41 – 50 Pontos 29 36,3% 
31 – 40 Pontos 49 61,3% 
21 – 30 Pontos 2 2,5% 
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11 – 29 Pontos 0 0 
10 – Menos pontos 0 0 

Fonte: dos autores (2020). 
 
Com base nesses dados pode-se levantar que: cerca de 36,3% dos acadêmicos 
possuem uma Inteligência Emocional bastante alta; 61,3% possuem sua Inteligência 
Emocional bastante desenvolvida e apenas 2,5% dos acadêmicos estão precisando 
que sua Inteligência Emocional “deslanche”. Não havendo pontuação para as outras 
categorias. 
Os indicadores mostram que os acadêmicos são pessoas desenvolvidas 
emocionalmente, tendo habilidades que contribuem para um controle e equilíbrio 
emocional. Habilidades essas que foram somadas pela autora para chegar a um valor 
total, atribuindo a um nível de Inteligência Emocional segundo o questionário. 

4.1 HABILIDADES DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL DOS ACADÊMICOS 

4.1.1 Auto regulação 

É possível que os acadêmicos do curso de Administração tenham em mente que os 
desafios que eles estão sujeitos a passar sejam apenas parte da caminhada como 
acadêmicos e que isso faz parte do que eles possam enfrentar a frente. Quando 
questionado sobre persistência na primeira dificuldade, 38,8% dos acadêmicos 
responderam que “sempre” são capazes de persistirem quando encontram desafios e 
não desistem nas primeiras dificuldades.  

4.1.2 Empatia  

Ter empatia é saber perceber pelo o que a outra pessoa passa, tendo o cuidado de 
compreender isso, não necessariamente apenas pelo o que a pessoa fala, mas 
também no seu modo de agir. De acordo com isso, 51,2% dos acadêmicos acreditam 
que possam “sempre” serem capazes de ter empatia por outra pessoa, sendo 
compreensivas em relação aos seus possíveis momentos difíceis. 
Pois isso, de acordo com a porcentagem alta de respostas, os acadêmicos de 
Administração se preocupam com o bem-estar de pessoas que estão ao seu redor. 
Entende- se com isso que estão formando futuros acadêmicos que sabem lidar com o 
outro, que sabem conviver entre pessoas e que se compadece por quem por muitas 
vezes só precisa ser entendido. 

4.1.3 Autoconhecimento 

Ser capaz de descobrir suas próprias emoções e conseguir manifestá-las de acordo 
com situações e pessoas em qualquer momento não é fácil, pois isso envolve a 
maneira como as pessoas trabalham para poder ter controle e saberem usar isso em 
momentos oportunos. Através de Goleman (2007) pode-se dizer que o 
Autoconhecimento é a capacidade de identificar seus próprios sentimentos, usando-os 
para tomar decisões e resolver problemas que resultem na satisfação pessoal. E com 
base nisso, 36,2% dos acadêmicos do curso de administração responderam que 
conseguem ter esse controle apenas “às vezes”. 

4.1.4 Automotivação 

Para poder se reerguer é preciso ser capaz de buscar dentro de si a motivação 
necessária para isso. Ao serem questionados, 36,3% dos acadêmicos acreditam 
serem capazes de ter essa habilidade “sempre” ou “quase sempre”, tendo as duas 
opções empatadas. Ao serem questionados sobre as duas perguntas relacionadas à 
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automotivação, nota-se que os acadêmicos conseguem aceitar uma realidade de si 
mesmo. 

4.1.5 Aptidões sociais  

As habilidades emocionais além de refletir na vida de quem as possuem, elas também 
os ajudam no relacionamento interpessoal com outras pessoas. Ser capaz de se 
relacionar bem com o próximo é uma parte significativa e importante para ter a 
Inteligência Emocional. Em vista disso 38,8% dos acadêmicos entrevistados 
apontaram que “sempre” procuram conversar diretamente quando tem dificuldade com 
uma pessoa, evitando mal-entendidos entre as mesmas. Ainda em relação a essa 
habilidade 42,5% dos acadêmicos responderam que “sempre” é muito difícil perder a 
paciência com as pessoas de quem eles têm alguma estima, e se perdem logo se 
arrependem. Mas quando questionados se conseguem expressar suas opiniões de 
forma clara perante as outras pessoas, os acadêmicos responderam que 42,5% 
“quase sempre” são capazes. E quanto ao se sentirem seguros diante das outras 
pessoas 43,8% também responderam “quase sempre”.   
É perceptível também que resolver algum conflito com pessoas mais próximas seja 
considerado mais fácil para eles, pois estão mais ligados emocionalmente a tal 
pessoa. Mas, mostram serem mais retraídos quando a questão é lidar diretamente 
com outras pessoas que possam ter alguma dificuldade. 

4.1.6 Relacionamento do professor em relação ao aluno 

O primeiro contato que o professor tem com o aluno em sala de aula é feito pelo 
diálogo que é estabelecido assim que ele começa a sua primeira aula. Então a 
primeira impressão que o aluno tem do professor é estabelecida a partir desse 
momento. Ao observar em cima do ponto de vista de cada professor entrevistado, 
pode-se ter uma ideia de que os professores do curso de Administração pensam 
minuciosamente e com cuidado como irão se achegar ao aluno. Os professores 
entrevistados se demonstram mais confortáveis quando sentem que são integrados no 
meio, como se tornassem também alunos, tendo liberdade para trabalharem juntos. 
Perante essa análise, fica claro que os professores de Administração se preocupam 
em como esse relacionamento pode ser benéfico para os dois, para que haja um 
ambiente ótimo de ser trabalhado, pois com um bom relacionamento estabelecido tira 
essa ideia do professor ser inalcançável e de difícil acesso. 

4.1.7 Inteligência Emocional no Ensino-aprendizagem 

O processo de ensino-aprendizagem começa quando o professor tem uma 
preocupação do que vai repassar em sua aula e o mais importante: como ele irá fazer 
isso para que seja mais fácil para o aluno absorver o que ele está tentando ensinar.  
Neste sentido, os professores do curso de administração da universidade estudada 
parecem demonstrar tal preocupação, pois isso os incentivam a sempre procurar 
melhorar suas técnicas de ensino.  
Outro ponto importante a ser ressaltado é que os alunos ainda são muito presos às 
notas e como isso os influencia tanto de modo positivo quanto negativo. Os alunos 
são medidos de acordo com o nível de aprendizado que eles demonstram em provas 
e trabalhos avaliativos, entretanto, quando não conseguem suprir suas expectativas, 
eles se tornam preocupados em superar aquilo em que não foram bem. 
É um diferencial que a universidade apresenta no curso de Administração, pois apesar 
de terem dificuldades, empecilhos e contratempos, essa análise demonstrou que os 
alunos possuem um emocional estável e que os professores se empenham em tornar 
seu  relacionamento harmonioso, o que faz com que o ensino-aprendizagem não seja 
algo cansativo, mas sim prazeroso. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo dessa pesquisa foi analisar a influência da Inteligência Emocional na 
relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem do curso de 
Administração na universidade estudada. Para atingir esse objetivo, a pesquisa 
consistia em verificar o nível de Inteligência Emocional dos alunos, onde por meio do 
questionário foi identificado que 36,3% dos alunos possui Inteligência Emocional 
bastante alta e 61,3% bastante desenvolvida. 
No que se refere ao relacionamento dos professores em relação aos alunos, foi 
exposto pelos professores através das entrevistas que os mesmos gostam de 
proporcionar um ambiente acadêmico de amizade, de companheirismo entre eles, 
fazendo tudo que estivem ao seu alcance para deixarem os alunos mais à vontade, 
tendo em vista o bem estar que isso irá trazer para a saúde emocional de todos. Com 
os dois objetivos acima alcançados, foi mostrado como uma Inteligência Emocional 
desenvolvida pelos alunos combinada a um bom relacionamento do professor- aluno 
resulta em um ensino aprendizagem mais satisfatório e com futuros administradores 
capacitados para o futuro fora da universidade. 
Mostrou através da pesquisa que um emocional bem desenvolvido contribui para que 
o aluno tenha bom desenvolvimento pessoal e acadêmico. Concluiu-se também que 
um bom relacionamento é a chave para ter professores dispostos e alunos motivados 
e que isso influencia no que se refere a um bom ensino-aprendizagem.  
Como sugestão para pesquisas futuras deve-se aprofundar no tema, incluindo outros 
cursos e fazendo um comparativo posteriormente com esses estudos realizados. 
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CAPÍTULO X 

A LINGUAGEM E SUAS FUNÇÕES: CONCEITOS, ELEMENTOS E FUNÇÕES DO 
PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

 

Michelly de Souza Lima                             
Samila Renata Neres de Sousa Silva                                                                         

José Antônio Aguiar Gama                                                                                              
Mônica de Souza Lima 

1 INTRODUÇÃO 
 

Diferentes estudos, na última década, têm se destinado aos estudos e as práticas de 
letramento ampliadas para surdos e, no conjunto de escritos que tem sido publicado 
sobre o tema, podem ser analisadas diferentes compreensões sobre língua/linguagem 
escrita que se cogitam, espontaneamente, na compreensão do conceito de letramento 
(BORTOLOTTI, CAVALMORETI, LODI, 2014). 

Em conformidade com a literatura, Salles (2004) enfatiza que a prioridade dos surdos 
em se incluir com seus semelhantes enriquece cada vez mais a sua identidade e 
consigo projeta segurança. É na relação com seus pares que se afeiçoam e se 
identificam através das suas histórias e similaridades, suas problemáticas do 
cotidiano, uma dificuldade familiar ou até mesmo na escola, geralmente atrelada a 
dificuldade da comunicação. 

Sabe-se que a inclusão linguística é uma realidade presente no cotidiano, no entanto 
faz-se oportuno aceitar e fazer valer essa prática com atitudes viáveis de 
comprometimento e responsabilidade pelo processo inclusivo. Entretanto, apesar da 
pluralidade de vertentes teóricas, as funções da linguagem são formas de utilização 
linguísticas, segundo a intenção do falante. Nesta linha de argumentação, o 
argumento problemático desta pesquisa propõe saber: Qual a importância da 
linguagem e suas funções no processo de comunicação? 

Diante do exposto o trabalho tem por objetivo demonstrar de forma detalhada e 
explicativa a utilização da linguagem e suas funções e os conceitos e demais 
elementos as funções do processo de comunicação de um indivíduo. Especificando o 
objetivo com propósito de constatar a importância da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS), para educados surdos, como também fazer uma análise a respeito do 
despreparo dos profissionais da área da educação mediante, a relação entre os 
docentes e discentes portadores de deficiência auditiva dentro da sala de aula. 

Logo, esse estudo justifica-se, em virtude de que a pesquisa sucedem da percepção 
de dificuldades que muitos alunos com surdez encontram ao participar de atividades 
em sala de aula nas escolas regulares, do baixo desenvolvimento escolar que eles 
apresentam por conta das limitações de comunicação tanto com professores, quando 
com colegas e da concepção de que o processo de inclusão necessita de dois 
elementos para se tornar real, nota-se que primeiramente o educando necessita 
conciliar o cotidiano dos alunos ouvintes e, também, percebe-se que a instituição de 
ensino precisa reformular seu currículo, de modo que atenda as individualidades de 
cada aluno 

Neste estudo espera-se que promova aos profissionais da educação o conhecimento 
em LIBRAS para facilitar a comunicar com incluso, que precisa de adaptação acordo 
com suas necessidades, no caso do surdo, que precisa de recursos visuais para 
aperfeiçoas sua aprendizagem. 
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Esta pesquisa está dívida em cinco partes. Na primeira aborda a introdução, com a 
situação problema, justificativa e contribuição da pesquisa. Aborda ainda o referencial 
teórico que dá sustentação à pesquisa. Em seguida a metodologia da pesquisa é 
evidenciada na terceira parte do trabalho. Na quarta são apresentados os resultados 
literários e por fim na quinta parte as conclusões, contribuições, limitações e sugestões 
para trabalhos futuros. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 LÍNGUAS BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 
 

Segundo Foucault (1992), entre os séculos XVII e XVIII tinha conhecimento apenas na 
que a primeira linguagem dos homens teria sido a de ação, as pessoas que não 
conversavam teriam que conservar e aprimorar, não se sabia e nem ouvia falar de 
surdos. A locução de ação, de acordo com os iluministas, consistir em uma forma de 
apontamento mais determinada da realidade. O linguajar oral teria nascido como uma 
expansão da linguagem das às ações por conformidades atribuídas pelas necessárias 
e das adaptações ao espaço, podendo ser percebível no escuro das cavernas, onde 
os primórdios utilizavam como suas residências. 

Trazendo a literatura para o contexto brasileiro, conforme Nogueira e Zanquetta 
(2008), a significado do nome e identificação da linguagem dos surdos ocorreu em 
1993. A Língua Brasileira de Sinais “foi constituída em Assembleia, solicitada pela 
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS)”. Em seguida 
essa terminologia foi corrigida pela legislação brasileira em 24 de abril de 2002, no 
“Art. 1ª, adotada como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de 
Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados” (BRASIL, 2002). 

Nessa mesma linha de arguição cenário Nogueira e Zanquetta (2008), ressalta ainda 
que a Lei nº 10.436, conceitua Língua Brasileira de Sinais (Libras), como: [...] forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, 
com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de 
ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002). 

Compartilhando dessa conquista o autor, Santana e Bergamo (2005), considerou um 
dos aspectos mais proeminentes da consideração da língua dos surdos, as Libras em 
virtude do reconhecimento do surdo como sujeito de locução e expansão no 
conhecimento e técnicas linguísticas. 

Assim concretizado e oficializado a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em abril de 
2002 (Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002) começa a traçar caminhos novos, sem, no 
entanto, permitir de provocar polêmicas por profissionais que trabalham com surdos e 
por surdos oralizados, que não se sentem parte de um grupo de surdos e não 
compartilha dessa vitória para a comunidade surda (DIZEU, CAPORALI, 2005). 

2.1.1 As Funções de Linguagem 

As funções de linguagem são classificadas em seis tipos: função referencial, função 
emotiva, função poética, função fática, função conativa e função metalinguística. Cada 
uma desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na 
comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Neste sentido 
compreende que as funções de linguagem determinam o objetivo dos atos 
comunicativos. 

Ao analisar os aspectos os aspectos da linguagem Jakobson, (2009, p. 157) ressalta 
que: 



mmmmmmm 
 

101 

 

Embora distingamos seis aspectos básicos da linguagem, dificilmente 
lograríamos, contudo, encontrar mensagens verbais que tivessem 
uma única função. A diversidade reside não no monopólio de alguma 
das diversas funções, mas numa diferente ordem hierárquica das 
funções. A estrutura verbal de uma mensagem depende basicamente 
da função predominante. Neste sentido as funções de linguagem e a 
forma a colocar como cada indivíduo se expressa de acordo com o 
texto que ele quer transmitir, então é a construção de um texto com a 
intenção que temos para um determinado receptor. Portanto, esses 
são os fatores que garante o modelo de comunicação: emissor, 
receptor, canal, código, referente, mensagem. 

2.1.2 Os Tipos de Funções de Linguagem 
 

Diante disso a tarefa da função referencial e dominante de numerosas mensagens é 
organizar os signos em função do referente. Trabalha melhor as informações 
definidas, claras, transparentes, sem ambiguidades. Encontra se essa função em 
textos jornalístico, texto científicos com teses e entre outros. Da ênfase na visão 
universal das coisas. (JAKOBSON, 1969). 

A função emotiva o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, 
sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião, sentimentos ao escrever ou 
relatar o que sente. A linguagem por sua vez é tida como tudo que envolve 
significação, que tem valor semiótico, não se restringindo apenas a uma forma de 
comunicação, e é nela que o pensamento do indivíduo é constituído (Goldfeld, 1997). 
A autora refere, ainda, que a linguagem está sem presente no sujeito, até quando este 
não está se comunicando com outras pessoas; assim ela constitui o sujeito, a forma 
como este recorte percebe o mundo e a si próprio. 

Função conativa ocorre quando se elabora um texto na intenção de atingir o leitor, na 
função de persuadir, a propaganda tem características conativas, chamativas que atrai 
a pessoa que está do outro lado, convencendo-a de um modo espontâneo, nada como 
uma boa escrita para atrair o leitor de modo geral. 

Função fática privilegia a interação entre duas pessoas, entre o locutor e o interlocutor. 
Ela é utilizada na abertura, estabelecimento e interrupção da comunicação. Essa 
função da linguagem está presente principalmente nos cumprimentos, nas despedidas 
e nos diálogos em geral. 

Função conativa ou apelativa o objetivo do emissor é transmitir suas emoções e 
anseios a realidade é transmitida sob o ponto de vista do emissor, a mensagem é 
subjetiva e centrada, portanto, apresenta-se na primeira pessoa é comum em poemas 
ou narrativas de teor dramático ou romântico. Transmite uma informação objetiva, 
expõe dados da realidade de modo objetivo. 

Função metalinguística Linguagem utilizada para falar, explicar ou descrever o próprio 
código: esse é o principal objetivo da função metalinguística. Nas situações em que 
ela é empregada, geralmente na poesia e na publicidade, a atenção está voltada para 
o próprio código. (QUINTANA, Mário. Caderno H. Porto Alegre: Globo, 1983. p. 176.) 

A função metalinguística está presente nos dicionários, cujos verbetes explicam a 
própria palavra, no filme que tem por próprio tema o cinema, no poema que tem por 
tema o fazer literário, em uma peça de teatro que tem por tema o teatro e demais 
gêneros em que a linguagem está preocupada com o próprio código. A metalinguagem 
não tem o objetivo de significar por si, mas sim tem o objetivo de dizer o que o outro 
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significa. Conhecer as funções da linguagem contribui para o entendimento de cada 
mensagem enunciada, seja em um contexto linguístico ou não. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho foi de extrema importância, pois pode se compreender com acontecer a 
comunicação, Por muitos anos as pessoas com necessidades especiais viveram uma 
fase de negação perante a sociedade, ficando alheios a tudo que hoje são direitos 
deles, como educação, socialização e uma vida digna como qualquer outra pessoa. 

Neste sentido faze necessário entender e entendermos os outros, e foi através desta 
necessidade que ganhamos o principal fator de socialização. A comunicação na sua 
definição consiste num processo que envolve troca de informações e utiliza sistemas 
simbólicos como suporte para este fim. 

Comunicação e interação do ser humano constitui-se como um fator de extrema 
importância para que possamos transmitir informações, factos, ideais, desejos etc., 
tornando-se evidente que quem não comunica eficazmente, acaba por ficar fora do 
círculo que nos permite sentir parte integrante 

Nesse ínterim, os benéficos das pessoas conviverem juntas, independentemente de 
suas condições físicas, motoras, aprendendo a respeitar as diferenças, trocando suas 
experiências, estimulando a aprendizagem e raciocínio lógico, ajuda a construir e 
agregar conhecimento, seno de extrema importância para a vida social das pessoas o 
que ajuda ainda mais valor no processo de inclusão. Portanto compreende que a 
comunicação e uns dos elementos mais importante para a interação das pessoas e 
fundamental para superação das desigualdades sociais criando fontes de inclusão na 
sociedade. 
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                                                      CAPÍTULO XI 
 
CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA A 
TOMADA DE DECISÃO 
 

Gislane Ferreira Fôlha 
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                                                                                Leonardo dos Santos Bandeira 
                                                                                Marcos José de Almeida Matias 

Cejana Marques Borges 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
Entende-se ser de fundamental contribuição, diante das constantes atualizações pelas 
quais passa a área de gestão e negócios, a adoção de técnicas de gerenciamento que 
auxiliem na tomada de decisão, no exercício do papel da contabilidade e na eficácia 
da administração organizacional. À vista disso, a análise das demonstrações 
contábeis, técnica contábil que permite a compreensão e interpretação dos resultados 
apresentados nas demonstrações contábeis – assume um papel relevante como 
ferramenta de gestão e apoio à decisão. 
Esta ferramenta fundamenta-se em um método que efetua a segregação, 
confrontação e compreensão dos demonstrativos contábeis, com a finalidade de 
auferir informações importantes que possibilitem identificar o cenário econômico-
financeiro das organizações, e uma tomada de decisões mais assertivas, tomando 
como base situações passadas em paralelo com situações atuais, para projeções de 
situações futuras.  
Segundo Azzolin (2012, p.20), a partir da análise das demonstrações contábeis “[...] é 
possível mensurar o desempenho da organização e realizar o planejamento 
estratégico adequado a partir dessas informações”. Compreende que as 
demonstrações contábeis e as respectivas informações que delas podem ser 
extraídas, necessitam ser compreensivas e precisas, enfatizando seus principais 
fatores de vitalidade para que os usuários possam considerar as características das 
instituições e direcioná-las de acordo com os caminhos a serem percorridos pela 
organização. (OLIVEIRA et. al, 2010). 
Considerando que a análise das demonstrações contábeis se baseia em uma 
ferramenta de exploração que fornece informações importantes para os usuários de 
serviços contábeis, propomos um estudo bibliográfico que responda à seguinte 
questão: Quais as contribuições da análise das demonstrações contábeis para a 
tomada de decisão? 
O estudo é de natureza exploratória, que de acordo Walliman (2005), a pesquisa 
exploratória possibilita maior aproximação com o problema de maneira a torná-lo 
manifesto ou conceber hipóteses, englobando a investigação bibliográfica. Em termos 
de estrutura este trabalho será constituído por quatro capítulos.  
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A análise das demonstrações financeiras surgiu e desenvolveu-se com a finalidade de 
aferir o patrimônio e atender as necessidades patrimoniais dos indivíduos através de 
suas ferramentas. Segundo Matarazzo (2010, p.3), as demonstrações financeiras “[...] 
fornecem uma série de dados sobre a empresa, de acordo com regras contábeis; [...] 
transforma esses dados em informações e será tanto mais eficientes quanto melhores 
informações produzir. 
O analisador precisa retirar integralmente os dados do Balanço e modificá-los em 
informações imparciais para que dessa maneira consiga alcançar um melhor 
posicionamento quanto a sua entidade. Então, os informes devem ser exibidos por 
modelos claros e acessíveis, inclusive para ajudar aqueles usuários que não sejam 
especialistas contábeis. 
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As demonstrações são a exibição de informações extraídas dos lançamentos 
contábeis das organizações com o escopo de evidenciar pareceres referentes à 
administração para seus utilizadores durante um período. Logo, pode-se afirmar que o 
dirigente que detém e utiliza essa metodologia, destinando-a de acordo com os 
próprios interesses da empresa, poderá dispor de decisões sábias e objetivas que 
conduzirão o empreendimento ao resultado desejado. (RIBEIRO, 2014). 
 
2.1 USUÁRIOS DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
Segundo Marion (2019), considera-se como usuário toda pessoa física ou jurídica que 
disponha de interesse na apuração do quadro e da evolução de determinada 
organização, seja tal organização empresa, entidade sem fins econômicos ou até 
mesmo companhia familiar. Pode ser segregado em dois conjuntos distintos: usuários 
internos e usuários externos. 
Entre os usuários das demonstrações contábeis compreendem-se administradores, 
colaboradores, investidores, bancos, concorrentes, governo e outros que valem –se 
das demonstrações contábeis para atender suas necessidades de informação. A 
análise do desempenho presente, o diagnóstico do passado e o prognóstico poderão 
levar os usuários a tomarem providências para melhorar sua liquidez e rentabilidade 
ou a decidir sobre a necessidade, ou não, de efetuar novos investimentos e de 
oferecer maiores prazos para os clientes. 
Segundo Matarazzo (2010), é importante salientar que uma série distinta de usuários 
dos informes contábeis pode oferecer concepções diferentes ao avaliar uma mesma 
entidade. 
 
2.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis, igualmente denominadas de demonstrações financeiras, 
oferecem relevantes informações sobre a situação financeira e econômica das 
entidades, tornando-se válido seu esclarecimento para os mais variados usuários na 
ocasião da tomada de decisões. De acordo com Silva (2010, p.64): “as demonstrações 
contábeis representam um canal de comunicação da empresa com diversos usuários 
internos e externos”. 
As organizações devem preparar, ao final de cada período, o conjunto completo das 
demonstrações contábeis, cada qual dentro da sua obrigatoriedade, que de acordo 
com o que se refere o art. 176 da Lei nº 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas – e 
o item 10 da Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 26 (R5), compõe-se das 
seguintes: balanço patrimonial ao final do período; demonstração do resultado do 
período; demonstração do resultado abrangente do período; demonstração das 
mutações do patrimônio líquido do período; demonstração dos fluxos de caixa do 
período; demonstração do valor adicionado do período; notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas; 
informações comparativas com o período anterior; e balanço patrimonial do início do 
período mais antigo. 
Conforme Braga (2009), as demonstrações contábeis precisam ser confeccionadas e 
exibidas para usuários externos de modo global, planejando suas diferentes 
aplicabilidades e necessidades.  
 
2.3 CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA A 
TOMADA DE DECISÃO 
 
A contabilidade não pode limitar-se somente às obrigações ao fisco e prestação de 
contas, necessita também cooperar para a tomada de decisões, sendo este seu papel 
de maior relevância. De acordo com Assaf Neto e Lima (2017), a análise das 
demonstrações tem a finalidade de averiguar o funcionamento de uma organização 
em um definido período passado, analisando a conjuntura atual e projetando os 
resultados futuros. 
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Uma análise pode ser compreendida como um processo de segregação de uma 
totalidade, das partes que as constituem, intencionando ao estudo das partes para 
interpretação do todo ou para reconhecimento de seus atributos ou de suas 
irregularidades. 
Segundo Assaf Neto (2010), uma particularidade relevante da análise são as 
comparações dos resultados alcançados, uma vez que disponibiliza um ponto de vista 
mais dinâmico e explicativo em relação à localização imobilizada das demonstrações. 
A análise dos demonstrativos contábeis possui relevância elementar no processo de 
tomada de decisão, composta de importantes ferramentas de avaliação de 
desempenho, disponibilizando indicadores de expectativas econômicas e financeiras 
da organização. A análise das demonstrações contábeis, segundo Lins e Francisco 
Filho (2012), são instrumentos que viabilizam o diagnóstico de adversidades 
financeiras e econômicas da organização que dispõe o parecer do desenvolvimento de 
períodos passados, concedendo um olhar técnico aos administradores. 
A análise das demonstrações contábeis podem ser divididas em duas etapas 
diferentes: a primeira de característica retrospectiva e a segunda de projetiva, A 
análise retrospectiva refere-se à resposta essencial em relação a efetividade das 
decisões tomadas no pretérito, ao passo que a de característica projetiva permite a 
produção de circunstâncias e a criação de perspectivas ligadas a atuação econômica 
e financeira póstera. 
Sob o olhar de Assaf Neto (2010), a comparação de recursos conseguidos em 
definidas datas com recursos adquiridos em datas anteriores, e a relação desses 
recursos com outros recursos semelhantes, podem ser justificadas como uma das 
particularidades indispensáveis para análise de uma entidade. 
A análise das demonstrações se vale de importantes técnicas que permitem aos 
usuários compreender os dados e informações contábeis evidenciadas, como a 
análise horizontal, análise vertical e a análise por meio de indicadores financeiros.  
 
2.4 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL 
 
Para produzir a análise das demonstrações contábeis os analistas utilizam alguns 
métodos tais como a análise vertical e horizontal. De acordo com Matarazzo (2010), a 
análise inicializa com o cálculo dos indicadores e em continuação emprega-se a 
análise vertical e horizontal. Indica qual o principal credor e como se modificou a 
cooperação de cada credor nos dois exercícios anteriores mais recentes. Como 
também, apontam que a organização teve minimizada sua margem de lucro; 
Conforme Simão (2010), a Análise Vertical e a Horizontal exercem a função de 
modicar os valores das demonstrações contábeis em percentual. A análise Vertical 
refere-se ao percentual de um estabelecido elemento em correspondência ao total e a 
Análise Horizontal é a transformação do percentual dos aumentos e diminuições 
acerca de um período e outro. 
 
2.4,1 Análise Vertical 
 
Segundo Silva (2010), a finalidade da análise vertical é evidenciar a cooperação 
referente a cada elemento de uma demonstração contábil em correlação a um 
estabelecido referencial. É normal usar no Balanço Patrimonial, as contas de origem: 
Ativo Total (AT) e Passivo + Patrimônio Líquido, tornando-se permitido estabelecer 
quanto cada conta do ativo retrata em associação ao ativo total, e que quantidade 
cada conta do passivo retrata em correspondência às responsabilidades totais da 
organização. Na Demonstração de Resultado, comumente é utilizada como conta 
origem a Receita Operacional Líquida, que permite o estudo quanto cada custo, 
despesa ou receita da demonstração em referência ao rendimento anual da entidade. 
O conceito desta análise é que se determina um elemento como base (100%) e 
fundamentando-se nisto faz-se a relação em termos percentuais sobre o que cada 
conta exibe em referência ao elemento escolhido como pilar, apresenta sua efetiva 
relevância no agrupamento. (FERREIRA, 2008). 
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Segundo Matarazzo (2010), mediante a análise vertical no ativo consegue-se aferir em 
que local a organização injeta seus recursos, ou seja, se nos estoques, imobilizados, 
ou se existe homogeneidade no compartilhamento das contas. É relevante destacar 
que conforme a categoria de empreendimento que a entidade se encarrega ela pode 
dispor do valor da conta do imobilizado superior, em oposição uma concessora de 
atividades normalmente evidencia um valor inferior. 
Ainda para Matarazzo (2010), o objetivo da análise vertical é exibir a relevância de 
cada conta em referência à demonstração contábil a qual pertence e, mediante a 
confrontação com padrões do âmbito ou com percentuais da organização em 
exercícios anteriores, possibilitar auferir se existem elementos externos das 
dimensões comuns. 
 
2.4.2 Análise Horizontal 
 
Segundo conceitua Matarazzo (2010), a análise horizontal fundamenta-se no 
desenvolvimento das contas de um grupo de demonstrações contábeis em referência 
a demonstração antecedente ou em correspondência a uma demonstração contábil 
resumida, normalmente a mais remota do grupo. 
Também caracterizada por diversos analistas como análises mediante índices, a 
análise horizontal tem por objetivo apresentar o progresso dos elementos das 
demonstrações contábeis ao decorrer dos anos. Esse modelo de análise permite a 
observação do desenvolvimento de cada uma das contas que constituem a 
demonstração de que se trata, destaca as vertentes apresentadas em cada conta, 
sejam do progresso ou regresso (RIBEIRO, 2014). 
De acordo com Assaf Neto (2010), a análise horizontal é uma confrontação efetuada 
no âmbito de um mesmo conjunto de contas levando-se em consideração exercícios 
de períodos distintos, isto é, um estudo das mudanças de uma conta do agrupamento 
de contas em um estipulado exercício. 
Corroborando com Assaf Neto (2010), explica Padoveze (2010) que a análise 
horizontal apresenta a mudança ocorrida, percentuais, de uma conta de uma 
estabelecida demonstração em exercícios sociais distintos, visando exibir o 
crescimento ou decréscimo do elemento examinado, exibe as direções percorridas 
pela entidade e os prováveis rumos. Para produzir a análise horizontal é exigido uma 
estipulação do período-base que será o ponto de início. 
Ainda, confirmam Padoveze e Benedicto (2004) que através da análise horizontal a 
organização possibilita classificar a transformação como positiva ou negativa de um 
período em correspondência ao passado, quando se efetua o cálculo referencia-se 
como 100% as contas que compõe parcela de um estipulado período, exercendo 
dessa maneira, a sugerida associação percentual com sustentação nas informações 
do período. 
De acordo com Matarazzo (2010), a finalidade principal da análise horizontal é exibir o 
progresso de cada conta das demonstrações contábeis e, através da confrontação 
entre si, possibilitar a obtenção de resoluções sobre a evolução da organização. 
 
2.4.3 Análise Através de Indicadores 
 
Matarazzo (2010) enfatiza que a avaliação da organização mediante indicadores 
demanda necessariamente a comparação com modelos e a conservação da 
relevância relacionada a cada indicador. Os índices representam um exemplo de 
relacionamento entres as contas ou grupos de contas das demonstrações contábeis e 
através deles é possível determinar a conjuntura econômica ou financeira de uma 
entidade. 
De acordo com Matarazzo (2010), os indicadores podem ser segregados em índices 
que apresentam fatores da conjuntura financeira e índices que apresentam fatores da 
conjuntura econômica.  
Ainda, para Silva (2010) compreensão das notas explicativas e a observação de 
notícias relacionadas ao ramo econômico da entidade possibilita a exibição de 
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informações que indiquem adversidades de continuidade ou a evolução das operações 
da organização. 
 
2.4.3.1 Indicadores de Liquidez 
 
Para Assaf Neto (2010), os indicadores de liquidez evidenciam a situação financeira 
de uma empresa frente aos seus compromissos e obrigações financeiras. Estes 
indicadores identificam e exibem o quanto a entidade encontra-se habilitada para 
cumprir com seus compromissos até a data vencimento, isto é, mostram sua 
capacidade de pagamento. 
Matarazzo (2010) depreende que alguns indicadores conseguem ser válidos a todas 
as análises contábeis, o que os conduz é a carência de cada usuário. O autor 
complementa ainda, dizendo que não é correta a concepção de assemelhar liquidez 
com capacidade de realizar pagamentos. Para ele, os indicadores de liquidez não 
provêm do fluxo de caixa, que confronta entradas com saídas de numerário. Pode 
ocorrer de uma organização com bons indicadores de liquidez – que exibem 
agradáveis oportunidade de capacidade pagamento – não se encontre 
necessariamente com suas dívidas em dia, em consequência de outros fatores como 
limite e restauração de obrigações. 
 
2.4.3.2 Indicador de Atividade 
 
Estes indicadores buscam alcançar a estimação da validade de uma etapa 
operacional, no qual abrange todas as etapas operacionais características de uma 
organização, a começar da aquisição de matérias-primas básicas ou mercadorias até 
a receita de vendas. Para a redução dessa etapa e, consecutivamente das carências 
de aplicações, as instituições utilizam-se comumente de prazos e de procedimentos 
financeiros de descontos de duplicatas específicas das negociações a prazo (ASSAF 
NETO, 2010). 
 
2.4.3.3 Índice de Endividamento 
 
Sob a ótica de Assaf Neto (2010), esses índices são aplicados principalmente para 
medir a formação das origens passivas dos recursos de uma organização. Explanam o 
modo como os fundos de terceiros são utilizados pela organização e sua atuação 
referente ao capital próprio e as grandes vertentes de decisões monetárias, em 
condições de consecução e utilização de recursos. Concedem, além disso, 
fundamentos para analisar o nível de responsabilidade financeira de uma entidade em 
face de seus credores (especialmente das instituições financeiras) e sua aptidão para 
honrar seus acordos monetários a longo prazo. 
Segundo Marion (2019), o indicador de endividamento é conceituado como o índice 
que verifica o grau de endividamento da organização. Este expressa qual a natureza 
dos recursos do ativo, no qual será custeado por fundos de terceiros (passivo 
circulante passivo não circulante) e por fundos próprios (patrimônio líquido). 
 
2.4.3.4 Indicadores de Rentabilidade 
 
Segundo Ribeiro (2014), estes índices valem-se para determinar a aptidão econômica 
da entidade e explanar o nível de efeito econômico alcançado através do capital 
aplicado na organização. São estimados com alicerce em recursos retirados da 
demonstração do resultado do exercício e do Balanço Patrimonial. A rentabilidade do 
capital aplicado na organização é entendida através da comparação entre contas da 
demonstração do resultado do exercício ou harmonizando-as com conjuntos de contas 
do Balanço Patrimonial. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Neste estudo, foram apresentados importantes contribuições da análise das 
demonstrações contábeis para a tomada de decisão, como o fornecimento de 
informações úteis e relevantes, a análise vertical e horizontal e os indicadores 
financeiros. A análise das demonstrações contábeis viabilizam o diagnóstico financeiro 
e econômico das empresas; reproduzem um meio de divulgação da entidade com 
vários usuários internos e externos; dispõe de recursos de comparação importantes 
para o processo de tomada de decisão; fornecem relevantes informações a respeito 
da conjuntura financeira e econômica da entidade; e podem ser produzidas mediante 
indicadores que determinem a situação financeira e econômica. 
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                                                             CAPÍTULO XII 
 
 
 

A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA NA GESTÃO DE CONFLITOS INTERPESSOAIS 
EM UMA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA 
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Marcos José de Almeida Matias 
Mônica de Souza Lima 

Cejana Marques Borges 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Através de diferentes estudos e pesquisas, a liderança é vista como um processo de 
influência nas organizações. Dessa maneira, a liderança não pode ser identificada 
apenas como uma autoridade formal de poder hierárquico, mas como uma forma de 
relacionamento interpessoal entre líderes e seguidores. 
Na teoria de traços no âmbito da liderança, constatou-se que uma determinada pessoa 
já nascia líder por possuir qualidades pessoais, como a inteligência e outras 
características. Mas observou, que nem todos os indivíduos possuíam qualidades 
iguais, somente quem tinha eram considerados líderes potenciais (CHIAVENATO, 
2014). 
Já na liderança comportamental, os estudos da liderança procuraram demonstrar o 
comportamento do líder em uma determinada circunstância, com análise de 
comportamentos e atitudes, no qual o comportamento pode ser aprendido e treinado 
para liderar eficazmente através de diferentes estilos de liderança, com enfoque nas 
tarefas ou pessoas (HERSEY; BLANCHARD, 2014). 
Com o movimento da Escola das Relações Humanas, a liderança ganha mais 
destaque, a administração começa a se interessar pelos empregados e sua influência 
para melhor produção e eficácia no trabalho, e, para atingir os objetivos 
organizacionais.  
O relacionamento entre indivíduos ou grupos, é um modo de obter além do 
desempenho profissional, o envolvimento pessoal e coletivo, entre líder e seguidores 
na realização da missão da empresa. Fazendo uso de sua capacidade e influência 
para comandar o grupo, e ainda produzir através de uma ação educativa o valor moral 
das pessoas (OLIVEIRA, 2013). 
Uma vez que os relacionamentos internos ocorrem através de uma hierarquia de 
cargos e funções, a liderança não pode ser vista somente como autoridade 
hierárquica, mas também, como uma estratégia para resolver conflitos interpessoais, 
pois o líder é quem discute, em determinadas ocasiões, de assuntos não palpáveis no 
âmbito organizacional (ARAUJO; GARCIA, 2014). 
Deste modo, o objetivo deste trabalho é verificar o estilo de liderança, em um órgão 
público municipal da cidade Dianópolis- TO. Na primeira etapa da pesquisa foi 
realizada a análise de dados acerca dos modelos de lideranças por meio de pesquisa 
bibliográfica. Quanto à classificação, trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, e 
o método, um estudo de caso. Foram realizas entrevistas por meio de um roteiro pré-
estabelecido, com a participação de determinados funcionários do órgão público 
estudado. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 LIDERANÇA: CONCEITOS E GESTÃO 

 
A Teoria clássica não se preocupou com a liderança e suas implicações, foi a partir do 
surgimento das relações humanas que constatou sua influência sobre o 
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comportamento das pessoas. Os clássicos enfatizavam a autoridade formal, e a 
experiência de Hawthorne demonstrou a existência de líderes informais. 
Com o surgimento do movimento das relações humanas promovido por Elton Mayo e 
colaboradores, a liderança passou a ser vista de modo diferente, conforme estes 
teóricos, além dos melhores métodos tecnológicos para aumentar a produção e a 
eficiência, a administração devia interessar-se pelas questões humanas (HERSEY; 
BLANCHARD, 2014). 
Antes deste período, apenas teorias filosóficas ou sugestões sobre liderança foram 
desenvolvidas, sem nenhuma sustentação para estudo. Porém com o passar do 
tempo, foram surgindo abordagens primeiro através das teorias de traços e 
características pessoais que distinguiam os líderes, passando para uma abordagem 
comportamental ou funcional, e depois para teoria contingencial ou situacional 
(BOWDITCH; BUONO, 2015). 
Bergamini (2015), também explica esta abordagem comportamental de traços, para 
ele, não é apenas o comportamento que influencia a liderança ou direção do grupo 
que irá liderar, mas sim através da habilidade de trabalhar a favor das necessidades 
de autorrealização e estima das pessoas levando em consideração cada membro da 
organização. 
Conforme o termo liderança, Chiavenato (2012), afirma que a liderança é essencial 
para todas as organizações humanas, nas funções da Administração. O administrador 
precisa conhecer a natureza do homem, saber conduzir as pessoas, isto é liderar. 
Sob este enfoque, de acordo com Silva (2013), a liderança é uma condição da direção, 
uma habilidade que não pode ser substituída. Pode-se administrar sem liderar, o que 
não é a melhor decisão para a empresa. Pois liderar é gerir utilizando qualificações e 
habilidades, para influenciar pessoas de modo a tornar a função de direção melhor. 
Conforme Chiavenato (2014), as organizações devem ter lideranças em todos os 
níveis organizacionais, cada nível de uma função desempenha uma liderança. Assim, 
conforme as características existem quatro tipos específicos de líder: o apoiador, o 
diretivo, o participativo e o orientado para resultados. 
Ainda segundo Silva (2013), a liderança pode aparecer de duas formas: liderança 
formal e informal. Sendo que a liderança formal é aquela exercida por pessoas 
escolhidas para posições de autoridade formal. Já a liderança informal, é aquela 
exercida por pessoas que se tornam influentes por suas habilidades especiais, 
servindo às necessidades dos outros. 

 
2.2 ESTILOS DE LIDERANÇA 

 
Diversas teorias e pesquisas foram desenvolvidas sobre estilos de liderança, e sua 
utilização no ambiente de trabalho na gestão de empresas públicas ou privadas.  
Maximiano (2012), cita dois importantes pesquisadores conhecidos, Robert 
Tannenbaun e Warren H. Schimidt, que descreveram uma faixa de estilos de liderança 
que vai desde o comportamento autoritário ou centralizado no chefe, num extremo, até 
o comportamento democrático centralizado nos empregados. Chamando-os de 
influência gerencial e poder, e influência não gerencial. 
Conforme Chiavenato (2014), os três estilos são os feitos por White e Lippitt, que 
verificaram a influência de três modelos diferentes de liderança para ser aplicada nos 
resultados de desempenho e comportamento das pessoas, através da perspectiva 
comportamental e funcional.  
Estes estudiosos abordaram três estilos básicos de liderança: Liderança autocrática: 
o Líder centraliza todo o poder e autoridade nas decisões. Ele é dominador, emite 
ordens, e espera obediência plena dos empregados; Liderança liberal: o Líder dar 
total liberdade aos empregados para a tomada de decisões individuais ou grupais, o 
comportamento do líder é evasivo e sem firmeza; Liderança democrática: o Líder é 
extremamente comunicativo, encoraja a participação dos empregados e se preocupa 
com o trabalho em grupo (CHIAVENATO, 2014). 
As características pessoais e comportamentos do líder, as características dos 
liderados e os fatores situacionais representam uma visão transacional de liderança. 
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Mas aquele que inspira os seguidores a conquistar seus próprios interesses para o 
bem da organização exercendo um poder extraordinário sobre eles são os líderes 
transformacionais. 
O Líder que oferece recompensas materiais é líder transacional, algumas 
recompensas materiais que o líder transacional pode oferecer: promoções, aumentos 
salariais, autonomia e liberalidade no uso do tempo, atendimento de solicitações 
relacionadas a transferências, designação para outros projetos, ou dispensas 
(MAXIMIANO, 2012). No quadro 1 são apresentadas as características da liderança 
transacional. 

 
Quadro 1 - Características dos líderes Transacionais e Transformacionais 

LÍDER TRANSACIONAL LÍDER TRANSFORMACIONAL 

Recompensa contingente - Negocia 
troca de recompensas por esforço, 
promete recompensas por bom 
desempenho, reconhece realizações. 

Carisma - Apresenta visão e sentido de 
missão,  
instila orgulho, obtém respeito e 
confiança. 

Administração por exceção (ativa) - 
Observa e procura desvios das regras e 
padrões, toma medidas corretivas. 

Inspiração - Comunica expectativas 
elevadas, utiliza símbolos para concentrar 
esforços, expressa objetivos importantes 
de maneira simples. 

Administração por exceção (passiva) - 
Apenas intervém quando os padrões não 
são cumpridos. 

Estímulo intelectual - Promove a 
racionalidade, a inteligência e a solução   
cuidadosa de problemas. 

Laissez-faire - Abdica-se de 
responsabilidades, 
evita tomar decisões. 

Consideração individualizada - Dedica 
atenção pessoal, trata cada funcionário 
individualmente, orienta tecnicamente, 
aconselha. 

Fonte: Robbins (2000). 
 

Embora existam diferenças na administração pública e privada, a liderança também 
pode ser desenvolvida no setor público. Dependendo de cada gestor ou indivíduo com 
suas qualidades e habilidades pessoais para influenciar o grupo de trabalho na área 
que atuam. Eles também podem ser tornar líderes se envolvendo mais com os 
assuntos da organização, e para atingir o interesse público. 
Nas organizações públicas deveria haver maior oportunidade para realização de 
desempenho além do desejado, sendo que o ambiente público determinado pela 
burocracia, com pouco envolvimento dos gestores em motivar através de atividades 
transformadoras para alcançar desempenho além das expectativas. 
Nessas organizações predominam características organizacionais mecanicistas, 
porque contém regras e contratos sindicais, e normas e tradições departamentais, 
assim, como trocas políticas entre poderosos, e a liderança é substituída por 
processos organizacionais como decisões colegiadas, e regulamentos. Os gestores se 
envolvem mais em transações, sendo mais frequente a liderança transacional. 
O ambiente do serviço público é um ambiente que tem muito conhecimento político 
gerando relações partidárias, em muitos casos os pensamentos se tornam diferente 
das empresas privadas que se mantém preservada nesse aspecto. E toda pessoa que 
exerce uma relação de poder na organização pública, deve saber lidar com estas 
questões, quando o clima organizacional não é agradável, e o profissional se sente 
coagido, o trabalho não rende (RHPORTAL, 2015). 
Tummers e Knies (2016), citam que os líderes públicos desempenham quatro papéis 
ou funções que ajudam os funcionários a resolverem situações que aparecem no 
serviço, sendo: liderança com prestação de contas ou responsabilidade; liderança de 
seguir as regras; liderança leal política e; liderança ou governança de rede.  
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Percebe-se que estes papéis ou funções, são dimensões de autoridade superior 
definição focada na medida em que o líder apoia os funcionários para lidar com 
problemas e questões do serviço público. Porque o líder em organizações públicas 
desempenhando estas funções, pode fazer o funcionário agir com responsabilidade, 
respondendo pelas ações praticadas, a seguir regras e normas estabelecidas do 
serviço, ser leal a políticos, e se ligar com outras partes interessadas (TUMMERS; 
KNIES, 2016). 

 
2.3 GESTÃO DE CONFLITOS E RELAÇÃO INTERPESSOAL 

 
Diversos indivíduos fazem parte de uma organização, e assim surgem 
relacionamentos mútuos. Em que esforços são necessários para a consecução de 
objetivos e resultados, para todos envolvidos em uma atividade ou tarefa, dentro da 
empresa pública ou privada. Nesse sentido, com base em Nascimento e Sayed 
(2002), a administração de conflitos é a escolha e implementação das estratégias mais 
adequadas para seu gerenciamento para lidar com diferentes situações que surgem 
no ambiente de trabalho. 
No mesmo enfoque, Robbins (2000), define a administração de conflitos como 
sinônimo de resolução de conflitos. Mas as duas coisas são diferentes. A gestão de 
conflitos requer a conservação de um nível ótimo de conflitos em um grupo. Porque 
pouco conflito cria paralisação, e muito conflito cria interrupção e brigas internas os 
dois casos são negativos, pois prejudicam o desempenho da equipe.  
Ainda na opinião de Nascimento e Sayed (2002), para uma boa resolução de conflitos 
tornam-se necessários alguns passos a serem seguidos, conhecer e aplicar alguns 
saberes, e definir o estilo a ser adotado. Os seguintes passos são importantes para a 
administração de conflitos: Criar uma atmosfera afetiva; Esclarecer as percepções; 
Focalizar em necessidades individuais e compartilhadas; Construir um poder positivo e 
compartilhado; Olhar para o futuro e, em seguida, aprender com o passado; Gerar 
opções de ganhos mútuos; Desenvolver passos para a ação a ser efetivada; 
Estabelecer acordos de benefícios mútuos. 
Ainda conforme os autores, a liderança assume um papel importante para se gerenciar 
conflitos nas organizações, porque um gestor omisso pode levar os seus 
colaboradores a insatisfação e desmotivação no trabalho fazendo que cada individuo 
tome suas próprias decisões sem equilíbrio com o gestor (BERNADES; 
MARCONDES, 2009). 
Algumas causas podem ser explicadas conforme Nascimento e Sayed (2002), que 
devem ser identificadas para a correta administração de conflitos, é possível citar 
algumas delas: Experiência de frustação de uma ou ambas as partes; diferenças de 
personalidade; Metas diferentes e; diferenças em termos de informações e 
percepções. 
Na gestão das empresas atualmente, os processos seletivos estão voltados para a 
parte comportamental em torno das pessoas mais do que a parte técnica. Porque, a 
procura por indivíduos que tenham habilidades para trabalhar em conjunto é cada vez 
maior. Pois cada pessoa deve saber qual é a sua parte no grupo, levando em 
consideração o todo e colaborando com ideias e sugestões (GOMES; JESUS; 
SPAZIANI, 2014). 
Ainda na opinião dos autores, tem pessoas que são boas e tem capacidade para 
crescer dentro da empresa, mas não sabem trabalhar em equipe, porque não tem um 
relacionamento interpessoal satisfatório, para os objetivos da empresa, levando estes 
profissionais para fora do contexto, causando insatisfação e desmotivação no 
indivíduo.  
Já que o relacionamento interpessoal pode ser definido como a forma como 
interagimos com outras pessoas: amigos, colegas de trabalho, familiares, ou seja, 
essas interações ocorrem através dos sentimentos, emoções, e tipos de 
relacionamentos que temos com grupos que nos cercam diariamente. 
As condições em que ocorrem os relacionamentos interpessoais mostram a forma de 
convivência entre os seres humanos, que são os seres que fazem parte destas 
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relações, e da natureza. Portanto, agravamentos nas relações interpessoais resultam 
em danos das relações sociais, das relações Inter e intraorganizacionais.  
Analisando o relacionamento interpessoal, a Febracis (2019), cita três conceitos de 
relação interpessoal: relacionamento Interpessoal Profissional; relacionamento 
Interpessoal Pessoal e; relacionamento Interpessoal Virtual.  
O Sbcoaching (2017), definiu alguns benefícios que o bom relacionamento 
interpessoal pode trazer para a empresa, que serão: profissionais mais capacitados; 
melhora do clima organizacional; aumento da produtividade; profissionais mais 
engajados; maior lucratividade e; menor rotatividade de colaboradores.  
Considerando que as relações interpessoais são essenciais para o sucesso em todas 
as organizações, seja ela privada ou pública. Os gestores precisam estarem mais 
engajados na melhoria constante da boa convivência entre os colaboradores ou 
funcionários (SEVERO, 2015). 

 
3 METODOLOGIA  

 
Esta pesquisa será realizada com o objetivo de analisar o estilo de liderança e sua 
influência na gestão de conflitos interpessoais em órgão público municipal da cidade 
de Dianópolis - TO. Na primeira etapa da pesquisa será realizada a análise de dados 
acerca dos modelos de lideranças por meio de pesquisa bibliográfica. Desse modo, a 
pesquisa bibliográfica é realizada de materiais já elaborados, constituída 
principalmente de livros e artigos científicos. 
Quanto à classificação, trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, e o método é 
um estudo de caso. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa qualitativa se 
preocupa com o aprofundamento da compreensão de um grupo social de uma 
organização, sem se preocupar com representatividade numérica, buscam explicar o 
porquê das coisas, explicando o que deve ser feito, mas não quantificam os valores. 
Ainda segundo estes autores, a pesquisa descritiva exige mais informações sobre o 
que deseja pesquisar, descrevendo os fatos e fenômenos da realidade. São exemplos 
da pesquisa descritiva: o estudo de caso, análises documentais, e pesquisa ex-post-
facto. Para essa pesquisa descreveu os estilos de liderança, tipos de conflitos 
existentes e suas influências entre si. 
Já o estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade ou 
organização, a fim de conhecer melhor e com profundidade, o porquê de determinada 
situação que se supõe ser única em muitos aspectos. Nesta pesquisa, foi realizado um 
Estudo de Caso no órgão pública em estudo. Foram realizadas entrevistas individuais 
através de um roteiro de entrevista aplicados a colaboradores do órgão em estudo. 
Através dessa revisão teórica, foram estudados os principais estilos de liderança já 
desenvolvidos e a partir de Maximiano (2012), e Chiavenato (2014), definidas algumas 
categorias de análise, conforme apresentadas no Quadro 2: 

 
Quadro 2 - Categorias de Estilos de Liderança 

DIMENSÃO DE ESTILOS DE 
LIDERANÇAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Autocrática Líder com uso da autoridade. 
Utiliza o poder para influenciar o liderado. 

Liderança orientada para 
pessoas (Democrática) 

Líder comunicativo. 
Encoraja a participação do liderado. 

Estilo liberal (laizz faire) Liderados possuem liberdade para tomar decisões. 
Liderança Bidimensional Líder orientado para as tarefas e pessoas. 

Liderança Situacional Comportamento do líder depende da condição 
situacional. 

Liderança Carismática Líder é carismático e inspirador; Transformador. 
Liderança Transformacional Líder inspira os liderados; motiva os liderados. 
Liderança Transacional Líder é supervisor; Trabalho por recompensas. 
Fonte: Maximiano (2012); Chiavenato (2014). 
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Para analisar os conflitos existentes no ambiente organizacional interno, foram 
verificados, essencialmente, os estudos de Bastos, Corrêa e Passani (2014), e 
Nascimento e Sayed (2002), conforme apresentados no Quadro 3: 

 
Quadro 3: Categorias dos tipos de conflitos interpessoais 

DIMENSÃO DE 
TIPOS DE 

CONFLITOS 
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Percepção Incompatibilidade de interesses, necessidades ou valores. 

Emocional Reação emocional que sinaliza um desacordo de alguma 
espécie sentimos: aborrecimento, chateação. 

Comportamental Conflito de dominação, de natureza violenta ou destrutiva. 

Latente Conflito não declarado e não há uma consciência de sua 
existência. 

Sentido Atinge ambas as partes, há emoções e forma consciente. 

Manifesto 
Atinge ambas as partes, mas é percebido por outras 
pessoas e pode 
interferir na dinâmica da organização. 

Percebido Percepção da existência do conflito mesmo que não haja 
manifestação aberta dele. 

Fonte: Bastos, Corrêa e Passani (2014), Nascimento e Sayed (2002). 
 

A análise de conteúdo acontecerá conforme os conhecimentos obtidos através da 
pesquisa bibliográfica, descritiva e qualitativa. Além da observação direta e através 
dos dados obtidos com a entrevista individual com questões abertas (BARDIM, 2011). 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
4.1 VERIFICAÇÃO DO ESTILO DE LIDERANÇA  

 
A liderança deve ser situacional, focada nas pessoas e no trabalho em grupo, mas 
também com preocupação para organizar as tarefas e serviços para atingir resultados 
para administração pública municipal. 

 
Quadro- 4 Estilos de liderança analisados 

DIMENSÃO DE 
ESTILOS DE 

LIDERANÇAS 
RESULTADOS ENCONTRADOS 

Autocrática 

Pouco existente no setor analisado; 
O chefe tem um estilo com mais uso do poder do cargo, com 
um pouco de autoridade, não que seja uma pessoa má, mas 
talvez pense que agindo assim, é a melhor forma de 
supervisionar e organizar as tarefas. 
Mas através da hierarquia dos cargos o chefe maior que 
comanda determinado setor, não administra assim, sendo 
mais   humilde, tem mais   comunicação, agindo sem 
influência autoritária, de forma igualitária para que essa 
influência torne exemplo para seus liderados. 

Liderança orientada 
para pessoas 
(Democrática) 

Parcialmente existente no chefe da função administrativa. 
Foi um estilo que já predominou no setor analisado, mas 
atualmente, não tem muita comunicação com todos os 
empregados. Mas o chefe da função administrativa, que 
demonstra um relacionamento interpessoal   com os 
funcionários, através da igualdade e diálogo sem influência 
do poder do cargo, valorizando muito as decisões em grupo. 
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Estilo liberal  
(laizz faire) 

Inexistente. 
Os empregados até certo ponto tomam as suas próprias 
decisões, o chefe focaliza que as tarefas sejam cumpridas 
por todos. A hierarquia maior que comanda o setor, as 
decisões são tomadas em grupo, valorizando as opiniões de 
todos, pois dar liberdade para o funcionário opinar, discutir, e 
compartilhar para chegar a um consenso. 

Liderança 
Bidimensional 

Liderança um pouco autocrática no setor, mas uma liderança 
maior parcialmente democrática. 
A influência desenvolvida no setor é uma liderança apenas 
por causa do poder do cargo, sem querer delegar tarefas. 
Mas o chefe maior da hierarquia do setor, desempenha uma 
liderança mais democrática, pois busca o diálogo com 
reuniões nos setores para adequar as tarefas e serviços. 

Liderança  
Situacional 

Muito pouca. 
O líder em determinado setor tenta se relacionar melhor, 
mas mostra   pouco carisma e inspiração entre os 
empregados. O chefe maior da administração, também tenta 
buscar uma liderança carismática através da igualdade, 
agindo de forma mais humilde, sem querer ser visto como 
superior.  

Liderança  
Carismática 

Muito pouca. 
O líder em determinado setor tenta se relacionar melhor, 
mas mostra   pouco   carisma e inspiração entre os 
empregados. O chefe maior da administração, também tenta 
buscar uma liderança carismática através da igualdade, 
agindo de forma mais humilde, sem querer ser visto como 
superior. 

Liderança 
Transformacional 

Parcialmente não existe. 
Existe pouca comunicação do líder com os empregados, não 
passa motivação e visão para melhor realização das tarefas. 
Mas isso não se ver forma geral, pois a liderança maior acha 
importante a humildade e igualdade entre os funcionários, 
em que o líder deve dar exemplo para os outros e chamar 
atenção dos liderados através de uma harmonia e 
comunicação entre os setores. 

Liderança 
Transacional 

Pouca liderança transacional, mas existe. 
Existe uma supervisão em relação às tarefas para que sejam 
cumpridas. 
Pode conforme o cargo existir recompensas de 
produtividade e rendimento, mas não como forma de obrigar 
o funcionário a trabalhar forçado. 

Fonte: dos autores. 
 

Dessa forma no setor foram observados traços de estilos de liderança tais como: 
autocrático, democrático e transacional. Já os estilos de liderança: Liberal, Carismático 
e transformacional não foram observados. 
 
4.2 A EXISTÊNCIA E OS TIPOS DE CONFLITOS INTERPESSOAIS 

 
Para identificar os conflitos e suas razões foram considerados, que explica o conflito 
no setor público e nos estudos de Bastos, Corrêa e Passani (2014), Nascimento e 
Sayed (2002), mostrados no quadro 5. 

 
 
 
 



mmmmmmm 
 

118 

Quadro 5 - Tipos de conflitos analisados 
 

DIMENSÃO DE 
TIPOS DE 

CONFLITOS 
RESULTADOS 

Percepção 

Há percepção dos conflitos por todos os envolvidos no 
ambiente da organização pública, pois a falta de união, 
entendimento, através da comunicação e diálogo, estão 
afetando o desenvolvimento dos serviços e gerando falhas 
nos processos. 

Emocional 

Há indícios que o excesso de autoridade e falta de uma 
liderança mais democrática e transformacional, geram 
desmotivação, desinteresse do funcionário em trabalhar 
melhor, pois a falta de humildade do chefe, diálogo e 
relacionamento interpessoal com a equipe, gera raiva e 
aborrecimentos. 

Comportamental 

Buscam ouvir as partes através do diálogo, e reuniões no 
setor que ocorreu o conflito,  de  forma  comportamental  
alguns  se  envolvem  mais  para  buscar soluções e 
harmonia, além de buscar melhorias para o setor e 
organização pública em geral, outros preferem não se 
envolver deixando que os superiores resolvam. 

Latente 

A falta de conhecimento no desenvolvimento das tarefas, 
mais treinamento e capacitação dos funcionários podem 
gerar problemas latentes no ambiente interno afetando os 
serviços externos. 

Sentido 

A falta de união entre os setores, falha na comunicação, 
falta de planejamento dos serviços e tarefas, atinge 
funcionários no desenvolvimento pois a estrutura interna e 
externa da administração municipal. 

Manifesto 

A falta de planejamento e organização dos serviços e 
tarefas além, da falta de capacitação e treinamento, e a 
falha na comunicação e união entre os setores internos 
ocasionam problemas na administração interna e aos 
setores externos e será percebido pelos beneficiários do 
serviço público. 

Percebido 

A falta de capacitação e treinamento provoca erros nos 
processos, falta mais comunicação entre os setores 
envolvidos nos processos administrativos, pouca união e 
trabalho em equipe para atender o interesse público. 

Fonte: dos autores. 
 

Desta forma os tipos de conflitos identificados no setor, foram: Conflito de percepção, 
Conflito emocional, Conflito sentido, Conflito percebido, mas não foi observado o 
conflito comportamental e latente. 
Diante do exposto foram identificadas, principalmente, as seguintes ações: reuniões e 
diálogo no setor envolvido com a participação dos funcionários e chefes dos setores 
internos e externos, através do diálogo em que são expostos os problemas e conflitos 
gerados, o chefe maior dar prioridade as discussões e opiniões em equipe, para ter 
uma comunicação e entendimento entre as partes envolvidas. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Pode-se observar que no ambiente do setor analisado, que o estilo é com traços da 
liderança autocrática, pois o chefe não sabe manter e nem administrar a equipe, quer 
trabalhar sem delegar as tarefas, pois acha que o cargo lhe dar autoridade para dar 
ênfase apenas na realização das tarefas sem se preocupar com uma melhor relação 
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com o grupo, porque talvez pense se delegar os serviços pode perder sua autoridade 
dentro do setor. Identificou-se também, a liderança democrática, pois o chefe valoriza 
as decisões do grupo, procura reunir com equipe de cada setor para solucionar os 
problemas, os funcionários são ouvidos, porque conforme eles devem ser tratados 
com igualdade porque também não quer ser tratado como chefe, mas delegar funções, 
e passar essa harmonia e exemplo para os seus subordinados de outros setores para 
trabalhar em equipe. 
Observou-se também uma liderança transacional, pois no ambiente do serviço público 
alguns funcionários trabalham por interesse, com trabalho por recompensas 
específicas para desempenhar a tarefa e trabalhar em determinado setor. 
Vale ressaltar que nem todos trabalham para alcançar a produtividade e para alcançar 
a finalidade pública, porque o trabalho de um funcionário sem interesse com a missão 
ou finalidade pública, geram problemas para a administração, porque necessitam de 
uma liderança que motive o funcionário sem trocas de interesses e recompensas para 
atingir o interesse público. 
Mas, os conflitos ocorrem, também, pela falta de preparo e conhecimento para 
desempenhar uma função, pois a falta de técnica, treinamento e capacitação, geram 
conflitos de tarefas entre os setores, prejudicando os serviços e a administração 
municipal, pois coloca pessoas despreparadas para assumir um cargo ou setor, 
gerando às vezes o autoritarismo e a falta de humildade em relação ao cargo que 
ocupa porque quer trabalhar sem levar em conta a equipe de trabalho. 
Observou-se, também, que as políticas e ações utilizadas para solução desses 
conflitos, sempre o diálogo, e reuniões internas e externas entre os gestores, para 
tentar amenizar os problemas negativos, ouvir as partes, e para que conflito se 
transforme em ideias e sugestões para melhor adequação das tarefas e serviços 
gerando inovação nos setores. Mas é necessária uma liderança situacional conforme o 
conflito originado para que ele seja levado em pauta ao chefe da hierarquia superior. 
Nota-se, portanto, que a liderança influencia sim na resolução dos conflitos 
interpessoais, pois as pessoas precisam ser estimuladas a trabalharem em união para 
alcançar resultados positivos para beneficio mutuo da organização em geral, a falta de 
comunicação de um gestor que influencie novos comportamentos e ideias em torno 
dos subordinados causa frustração e desobediência com relação às tarefas e 
atividades desenvolvidas. 
Portanto com base nas análises dessa pesquisa, identificou-se que é necessária uma 
liderança focada para resultados positivos na estrutura interna da administração 
municipal de forma eficiente através da união dos setores e a vontade de todos os 
servidores em cumprir o interesse público, trabalhar para o bem da coletividade em 
geral, tornando-se necessário o estilo de liderança que saiba adequar às tarefas e 
serviços nos setores. 
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                                                                CAPÍTULO XIII 
 
 

A PERFORMANCE DA CONTABILIDADE ONLINE DIGITAL PARA O 
PROFISSIONAL CONTÁBIL: ESTUDO DE CASO DA TACTUS CONTABILIDADE 

 
Valéria Santos Xavier 

Mônica de Souza Lima 
Marcos José de Almeida Matias 

Cejana Marques Borges 
1 INTRODUÇÃO 
 
A tecnologia da informação tem proporcionado úteis instrumentos para a 
Contabilidade. Os profissionais contraem acesso a benefícios que podem auxiliar a 
expandir sua atuação no mercado, abordando maior número de clientes, aumentando 
a concorrência e reduzindo custos ao utilizar recursos inovadores nas atividades.  
O objetivo desta pesquisa é compreender a contabilidade online digital e a 
necessidade do profissional contábil em se adaptar às constantes mudanças 
tecnológicas e tratar o constante uso do exercício da contabilidade online quanto à 
maneira de manusear as informações contábeis para atingir os objetivos no atual 
mercado competitivo. 
O desenvolvimento contábil acompanha o desenvolvimento econômico e, por tal 
maneira, essa ciência cresce progressivamente por razão da precisão de algo que 
consiste em uma grande capacidade de registrar e acompanhar as modificações do 
patrimônio. (IUDÍCIBUS; MARION, 2007). 
Hernandes (2018) afirma que o compasso de adoção de inovações em instrumentos e 
avanços de metodologias não são os mesmos em meio um empreendimento contábil 
e outro, e isso não são desiguais em diversos negócios. Caso este compasso flua 
vagarosamente, pode acarretar desvantagem competitiva, comprometendo o 
crescimento do negócio. 
Esta pesquisa tem como método o estudo de caso, é exploratória, de abordagem 
qualitativa. Os meios de recursos partiram de livros, artigos, revistas e redes 
eletrônicas. Também se realizou uma análise criteriosa nas mídias sociais bem como 
no site da empresa Tactus Contabilidade, uma organização fundada na década de 
1990 que, atualmente, oferece serviços contábeis online por uma plataforma digital 
que proporciona suporte aos seus clientes.  
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 O APERFEIÇOAMENTO DO CONHECIMENTO CONTÁBIL 
 
Com os avanços na tecnologia, vem ampliando caminhos para o contador de 
diferentes formas, tais como, o lançamento e processamento de informações, bem 
como a geração de relatórios que servem para produção no sistema, e assim, 
facilitando a vida do Contador, onde automaticamente transforma suas atividades e 
proporciona maior tempo livre, dando assim, oportunidade para se atualizar, tendo em 
vista o tempo perdido com lançamentos primitivos que eram todos manuais.  
Ainda, segundo o autor, a robótica em nuvem é uma amostra computacional no qual a 
aptidão de processamento, armazenamento, software e demais serviços prestados 
são devidamente contraídos de uma aglomeração de portas virtualizadas por meio de 
uma rede, comumente a internet. Essa nuvem de soluções computacionais deve ser 
acessada a partir de um local ou dispositivo integrado, com tudo, é sugerido que os 
usufrutuários contenham planos para registrar seus dados localmente e a 
responsabilidade pelo seu armazenamento e autoridade, ficando a encargo do 
provedor (LAUDON, 2014, p. 154). 
A profissão contábil encontra-se em constante desenvolvimento, onde 
consecutivamente aparecem recentes transformações, portanto, os novos 
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profissionais necessitam possuir informações adequadas dos sistemas de informação, 
obtidas exclusivamente da tecnologia de ponta, especialmente de lado a lado dos 
serviços disponibilizados por meio da internet.  
 
2.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ERP 

 
Segundo Haberkorn (2015), ERP é uma plataforma de software desenvolvida para 
agregar os diferentes setores de um empreendimento, permitindo a automatização e 
armazenamento de todos os dados do negócio. 
O mesmo afirma que o sistema incide em um aparelho de informação que unifica 
todos os dados e métodos de uma organização em um único sistema. A conexão pode 
ser notada sob a perspectiva funcional que se classificam em, sistemas de finanças, 
contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas, compras etc. e sob a 
perspectiva sistemática de processamento de transações, sistemas de informações 
gerenciais, sistemas de apoio a decisão etc. 

 
2.3 MARKETING CONTÁBIL DIGITAL 

 
O marketing contábil digital é uma ação executada online, ou seja, de forma digital que 
tem como objetivo fundamental atrair novos negócios, criar relacionamentos e 
desenvolver uma identidade própria da marca, o marketing se tornou uma ferramenta 
de tecnologia. 
Tendo em vista que tecnologia da informação está indicando instrumentos específicos 
para o setor. Os profissionais contraem acesso a benefícios que podem auxiliar a 
expandir sua abrangência no mercado, abordando maior número de clientes e 
aumentando a concorrência, reduzem custos ao utilizar recursos inovadores nas 
atividades, Hernandes (2019).  
A possibilidade de viralizar um determinado conteúdo mostrado na internet é 
imensamente grande, e não se compara ao que os veículos tradicionais proporcionam, 
sem contar que é bem mais em conta fazer marketing digital do que em qualquer outra 
mídia. Atualmente o marketing digital tem como práticas principais publicidades via 
blogs e redes sociais. São inúmeras as redes, estão entre as principais, Facebook, 
YouTube e WhatsApp. (HERNANDES, 2019). 

 
Figura 1: Fases do Marketing 

Fonte: Adaptado de Las Casas (2010, p. 6) 
 

Na primeira fase, a era da produção, que contém o seu aspecto voltado ao item ou 
serviço a ser distribuído. Logo na segunda fase, a era das vendas, procurou contestar 
o pensamento de que a propriedade do produto consistia em satisfatório para abolir a 
concorrência. 
Com a produção em grande escala, os negociantes necessitaram criar táticas para 
comercializar consecutivamente seus produtos. Ações como a observação e 
publicidades foram promovendo um cuidado maior, surgindo anos 50 a era do 
Marketing. 
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Centralizada em agradar as pretensões do cliente, a era do Marketing é ativa até os 
dias atuais trazendo uma intensa abordagem que de fato segmenta seu público e 
trazer um nível elevado e aproveitamento de estratégias de marketing, como a 
concepção e o uso de instrumentos como o misto do marketing, planejamento, em 
meio a outros. (LAS CASAS, 2010). 
 
 
2.4 CONTABILIDADE ONLINE: ESTRATÉGIAS E VANTAGENS 
 
As estratégias da contabilidade online são demonstradas através do diferencial do seu 
escritório contábil, qual a sua abrangência e qual público desejam envolver. Deste 
modo, é necessário proporcionar uma oferta clara para um público alvo definido e, 
além disso, é extremamente aconselhável que não caia no lugar comum do “aqui é o 
mais barato do Brasil”, porque essa tática vai demandar muito capital, além de se 
arriscar em cair naquilo que é comumente apelidado de "pseudocontabilidade" 
(AZEVEDO, 2017). 
O autor afirma ainda que com uma boa plataforma de tecnologia, é possível atender 
cliente via internet, ou seja, a distância, totalmente online, dessa forma a plataforma 
conecta aos serviços, tais como: Prefeituras, Sefaz, RFB, bancos e outros que são 
diversamente utilizados para realizar uma contabilidade. Isso tudo poderá ter custos 
reduzidos com máquinas, servidores entre outros. 
Nesta mesma circunstância Hernandes (2018), relata que a importação de dados, de 
maneira especial, a contábil é a novidade que tem fascinado empreendedores, 
evidentemente aquele que possui uma visão mais prática para o negócio de 
contabilidade online. Com ela torna-se desnecessário digitar as despesas do cliente, 
conciliar os bancos e digitar cada movimentação bancária. 
De acordo com Oliveira, Perez Junior e Silva (2013), são encontrados no comércio 
pacotes de software para uma gerência de informações bem estruturada que 
harmonizam uma grande oportunidade para se adaptar em diversas maneiras de 
recolher, disseminar e utilizar elementos estratégicos em meio a grupos de 
administradores e empregados.  
O benefício de um bom aparelho de conhecimento gerencial com a utilização de 
software de gestão é que este sistema completa as obrigações fiscais, a precisão de 
subsídios para tomada de decisão, as quais são extremamente imprescindíveis para 
todas as empresas que anseiem continuar a viver no mundo globalizado. (OLIVEIRA; 
PEREZ JUNIOR; SILVA, 2013). 
De tal modo, é fundamental uma análise criteriosa no modo de atendimento contábil 
de uma empresa, tendo em vista a permanência dela no mercado, a evolução 
constante do mundo, permitindo diariamente adaptações necessárias que vão 
impactar positivamente no sucesso da profissão e do cliente consumidor de serviços. 

 
3 O CASO DA TACTUS CONTABILIDADE 

 
A Tactus Contabilidade foi fundada nos anos noventa, pelo contador atuante Anderson 
Hernandes em São Bernardo do Campo – São Paulo. Devido à necessidade de 
segurança, inseriu gradativamente a tecnologia em seu escritório contábil. Seguindo a 
tendência da tecnologia, após alguns anos, optou pelo não recebimento de 
documentos físicos e passou a trabalhar com dados e informações digitalizadas, 
oferecendo aos seus clientes procedimentos especiais. A figura 2, mostra um ciclo de 
mudanças da empresa. 
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Figura 2: Evolução da Tactus Contabilidade 

Fonte: Hernandes (2018). 
 

Devido aos constantes avanços hoje em dia é possível ter controle, organização de 
receitas e despesas, programar contas a pagar e receber, emitir notas fiscais e 
boletos, tudo em apenas um clique.  
É basicamente um processo de parametrização e praticamente todos os nossos 
documentos são efetivados em bancos online, assim, temos toda essa documentação 
em PDF. Na empresa é exatamente igual, não é necessário ter esses documentos 
impressos pois aquele mesmo documento que foi gerado pelo banco que está em 
PDF, é o próprio documento original e se realizar a impressão dele, terá exatamente a 
mesma coisa. 
 
3.1 MÍDIAS DIGITAIS 

 
A Tactus conta com uma grande mídia social para o crescimento dos seus serviços, o 
que promove um grande reconhecimento da marca, conforme os aspectos 
visivelmente presentes nas suas mídias sociais: Acessibilidade para novos clientes; 
Fidelidade da marca; Reconhecimento para clientes existentes; Conexão com seu 
público alvo; Sequência de publicações que trazem interação; Humanização das 
publicações. 

 
3.2 ATUAÇÃO DA CONTABILIDADE ONLINE DIGITAL NA TACTUS 
CONTABILIDADE 

 
Apresentam-se no site da Tactus, aspectos de uma empresa contábil altamente 
tecnológica e automatizada. Diante da plataforma estudada, é possível observar que 
contabilidade online é mais abrangente que um sistema. O sistema é um conjunto 
composto por várias ferramentas que oferecem serviços disponíveis com qualidade, 
que vai desde criação necessária do marketing até o atendimento ao cliente. Tendo 
em vista que o marketing é fator primordial para aquisição de clientes, observa-se que 
a empresa contábil realiza investimentos em Marketing. 
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Figura 3: Tela inicial do site da empresa Tactus. 

Fonte: Tactus (2018) 
 
As ações de marketing dão reflexos diretamente na área financeira, o site digital é uma 
grande arma do marketing, tendo em vista que os escritórios online precisam de forte 
mídia social, o que é um grande diferencial para vender os serviços contábeis. A 
Tactus conta com um segmento de mídias sociais bem representados, um conjunto 
que agrega valor a seu site principal, o qual é alimentado todos os dias com conteúdo 
para divulgar e vender seu produto.  
A Tactus tem um nicho de estratégia para cada público alvo. É necessário enxergar 
quem é o cliente que pode comprar esse serviço e a segmentação na internet é 
fundamental.  
 

 
Figura 4: Tela 2 do site da empresa Tactus 

Fonte: Tactus (2018) 
 

O negócio digital é relativamente novo no Brasil sendo comparado com diferentes 
mercados existentes e consolidados. Ultimamente, presenciamos um desenvolvimento 
espantoso, motivado pelas plataformas de afiliados que ajudaram a multiplicar os 
empreendedores digitais (HERNANDES, 2017). 
Na figura 5 consta a frase “se em 30 dia você não ficar satisfeito nós devolvemos sua 
mensalidade”. Aqui é basicamente um convite ao cliente já interessado no serviço, e 
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logo abaixo ele já afirma, “Na Tactus você tem garantia de atendimento as suas 
expectativas”. 

 
Figura 5: Tela 3 do site da empresa Tactus 

Fonte: Tactus (2018) 
 
Entretanto a frase em destaque, é a que disponibiliza uma possível devolução de uma 
mensalidade, caso o cliente não tenha ficado satisfeito com a prestação de serviço. 
Isso demonstra transparência, credibilidade e respeito ao consumidor. 
Ainda na figura 5, são apresentadas duas opções, “abrir empresa” e “migrar empresa”. 
Na escolha de uma dessas alternativas, o cliente contrai um vínculo com o serviço. 

 
Figura 6: Tela 4. do site da empresa Tactus 

Fonte: Tatus (2018) 
 

Na figura 6 consta a disponibilização para os públicos, produtor e afiliado, que vendem 
em plataformas digitais: hotmart, eduzz e monetize, contabilidade para e-commerce, 
produtos físicos na monetize que busca independência na sua gestão fiscal, 
contabilidade para youtubers e profissionais que recebem do Google Adsense, 
profissionais liberais, solução contábil para profissionais de tecnologia da informação, 
área da saúde, engenharia e consultorias, entre outros segmentos atendidos pela 
Tactus de forma prática e simples. 
Esses são os segmentos de abrangentes da Tactus, oferecem serviços especializados 
nas referidas áreas e todo suporte, totalmente online diariamente pelo próprio site, e 
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no WhatsApp, também disponibilizado na plataforma principal, ligação de chamada ou 
até mesmo por uma chamada de vídeo, fica a escolha do cliente. 

 
 

 
Figura 7: Tela 5 do site da empresa Tactus 

Fonte: Tactus 
 
As vantagens de obter um serviço especializado totalmente online na Tactus são, 
atendimento, proporcionam um atendimento por pessoas em tempo real pelo 
WhatsApp, telefone ou por vídeo sem tickets intermináveis, sede virtual gratuita para 
abertura ou alteração de endereço da sua empresa, tudo legalizado e com praticidade. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A contabilidade online digital causou alterações e mudanças no procedimento em que 
as rotinas contábeis são feitas. No Brasil, desde a regulamentação da profissão, muito 
se modernizou, principalmente pela utilização da tecnologia, exigindo do profissional 
uma adequação continua em sua atuação no mercado de trabalho. O usufrutuário 
cada vez mais exigente, requer um serviço individualizado, atrativo e ágil.  
Logo é vista a necessidade de adaptação do profissional contábil as constantes 
implantações tecnológicas, as modificações que aconteceram, surgiram para substituir 
outras obrigações acessórias já existentes, automatizando os processos, 
proporcionando a eficiência e a eficácia do contador que utiliza esse novo modelo de 
trabalho. 
Por fim, constata-se que é indispensável a utilização de um método que oriente as 
estratégias de Marketing contábil digital nas organizações de contabilidade online, em 
resposta a unificação e melhor aproveitamento das atuações. Os conceitos e ideias 
aqui expressos justificam o uso e aceitação da tecnologia com a conciliação do 
Marketing digital na contabilidade 
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CAPÍTULO XIV 
 

A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE: UMA ABORDAGEM 
TEÓRICA 

 
Leonardo dos Santos Bandeira 

Lidiane dos Santos Silva 
1 INTRODUÇÃO 
 
O efetivo processo de padronização das normas internacionais de contabilidade inicia-
se no Brasil em 2005 com a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 
e se solidifica quando entram em vigor as mudanças advindas das Leis nos 11.638/07 
e 11.941/09, que alteram a Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.4040/76), afetando 
principalmente as companhias de capital aberto e de grande porte. Esse processo 
decorreu da convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade aos padrões das 
IFRS – International Financial Reporting Standards, propostas pelo IASB – 
International Accounting Standards Board. 
Essas adaptações, em termos de elaboração e apresentação das demonstrações 
contábeis, concretizaram-se com a substituição da DOAR (Demonstração das Origens 
e Aplicações de Recursos) pela DFC (Demonstração dos Fluxos de Caixa), 
obrigatoriedade de apresentação da DVA (Demonstração do Valor Adicionado) para 
companhias de capital aberto e a apresentação da DRA (Demonstração do Resultado 
Abrangente), uma demonstração não comtemplada pela Lei 6.404/76, mas exigida 
pelo CPC, Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pela Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM. (MELO, 2013). 
A elaboração da Demonstração do Resultado Abrangente pelas pessoas jurídicas é 
prevista pelo Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, correlato ao IAS 01 (International Accounting Standards) 
do IASB e aprovado pela Resolução CFC n° 1.158/2009 e alterações e pela 
Deliberação CVM nº 676/2011. 
As demonstrações contábeis são subsídios de alta relevância para seus usuários e 
objetivam “proporcionar informações acerca da posição patrimonial e financeira, do 
desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil [...] em suas avaliações e 
tomada de decisões econômicas”. (RIBEIRO, 2013). 
Neste contexto, o trabalho objetiva apresentar uma abordagem teórica a respeito das 
demonstrações contábeis e em específico da Demonstração do Resultado 
Abrangente, no que tange à sua origem, definições, estrutura e apresentação à luz das 
normas financeiras nacionais e internacionais. 
Pesquisar a temática da Demonstração do Resultado Abrangente contribui com os 
usuários da informação contábil quanto à sua elaboração e apresentação, tendo em 
vista a importância e relevância do demonstrativo para ações de financiamento, 
investimento e análises financeiras, evidenciando informações não atendidas por 
outras demonstrações e que impactam resultados futuros. 

 
2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
As decisões financeiras tomadas na rotina de uma empresa resumem-se, 
basicamente, nas decisões de financiamento (captação de recursos) e nas decisões 
de investimento (aplicação de recursos). Todo o subsídio para que estas decisões 
sejam tomadas estão apurados nos ativos e passivos da empresa, bem como em seus 
resultados, contabilizados e registrados em demonstrativos contábeis. (ASSAF NETO, 
2010). 
As Demonstrações Contábeis são parte integrante das informações financeiras de 
uma entidade, oriundas do processamento de dados contábeis, que são úteis e 
necessárias à tomada de decisão e avaliações por parte de seus usuários em geral. 
As demonstrações contábeis evidenciam ainda a atuação da administração na gestão 
da entidade frente aos seus resultados, e sua capacidade na prestação de contas dos 
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recursos que lhe foram confiados (RIBEIRO, 2013), permitindo a avaliação de seus 
deveres e responsabilidades. 
O CPC 26 (R1), que estabelece requisitos gerais para a elaboração e apresentação 
das Demonstrações Contábeis, as define como “[...] aquelas cujo propósito reside no 
atendimento das necessidades informacionais de usuários externos [...]” e objetivam 
“proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho 
e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a um grande número de usuários em 
suas avaliações e tomada de decisões econômicas.” (itens 7 e 9). 
Baseado nos Princípios de Contabilidade e nas Normas de Contabilidade, para 
satisfazer a esses objetivos as demonstrações contábeis evidenciam informações da 
entidade acerca de: (a) ativos; (b) passivos; (c) patrimônio líquido; (d) receitas e 
despesas, inclusive ganhos e perdas; (e) alterações de capital próprio; e (f) fluxos de 
caixa. (CPC 26, 2011, item 9). 
O IAS 1, norma técnica do IASB correspondente ao CPC 26 (R1), define que o 
conjunto de demonstrações contábeis compreende: (a) Balanço patrimonial ao final do 
período; (b) Demonstração do resultado do exercício; (c) Demonstração do resultado 
abrangente do período; (d) Demonstração das mutações do patrimônio líquido; (e) 
Demonstração dos fluxos de caixa do período; e (f) Notas explicativas. As Normas 
Brasileiras adicionaram ainda a Demonstração do Valor Adicionado, não prevista pelo 
IAS 1, mas pela Lei 6.404/76, art. 178, inciso V; pelo CPC 26 (R1), item 10, g e pelo 
CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. 
Mediante as demonstrações contábeis é possível planejar ações que permitam a 
análise da situação econômico-financeira da empresa, como a evolução e estrutura do 
patrimônio, os resultados, a liquidez, o endividamento, retorno sobre os investimentos 
e a lucratividade. (ASSAF NETO, 2010). 
 
2.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
 
2.1.1 Origem e definições 

 
A Demonstração do Resultado Abrangente surge a partir de diversas indagações e 
críticas por parte da academia estadunidense por não haver um instrumento contábil 
de divulgação relacionado a fatores que afetariam o resultado num momento futuro. 
(JAMAL et al., 1995).  
Segundo Dhaliwal, Subramanyam e Trezevant (1999), esses debates se iniciaram 
desde 1930 entre os teóricos que defendem que as empresas devem apresentar os 
resultados abrangentes e os que defendem que as empresas devem apresentar 
apenas o resultado operacional presente. Na teoria defendida por aqueles, os 
resultados incluem receitas, despesas, ganhos e perdas de caráter extraordinário ou 
não; em contraste com a teoria destes, as receitas, despesas, ganhos e perdas 
extraordinárias e recorrentes não são considerados. 
O primeiro país a exigir a divulgação do resultado abrangente foi o Reino Unido, com a 
emissão do UK Financial Reporting Satandar 3 em 1992, seguido da Nova Zelândia, 
em 1994 e dos Estados Unidos da América em 1997. (SILVA, SILVA, 2015 apud 
MACHADO, 2016). 
Essa discussão é então consubstanciada quando o FASB - Financial Accounting 
Standards Board emite em 1997 a SFAS - Statement of Financial Accounting 
Standards nº 130, que trata da divulgação do lucro abrangente (Reporting 
Comprehensive Income) nas demonstrações financeiras apresentadas pelas 
empresas nos Estados Unidos da América (EUA).  
A definição de resultado abrangente abordada pelo CPC 26 (R1) coaduna com a 
definição apresentada pela SFAS 130, no parágrafo 8, que assim define resultado 
abrangente (comprehensive income): 

 
[...] a variação no patrimônio de uma empresa durante um 
período de transações e outros eventos e circunstâncias de 
fontes não próprias. Inclui todas as alterações no capital 
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próprio durante um período, exceto aqueles resultantes dos 
investimentos realizados por proprietários e distribuições aos 
proprietários. (FASB, 1997 p.6, tradução nossa). 
 

Importante diferenciar resultado abrangente de outros resultados abrangentes. Aquele, 
conforme os conceitos do CPC 26 (R1) e da SFAS 130, referem-se à soma do 
resultado do período e outros resultados abrangente, enquanto este às receitas, 
ganhos, despesas e perdas que compõem o resultado abrangente, mas não compõem 
o resultado líquido do período. (FASB, 1997, parágrafo 10; CPC, 2011, item 7; 
CHECON, 2013). 
A DRA inclui, portanto, “[...] todas as mutações do patrimônio líquido que não se 
confundem com as operações entre a empresa e seus proprietários, ou seja, o 
resultado abrangente, além do lucro do exercício”, que contempla os ganhos e perdas 
que afetam os fluxos de caixa futuros. (MARTINS, MONTE, 2015, p. 20). 
A partir da DRA é possível identificar resultados e fatores mensuráveis para além do 
que é evidenciado e tratado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), pois 
considera esses ganhos e perdas futuros que podem impactar o lucro e os fluxos de 
caixa. (MARTINS, MONTE, 2015). 
O Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) compreende outros resultados abrangentes 
como itens de receita e de despesa (incluindo ajustes de reclassificação) que não são 
reconhecidos na demonstração de resultado do período como requerido ou permitido 
pelos pronunciamentos, interpretação ou orientações emitidas pelo CPC, incluindo: 

 
(a) variações na reserva de reavaliação, quando permitidas 
legalmente; 
(b) ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício 
definido; 
(c) ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações 
contábeis de operações no exterior; 
(d) ganhos e perdas resultantes de investimentos em instrumentos 
patrimoniais e/ou ativos financeiros designados/mensurados ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes; 
(e) parcela efetiva de ganhos e perdas de instrumentos de hedge; 
(f) o valor da alteração no valor justo que for atribuível a alterações 
no risco de crédito do passivo; 
(g) alteração no valor temporal de opções quando separar o valor 
intrínseco e o valor temporal do contrato de opção; e 
(h) alteração no valor dos elementos a termo de contratos a termo ao 
separar o elemento a termo e o elemento à vista de contrato a termo. 

 
No Brasil, a discussão a respeito dos resultados abrangentes inicia-se a partir da 
adesão do CPC ao IAS 1 do IASB em 2009, ao aprovar e tornar vigente o 
Pronunciamento Técnico CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis. A 
legislação brasileira, notadamente a Lei das Sociedades Anônimas, não possui 
normativo que trate da temática dos resultados abrangentes ou resultado similar em 
demonstrativos contábeis. 
Em 2011, o IASB, em um projeto conjunto com o FASB, realizou alterações no IAS 1 
sobre apresentação de itens de outros resultados abrangentes. Essas alterações 
orientam a elaboração e composição dos itens de outros resultados abrangentes e 
suas classificações, e permitem a apresentação desses resultados em uma única 
demonstração ou em demonstrações sep2aradas e consecutivas. (MELO, 2013). 
Diante dessas alterações concernentes aos resultados abrangentes, o CPC revisa e 
revoga o Pronunciamento 26, e aprova em 2011 o CPC 26 (R1), em conformidade 
com o IAS 1 (IASB BV 2011). 
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2.2.2 Conteúdo e apresentação 
 

Esta seção destina-se a descrever a estrutura e as formas de apresentação da 
Demonstração do Resultado Abrangente tomando por base o Pronunciamento CPC 26 
(R1): 
A Demonstração do Resultado e Outros Resultados Abrangentes (Demonstração do 
Resultado Abrangente) deve apresentar: o total do resultado do período, o total de 
resultados abrangentes e o resultado abrangente do período (total do resultado do 
período com o total de resultados abrangentes). (item 81A). 
Deve apresentar, ainda, rubricas para valores referentes a: (a) outros resultados 
abrangentes, classificados por natureza e agrupados em resultados que não serão 
reclassificados subsequentemente para o resultado do período; e que serão 
reclassificados subsequentemente para o resultado do período; (b) participação em 
outros resultados abrangentes de coligadas e empreendimentos controlados em 
conjunto contabilizados pelo método da equivalência patrimonial, separadas pela 
participação nas contas que não serão reclassificados subsequentemente para o 
resultado do período; e que serão reclassificados subsequentemente para o resultado 
do período. (item 82A). 
Outras contas ou valores que não se enquadrem nas descrições anteriores devem ser 
inseridas na Demonstração do Resultado Abrangente somente se for relevante para a 
compreensão do desempenho da entidade. (item 85). 
Referente a outros resultados abrangente, a entidade deve divulgar ainda: o montante 
do efeito tributário relativo a cada componente dos outros resultados abrangentes, 
incluindo os ajustes de reclassificação na demonstração do resultado abrangente ou 
nas notas explicativas. (item 90). Os outros resultados abrangentes poderão ser 
divulgados líquidos de tais efeitos tributários ou antes dos respectivos efeitos 
tributários (item 91). 
A entidade deve divulgar ajustes de reclassificação relativos a componentes dos 
outros resultados abrangentes, podendo ser da DRA ou em Notas Explicativas. (itens 
92, 93 e 94). 
O SFAS 130 permite duas formas de apresentação o resultado abrangente: (i) no 
resultado do exercício; ou (ii) em outros resultados abrangentes. A soma desses dois 
resultados forma o resultado abrangente do período. Quanto à divulgação, o SFAS 
130 e o IAS 1 permitem que seja feita: (i) em um único demonstrativo, no qual são 
divulgados separadamente o resultado do período e os outros resultados abrangentes; 
ou (ii) nas duas demonstrações: DRE e DRA. (FASB, 1997; IASB, 2009; MACHADO, 
2016). 
Uma prática recorrente, que se originou a partir de consulta pública ao FASB, é a 
divulgação do resultado abrangente em conjunto com a Stockholder’s Equitu Changes 
Statement, que equivale à Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no 
Brasil. (YEN et al., 2007 apud CHECON, 2013). 
Quando o resultado abrangente é divulgado na DMPL, o entendimento se torna mais 
complicado para os usuários externos em virtude de parte do resultado abrangente ser 
composta de lucros acumulados e de a DMPL demonstrar variações das contas que 
constam do patrimônio líquido. Em 2011, o FASB extinguiu a opção de divulgação do 
resultado abrangente na DMPL. (CHECON, 2013). 
O IAS 1 (item 1.10) determina que o resultado e ou outros resultados abrangentes 
devem ser apresentados em uma única demonstração (DRE) ou apresentando a 
seção de resultados em uma demonstração separada dos resultados (DRA). 
No Brasil, segundo o CPC 26 (itens 81A a 105), a divulgação do resultado abrangente 
se dá de duas formas: dentro da DMPL e em demonstração separada (DRA). Segundo 
Checon (2013, p.28), “não há opção de escolha por parte das empresas entre as duas 
formas, pois escolher apresentar a DRA apenas via DMPL desconfigura aplicação das 
IFRS no país”, que determina a divulgação ou em conjunto na DRE ou em separada 
na DRA. 
Um exemplo de Demonstração do Resultado Abrangente divulgada separadamente 
pode ser observado na Figura 1: 
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Figura 1 – Demonstração do Resultado Abrangente – Magazine Luiza S/A – 
2018/2019 

 
Fonte: Magazine Luiza S/A (2020) 

 
É possível observar a teoria aplicada na prática empresarial ao perceber o seguinte: a 
DRA inicia-se com o lucro líquido do período, e neste caso a empresa apresenta o 
consolidado por possuir participação permanente em outras sociedade; em seguida os 
outros resultados abrangentes (composto pelas contas 4.02.01 a 4.02.04) e então o 
resultado abrangente do período. 
Um exemplo da Demonstração do Resultado Abrangente divulgada como parte da 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido pode ser observado na Figura 2: 

 
Figura 2 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Magazine Luiza S/A – 

2019 

 
Fonte: Magazine Luiza S/A (2020) 

 
Na DMPL, os outros resultados abrangentes são apresentados da mesma maneira 
como as demais contas: saldos iniciais, variações no período e saldo final. Como 
apontado por Checon (2013), informar outros resultados abrangente prejudica a 
compreensão por parte dos usuários e um dos motivos é que a DMPL é um 
demonstrativo que evidencia as variações das contas do Patrimônio Líquido, enquanto 
o resultado abrangente tem natureza de desempenho e não de posição patrimonial. 
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A Demonstração do Resultado Abrangente tem papel relevante e indispensável aos 
usuários da informação contábil, pois permite uma tomada de decisão baseada em 
informações completas e tempestivas ao informar os resultados da entidade para além 
dos fluxos presentes e do lucro líquido do período. O resultado abrangente é um 
importante indicador de desempenho que demonstra os impactos causados no capital 
que não são resultantes dos investimentos realizados por proprietários e distribuições 
aos proprietários, isto é, das operações que independem das decisões dos 
proprietários do capital. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
Como resultado do processo de convergência das Normas Brasileiras de 
Contabilidade aos padrões adotados pelas IFRS – International Financial Reporting 
Standards, as normas internacionais de contabilidade, a Demonstração do Resultado 
do Abrangente (DRA) surge como uma nova demonstração a ser elaboradas e 
divulgada pelas companhias brasileiras. Ainda não prevista pela legislação societária 
tratada na Lei nº 6.404/76, mas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 26) 
e pela Comissão de Valores Mobiliários, a DRA compõe o conjunto completo das 
demonstrações contábeis. 
No trabalho foi apresentada uma abordagem teórica que permitiu que se atingisse ao 
objetivo de tratar a origem, definições, estrutura e apresentação da DRA e que foi 
baseada em estudos anteriores e nas normas SFAS nº 130, IAS 1 e CPC 26 (R1).  
Importante ressaltar a relevância da DRA para os tomadores de decisão, em especial 
para os usuários externos, ao permitir um processo decisório mais seguro e completo 
que considere fatores que afetam o capital, e consequentemente o patrimônio, advindo 
de decisões relacionadas e não relacionadas diretamente às decisões dos 
proprietários do capital, como é o caso dos resultados abrangentes. 
Para estudos futuros recomenda-se a verificação dos impactos causados na tomada 
de decisão e nos indicadores financeiros pela opção de divulgar a DRA separada e 
pela opção de divulgar junto à DMPL. 
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CAPÍTULO XV 

A ÉTICA NA PROFISSÃO CONTÁBIL 

José Eduardo Cantuário Rodrigues 
Gilmar Teixeira Leão 

1 INTRODUÇÃO 

No presente trabalho buscamos desenvolver um estudo que pudesse refletir sobre a 
ética no serviço contábil. No contexto atual, em que a vida profissional é cheia de 
desafios e de competições e no campo profissional da contabilidade não é diferente, a 
ética deve fazer parte das concepções humanas e suas ações devem ser pautadas na 
transparência e honestidade para consigo e para com os demais. 
Conhecer as questões da ética na profissão contábil contribui para o exercício 
profissional e permite entender e interpretar as questões que envolvem a ética e as 
principais normas da profissão contábil. Dessa forma, conhecer as normas contábeis 
relativas à ética da profissão contábil torna-se importante para posicionar-se frente às 
principais infrações que o profissional possa cometer durante o exercício da profissão, 
podendo assim conhecer o que é desejável e o que pode ser evitado, tendo a 
capacidade de cumprir a lei e possibilitando uma visão mais ampla e aprofundada a 
respeito do comportamento adequado no contexto profissional. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 OS FUNDAMENTOS DA ÉTICA NA PRÁTICA PROFISSIONAL 

O sujeito ético, para alcançar o status de responsável por sua ação, deve atender a 
quatro critérios segundo a concepção de Chauí (2000, p. 337 -338): 

 
1. Ser consciente de si e dos outros, isto é, ser capaz de refletir e de 
reconhecer a exitência dos outros como sujeitos éticos iguais a ele; 2. 
Ser dotado de vontade, isto é, de capacidade para controlar e orientar 
desejos, impulsos, tendências, sentimentos (para que estejam em 
conformidade com a consciência) e de capacidade para deliberar e 
decidir entre várias alternativas possíveis; 3. Ser responsável, isto é, 
reconhecer como autor da ação, avaliar os efeitos e consequências, 
respondendo por elas; 4. Ser livre, isto é, ser capaz de oferecer-se 
como causa interna de seus sentimentos, atitudes e ações, por não 
estar submetido a poderes externos que o forcem e o constranjam a 
sentir, a querer e a fazer alguma coisa. A liberdade não é tanto o 
poder para escolher entre várias possibilidades, mas o poder para 
autodeterminar-se dando a si mesmo as regras de conduta. 
 

É muito importante que tenhamos clareza das nossas responsabilidades e para que 
nossas ações e nosssos atos sejam de decisões conscientes e fruto de nossa 
personalidade e identidade. A ética e a moral nos permitem fazer juízos de valor que 
refletem como percebemos as coisas a partir dos nossos valores. 
Os profissionais da contabilidade têm uma série de normas que servem para regir a 
estrutura ética da classe e devem segui-las pelo código de conduta do profissional de 
contabilidade, e serve como instrução fazendo uso de suas atribuições cumprindo as 
normas para que possam ter um bom relacionamento entre os profissionais e clientes 
e para exercer sua profissão com sabedoria e honradez. 
A conduta profissional do contabilista e o uso dos principíos e das normas que 
constitui um importante instrumento legal de estabelecimento voltados para as regras 
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e procedimentos a serem adotados, trazendo ainda uma maior contribuição a 
transparência na responsabilidade de exercerem com zelo e honestidade a profissão. 
Todas as instituições estão sujeitas as leis e normatizações que se encontra em 
vigor que norteia as atividades no cumprimento do Conselho Federal de Contabilidade 
os ajustes na forma de evidenciação e elaboração das informações contábeis 
necessários à adequação da Contabilidade na prática e às novas exigências legais 
estabelecidas na Lei. 

2.2 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DA RESOLUÇÃO CFC 560 DE 28 DE OUTUBRO 
DE 1983 QUE REGULAMENTA A PROFISSÃO DO CONTADOR 

A Contabilidade fundamentando-se em princípios, normas e regras estabelecidas a 
partir do conhecimento abstrato e do saber empírico, e não a partir de leis naturais, 
classifica-se entre as ciências humanas e, até mais especificamente, entre as 
aplicadas, e que a sua condição científica não pode ser negada, já que é irrelevante a 
discussão existente em ralação a todas as ciências ditas "humanas", sobre elas são 
"ciências" no sentido clássico, "disciplinas cientificas" ou similares; 
A Contabilidade demanda de reflexão ética para enfrentamento das questões sociais e 
das contradições postas pelos serviços que demandam de posicionamento ético na 
dimensão profissional das ações trabalhadas. 
A escolha de uma profissão é a concretização de um projeto de vida. O exercício 
honroso da profissão quer dizer que o profissional deverá ser conduzir de acordo com 
as normas éticas; o contador, o seu fazer profissional deve ser norteado pelo Código 
de Ética Profissional do Contador que por meio de seus princípios fundamentais 
representa o compromisso assumido pelo contador para o exercício profissional. 
O Contador está amparado pela Resolução CFC 560 de 28 de outubro de 1983 que 
normatiza a profissão e assegura no Art. l º O exercício das atividades compreendidas 
na Contabilidade, considerada esta na sua plena amplitude e condição de ciência 
Aplicada, constitui prerrogativa, sem exceção, dos contadores e dos técnicos em 
contabilidade legalmente habilitados, ressalvas as atribuições privativas dos 
contadores. 
A importância de conhecer a história da profissão, e compreender o projeto ético-
político e de identidade profissional, entendendo sua importância para o exercício 
profissional como forma por que se devem conduzir os contabilistas no exercício 
profissional, perante seus colegas, sua classe e a sociedadesociais e nos faz 
conhecer os fundamento da profissão e as atribuições do contador  para sua formação 
profissional. 
Somente o contador pode exercer essas funções sob pena de medidas judiciais 
cabíveis ao exercício ilegal dessas atribuições por outros profissionais. O Art. 2º O 
Contabilista pode exercer as suas atividades na condição de profissional liberal ou 
autônomo, de empregado regido pela CLT, de servidor público, de militar, de sócio de 
qualquer tipo de sociedade, de diretor ou de Conselheiro de quaisquer entidades, ou 
em qualquer outra situação jurídica pela legislação, exercendo qualquer tipo de 
função. 
A Resolução CFC 560 de 28 de outubro de 1983, se refere ao exercício profissional 
em todo território nacional e às atribuições privativas do contador e veio para contribuir 
na construção de uma nova ordem societária e mais justa e, direciona a atuação do 
profissional a ser norteada pelo Código de Ética do Contador, o qual orienta o rumo 
ético-político do fazer profissional.  
O Código de Ética do Contador a NBC 1/2019, com seus valores ético-político 
direcionam a identidade profissional do contador  no exercício de suas prerrogativas 
profissionais e na sua relação entre o público e o privado. 
De acordo com Barroco (2001), a compreensão da natureza da ética profissional se dá 
através dos conceitos das esferas teórica, moral prática e normativa, não se 
restringindo a regras morais, determinações de direitos e deveres, mas sim de 
escolhas, sendo elas ideológicas e políticas da categoria profissional.  
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É comum confundirmos ética e moral, moral e moralismo. Para o 
senso comum, falar de moral significa falar de proibições e 
obrigações formais, principalmente no que se refere à vida sexual. 
Assim, por exemplo, quando nos referimos a alguém cujo 
comportamento é contrário às normas dominante, dizemos que se 
trata de um indivíduo imoral, ou seja, “despudorado”, ou, então, 
confundimos moral com honra, o que justifica a ação de alguém que 
mata “em nome da honra”. (BARROCO apud Bonetti, 2008, p. 71). 
 

Neste sentido, o autor nos coloca a uma reflexão de ética e moral e serve para dar 
rumo e orientação aos profissionais, nas suas intervenções profissionais, dando um 
direcionamento social e político conforme o ponto de vista e a concordância com 
certos valores, tendo em vista que não existem valores neutros, omissos, mas sim, 
relacionados à liberdade e igualdade em sociedade.  
O contador no exercício da profissão precisa saber avaliar os valores e saber o que é 
defendido e principalmente, quais são seus compromissos, devem saber fazer a leitura 
da realidade é preciso saber que a ética é vinculada aos direitos de cidadania, 
impedindo o abuso de um cidadão sobre outro.  
Segundo Fávero (2006), é o exercício da ética em transformação que direcionada pela 
visão holística, por valores, crenças e hábitos, fundamentação teórica e seus 
princípios éticos formam as ações do profissional.  
É de suma importância que o contador, tenha as informações teóricas fundamentais 
em sua formação, para que seja capaz de intervir nos fatos da sociedade atual, 
podendo ser investigador das dificuldades que envolvem os serviços prestador e 
exercer sua função de diversas maneiras, como orientador sobre direitos, incentivos e 
promoções da transformação social atuando em oposição aos abusos e atuando na 
evolução dos homens.  
A consciência ética é um componente indispensável na pratica profissional e deve e 
deve ser uma direção a ser seguida pelos profissionais em seus aspectos e na 
qualidade dos serviços prestados.  
O código de ética do contador foi aprovado e representa os princípios éticos e a base 
dos profissionais da contabilidade a serem seguidos e analisados em uma entre a 
prática e a teoria.  

Um código de ética representa uma exigência legal de 
regulamentação formal da profissão e, como tal, é um instrumento 
específico de explicitação de deveres e direitos profissionais, ou seja, 
refere-se a uma necessidade formal de legislar sobre o 
comportamento dos profissionais. (BARROCO apud Bonetti, 2008, p. 
81)  
 

Os profissionais da contabilidade que exercem a profissão com zelo, diligência, 
honestidade e capacidade técnica, observando as Normas Brasileiras de 
Contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses 
de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência 
profissionais são obrigados a reconhecerem e aplicarem as normas e condutas éticas 
baseados do código de ética de contador e nos princípios éticos do serviço da 
contabilidade. 
O Código de Ética é bem claro quando, em seus princípios afirma que o contador 
elege como princípios fundamentais, exercer a profissão com zelo, diligência, 
honestidade e capacidade técnica. Segundo Oliveira (1998, p. 11) 

 
A ética é teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência 
humana ou forma de comportamento dos homens, o da moral, 
considerado, porém na sua totalidade, diversidade e variedade”. 
Nesse veio de análise, a moral refere-se, em linhas gerais, aos 
padrões, aos valores e às normas que regem a conduta dos seres 
humanos em sociedade. Entendendo-a assim, cabe salientar que, 
além de diversidade e variedade no evolver histórico, essa concepção 
vê, em uma mesma sociedade, a possibilidade de coexistência de 
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diferentes morais, tal como se verifica, por exemplo, nas sociedades 
divididas em classes antagônicas.  
 

A ética profissional no campo de trabalho o sujeito tem que estar convicto dos 
princípios e valores inerentes ao ser humano para vivenciá-los no processo de 
trabalho, em que sua relação complexa legitima a profissão e a divisão técnica do 
trabalho, deve estar sempre comprometida com os valores éticos fundamentais. Sua 
efetivação no exercício da profissão é uma tarefa árdua, contudo é esse projeto critico 
e competente que direcionamos a profissão para a defesa dos direitos dos cidadãos e 
para a construção de uma nova sociabilidade. 

2.3 OS ASPECTOS QUE REGULAMENTA A PROFISSÃO DO CONTADOR 
ATRAVÉS DAS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE NBC Nº 1 DE 
07.02.2019. 

A contabilidade tem como princípio fixar a conduta do contador, quando no exercício 
da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe e no exercício da 
profissão. O contador precisa ter como pilar a ética profissional na compreensão da 
realidade dos seus usuários e no exercício da profissão com zelo, diligência, 
honestidade e capacidade técnica, observando as Normas Brasileiras de 
Contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses 
de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência 
profissionais. 
O Contador está amparado pela Resolução CFC 560/1983 que normatiza a profissão 
e assegura no Art. 1º que: que “ o exercício das atividades compreendidas na 
Contabilidade, considerada esta na sua plena amplitude e condição de Ciência 
Aplicada, constitui prerrogativa, sem exceção, dos contadores e dos técnicos em 
contabilidade legalmente habilitados, ressalvadas as atribuições privativas dos 
contadores”. 
O Contador pode exercer essas funções sob pena de medidas judiciais cabíveis ao 
exercício ilegal dessas atribuições por outros profissionais. A Regulamentação da 
Profissão do contador determina que seja atribuições privativas dos contadores e se 
refere ao exercício profissional em todo território nacional e às atribuições privativas 
veio para contribuir na construção de uma ordem societária mais justa e, direciona a 
atuação do contador a ser norteada pelo Código de Ética dos Profissionais da 
Contabilidade, o qual orienta o rumo ético-político do fazer profissional. 
O Código de Ética dos Profissionais da Contabilidade com seus valores ético-político 
direcionam a identidade profissional do contador no exercer da profissão com zelo, 
diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as Normas Brasileiras de 
Contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses 
de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência 
profissionais na relação entre o público e o privado, isto é, entre as instituições 
públicas e privadas. 

2.4 DEVERES E PROIBIÇÕES DO CONTADOR  

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade que aprovou a Resolução n 803/96, o 
contador é obrigado a seguir compulsoriamente nove incisos do artigo 2 do Código de 
Ética, visando o engrandecimento ético de toda a classe contábil e sua valorização 
perante a sociedade. O código de ética vem orientar o contabilista para que os mesmo 
possam não cometer uma infração ética, mesmo que involuntariamente e assim não 
incorrer nas sanções do Conselho Regional de Contabilidade 
A ética profissional possiblita que todos os contadores tenham suas ações voltadas 
para a moral, honestidade e, principalmente, o dever de pautar-se estreitamente pela 
verdade para a elevação da classe e da sociedade. 
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O profissional contador deve seguir a lei sem alegar que não a conhece, pois deve 
atualizar-se constantemente frente às mudanças dessa lei, pois deve atualizar-se 
constantemente frente às mudanças dessa lei. A honestidade é fundamental para o 
bom desempenho de suas funções, refletindo sua conduta moral e fortalece o 
contador frente a interesses antiético de pessoas que queiram compromoeter a 
verdade e a honestidade, protegendo o comprometimento da carreira através da sua 
conduta moral. 
Um dos trabalhos dos Conselhos Regionais de Contabilidade é fiscalizar o trabalho 
dos profissionais contabilistas, que devem ter registro junto ao Conselho Regional para 
atuar profissionalmente, não é permitido orientações técnicas contábeis por pessoas 
não habilitadas, isso é função do profissional contábil. 
O contabilista deve ter orgulho de sua profissão, levando sempre em consideração a 
importância de sua profissão e buscar sempre melhorais para a classe contábil 
podendo observar as virtudes básicas para um contador. Segundo Camargo (2001, p. 
35). 

• Prudência - A reta noção daquilo que se deve fazer ou evitar, exigindo 
o conhecimento dos princípios gerais da moralidade e das continências particulares da 
ação. 

• Justiça - É o ato de respeitar os direitos e os deveres; é a disposição 
de dar a cada um o que é seu de acordo com a natureza, a igualdade ou a 
necessidade; é a base da vida em sociedade e da participação na existência comum; 
a Justiça implica a combinação de diversas atividades, com a imparcialidade, a 
piedade, a veracidade, a fidelidade, a gratidão, a liberdade e a eqüidade. 

• Fortaleza - Firmeza interior contra tudo o que molesta a pessoa neste 
mundo, fazendo vencer as dificuldades e os perigos que exercem a medida comum. 

• Temperança - Regra, medida e a condição de toda virtude; é o meio 
justo entre o excesso e a falta; exige sensatez baseada num pensamento flexível e 
firme; encontra-se atrelada à continência, à sobriedade, à humildade, à mansidão e à 
modéstia. 
Em qualquer profissão devemos reconhecer os comportamentos que não devem ser 
praticados por seus profissionais e entre os deveres do contador deve ateder e 
trabalhar com honetidade, sigilo de informações, zelo pela profissão e solidariedade à 
classe e procurar entender e refletir sobre os seus deveres sempre pautados pela 
ética à profissão. 

2.5 DAS PROIBIÇÕES DO CONTADOR  

A ética profissional é representada por normas que condizem com a forma de atuação 
profissional dos contadores e deve condizer com sua prática pautadas no exercício 
profissional que são norteados pelo Código de Ética da profissão, para que possa 
trabalhar sem cometer atos ilícitos. 
Um dos principais requisitos para qualquer profissional em sua empregabilidade é a 
ética profissional. O profissional deve conquistar seus clientes pela sua capacidade e 
pelos seus serviços diferenciados sempre pautados na ética e sem nunca promover 
uma concorrência desleal. O sigilo profissional deve sempre ser respeitado e 
observando as informações e respeitando o cliente e o empregador. O contador deve 
seguir os princípios e normas contábeis, que são os pilares de toda atividade contábil. 
O código de Ética do Contabilista padroniza alguns procedimentos como forma de dar 
melhor entendimento a alguns atos praticados pelo contador como meio de justiça 
social aos individuos livrando-os de serem praticados atos que possam ser lesados 
com práticas ilícitas. Qualquer profissional deve conhecer a sua profissão e deve 
conhecer os aspectos técnicos, as prerrogativas e as regras de conduta moral da 
profissão, como bem aborda Handel (1994, p. 20).  
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Não é possível nem permissível a um profissional ter todos os 
conhecimentos técnicos para exercer com maestria a profissão 
contábil se este mesmo profissional não desenvolver suas atividades 
baseado num comportamento ético em relação aos demais colegas e 
a terceiros interessados. 
 

O profissional contábil deve exercer sua profissão observando uma série de princípios 
e valores individuais, que deve ser condizente com um conjunto de regras a serem 
respeitadas por todos no desempenho de suas atividades, devendo assimilar 
conceitos éticos e empenhar-se em vivenciá-los durante toda a sua carreira 
profissional. 

2.6 DOS DEVERES EM RELAÇÃO AOS COLEGAS E À CLASSE  

Todo profissional almeja em sua profissão, ser bem sucedido e ter reconhecimento 
junto à sociedade como bom profissional, para que possa ter bons clientes e assim 
adquir o sucesso profissional. Para que o bom profissional consiga alcançar o topo do 
sucessor ele não pode esquecer-se de se adequar aos princípios éticos de sua 
profissão, pois, a ética é a base do desenvolvimento das pessoas. 
A conduta ética está no desenvolvimento dos trabalhos com qualidade, respeito e 
dignidade. Dentro deste contexto, o profissional também deve levar em consideração o 
respeito pelos seus colegas de classe como cita o Art. 9º do Código de Ética do 
Contabilista. 

 
Art. 9º - A conduta do Contabilista com relação aos colegas deve ser 
pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço e 
solidariedade, em consonância com os postulados de harmonia da 
classe.  
Parágrafo Único. O espírito de solidariedade, mesmo na condição de 
empregado, não induz nem justifica a participação ou conivência com 
o erro ou com os atos infringentes de normas éticas ou legais que 
regem o exercício da profissão.  
 

A base do desenvolvimento dá-se através das pessoas, na construção de uma 
sociedade mais justa e na luta em busca de dias melhores, buscando a solução dos 
problemas, procurando viver com respeito e dignidade. Para o profissional contabilista 
uma boa relação com os colegas, além de ser pautada nas normas de contuda, faz 
parte da convivência por uma sociedade mais justa. Como podemos ver nas normas 
de conduta no seu Art. 10 e 11. 
O bom profissional é aquelo que no desenvolvimento de seus trabalho respeita o seu  
trabalho exercendo com ética seus compromissos, e adotar uma postura ética com 
seus colegas de classe, trabalhando como honestidade, respeito, apreço e 
solidariedade nos negócios e agir de forma honesta com todos aqueles que têm algum 
tipo de relacionamento devendo ser avaliados quanto ao seu esforço no cumprimento 
de suas responsabilidades públicas e em sua atuação como bom cidadão. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo pode-se afirmar que a ética não se limita a uma profissão, a uma 
categoria, nem tão pouco as suas regras, levando a verificação dos valores no âmbito 
individual e coletivo. A aceitação de valores deve ser uma escolha livre, consciente, 
integrando a vida social e profissional coerentemente com a projeção para o futuro. 
Desse modo, um código não deve ser garantia a execução dos valores e intenções 
que ali se apresentam, pois deve sim, fazer parte da formação profissional do 
contador, com consciência política de organização da classe, com compromisso 
enquanto participantes da sociedade.  
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Por isso, a ética precisa ser vista com mediação entre a teoria e a prática profissional. 
Considerando dessa forma, pode-se dizer que o código, ao mesmo tempo em que 
demonstra o avanço da categoria, também limita as ações se colocado na realidade 
objetiva.  A evolução das últimas décadas tem proporcionado um redimensionamento 
do agir profissional, buscando ser coerente com as demandas e os interesses da 
categoria e da sociedade. Na atualidade, nosso país necessita de uma posição ética 
de toda sociedade, sendo reflexo do elo entre a vida pública e a vida privada, entre o 
profissional e o cidadão.  
É de suma importância na conduta profissional do contabilista o uso dos principíos e 
das normas que constitui um importante instrumento legal de estabelecimento voltados 
para as regras e procedimentos a ser adotados, trazendo ainda como uma maior 
contribuição a transparência na responsabilidade de exercerem com zelo e 
honestidade a profissão.Todas as instituições estão sujeitas as leis e normatizações 
que se encontra em vigor que norteia as atividades no cumprimento do Conselho 
Federal de Contabilidade os ajustes na forma de evidenciação e elaboração das 
informações contábeis necessários à adequação da Contabilidade na prática e às 
novas exigências legais estabelecidas na Lei. 
Este estudo possibilitou a identificação de aspectos normativos da contabilidade 
abordadas em Resoluçõs do Conselho Federal de Contabilidade, visando resguardar 
um trabalho com normas, conceitos e procedimentos facilitando a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados contemplados na efetivação de uma contabilidade 
clara, objetiva, transparente e eficiente direcionado a um maior aprofundamento no 
estudo do tema. 
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CAPÍTULO XVI 

A IMPLANTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA RURAL DE PALMAS 
– TOCANTINS. 

      Andreia Cristina Fonseca Ribeiro de Oliveira Campos  
            Eusamar Araújo de Sousa                           

Alaeste Rodrigues Negreiros 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

O artigo despontou após a realização de uma formação com os profissionais de 
educação realizada em Palmas – Tocantins com o intuito de orientar como fazer a 
escolha das obras literárias do PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, pois sou 
responsável pela biblioteca e Livro didático na SEDUC1. A diretora da Escola Estadual 
Girassol de Tempo Integral Entre Rios nos informou a falta dos livros didáticos para os 
estudantes das séries iniciais e finais do ensino fundamental. 

Esta pesquisa é o resultado de estudos realizados sobre a educação rural 
compreendendo sua trajetória histórica, o conceito e a fundamentação legal. O 
objetivo principal é entender a dinâmica de funcionamento da Escola Estadual Girassol 
de Tempo Integral Entre Rios, localizada no distrito de Taquaruçu no município de 
Palmas - Tocantins, atendendo a comunidade do assentamento Entre Rios. Justificou-
se compreender como ocorreu a dinâmica de funcionamento nesta unidade de ensino, 
diante de tantas dificuldades tanto para os estudantes como para os profissionais por 
ser situada na zona rural. Esta escola atende estudantes na modalidade série 
multisseriada de 1 ao 9 ano do ensino fundamental. 

E com aumento das escolas rurais, infelizmente os problemas continuam, como o 
transporte escolar, mobiliário defasado, ausência de recursos tecnológicos, internet, 
professores desassistidos sem formação específica, falta de materiais pedagógicos e 
de estrutura física. Isso faz que não proporcione uma escolaridade mínima ao homem 
do campo, nos remete então a refletir sobre os processos pedagógicos como a 
organização escolar, o funcionamento e reconhecimento dos indivíduos sejam eles: 
estudantes, professores, diretores e comunidade que lá se encontram para que todos 
tenham acesso à educação ao longo da vida. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1ESCOLA ESTADUAL GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL ENTRE RIOS 

Segundo Nazareno (2016)2 no município de Palmas – TO, despontou 5 projetos de 
Assentamentos Federais criados a partir da desapropriação pela União desde 1980, 
de terras devolutas do antigo norte do Estado de Goiás (BRASIL,2014). 

Desde 1987 até o ano de 2008, foram criados os cinco Assentamentos: São João, 
Serra do Taquaruçu, Entre Rios, Veredão e Sítio. No ano de 1999 surgiu o 
Assentamento Entre Rios com a área 3.161,4135 ha, capacidade para 107 famílias 
instaladas em sua totalidade considerada pelo INCRA como um assentamento em 
estruturação. 

                                                           
1
 SEDUC – Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esporte, estado do Tocantins. 

2
  A equipe do Projeto Câmpus no Campus – UNITINS (Universidade Estadual do Tocantins). 

Realiza o Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) Assentamento Serra do Taquaraçu Palmas – 
Tocantins com a participação dos agricultores familiares, produtores e assentados. 
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Considerando que a grande maioria dos assentados tem sua origem fora do município 
de Palmas, em relação ao tempo de residência observa-se que mais de 60% dos 
assentados tem cinco anos ou mais no assentamento, o que pode comprovar a 
ausência de conflitos, desagregadores e demonstrar a identificação e estabilidade da 
comunidade com a realidade local. ( NAZARENO, 2016). 

Em relação à renda e a fonte de renda, nota-se que 41% dos assentados possuem 
uma renda de 1 salário mínimo. A fonte de renda prevalente é a produção da terra 
com 49% dos entrevistados. Embora haja, entre os arrimos de família, aposentados 
representando 24% dos entrevistados, e bolsistas de bolsa família. Observa-se 
também que 40% exerce atividade remunerada paralela ou recebe pensão ou 
aposentadoria. Vale destacar que muitas vezes parte da família se dedica a produção 
agrícola na pequena propriedade, enquanto outra parte exerce atividade remunerada 
na cidade ou em outras propriedades do Assentamento, para complementar a renda 
total da família. (NAZARENO, 2016). 

Um dos desafios para as famílias dos assentados são a educação e o trabalho para 
jovens.  Até então nesse período não foi criado escolas na redondeza, isso faz que 
tanto para as crianças, adolescentes e jovens se deslocam de suas residências 
enfrentando a distância, andando por quilómetros, utilizando o transporte escolar para 
chegar o distrito mais próximo, Taquaruçu, para poder ter oportunidade de estudo e 
trabalho. 

Os profissionais de educação que residem nas redondezas dos assentamentos foram 
designados a prestarem serviço em extensão do ensino médio regular no Colégio 
Estadual Duque de Caxias, no Distrito de Taquaruçu, no município de Palmas - 
Tocantins. Por esse motivo surgiu no decorrer do tempo o desejo da criação de uma 
escola no Assentamento Projeto Agropecuário Entre Rios para atender as famílias da 
região. 

Em 2007, a professora Terezinha Ribeiro da Silva candidatou se como a presidente da 
Associação Dos Pequenos Agropecuarista do Projeto Agropecuário Assentamento 
Entre Rios. Depois de eleita, incentivou a fazer uma campanha, conversando com os 
moradores, jovens e adultos, mostrando às famílias a importância de ter uma escola 
no Assentamento. 

No ano seguinte, foi levada uma proposta para a Secretária de Educação do Estado 
do Tocantins com intuito de atender os filhos dos produtores dos Assentamentos da 
região. Salientando que dois produtores, Adaontino Alves dos Santos e Gezilda Rocha 
dos Santos contribuíram para a realização do recenseamento dos estudantes. 

Realizadas reuniões com as famílias dos assentados de Entre Rios, feito um 
documento para que os estudantes fizessem um abaixo assinado. E nesse período a 
Secretária de Educação, Maria Auxiliadora Seabra Rezende, conhecida como 
professora Dorinha, deu o apoio para o andamento desse propósito indo até Brasília 
para resolver a situação da área da escola com o Superintendente do Incra. 

Promulgou-se a Lei n. 2.129, de 12 de agosto de 2009, onde cria e denomina as 
unidades escolares específicas. 

Faço saber que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
TOCANTINS decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1o São criadas e denominadas, na Diretoria Regional de Ensino 
de Palmas da Secretaria da Educação e Cultura, as seguintes 
unidades escolares:  

I – No Distrito de Buritirana, a Escola Estadual de Buritirana; II – no 
Assentamento Entre Rios, a Escola Estadual Rural Entre Rios.  
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Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Palácio Araguaia, em Palmas, aos 12 dias do mês de agosto de 
2009; 188o da Independência, 121o da República e 21o do Estado.  
(Diário Oficial do Tocantins, edição n.2.954, p.5, 2009). 

 

Diante disto, a construção iniciou apenas no mês de junho do ano de 2011 e foi 
inaugurada e entregue a comunidade no mês de fevereiro de 2012. A escola está 
situada na zona rural, localizada na Chácara Serra Verde, n.98, entre o Distrito de 
Taquaruçu no município de Palmas – Tocantins. 

A primeira turma iniciou suas atividades em 2012 com 67 alunos e 6 professores 
compondo o corpo docente, atendendo assim, de 1º ao 9 º ano de ensino fundamental.  
E no ano de 2018 funcionou com 49 alunos atendendo com salas multisseriadas, em 
regime de tempo integral e com participação de 10 professores. 

Os conteúdos eram trabalhados com o currículo tradicional da Secretaria Estadual, 
Juventude e Esportes e a parte diversificada com noções de técnicas agrícolas. Um 
dos enfrentamentos é a contratação de professores graduados na área para essas 
disciplinas: sistema de cultivo, agroindústria, aquicultura, extrativismo e educação 
física como parte diversificada, devido à distância, isso compromete o cumprimento da 
legislação do Decreto n.º 7.352/2010 do artigo 7º estabelece que para desenvolver e 
manter a política de educação do campo, os sistemas de ensino deverão assegurar: 

 

Art. 7o No desenvolvimento e manutenção da política de educação do 
campo em seus sistemas de ensino, sempre que o cumprimento do 
direito à educação escolar assim exigir, os entes federados 
assegurarão: 
I - Organização e funcionamento de turmas formadas por alunos de 
diferentes idades e graus de conhecimento de uma mesma etapa de 
ensino, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental; 
II - Oferta de educação básica, sobretudo no ensino médio e nas 
etapas dos anos finais do ensino fundamental, e de educação 
superior, de acordo com os princípios da metodologia da pedagogia 
da alternância; e 
III - Organização do calendário escolar de acordo com as fases do 
ciclo produtivo e as condições climáticas de cada região. 

 
 
Por meio da legislação brasileira assegura que as práticas educacionais no que se diz 
a educação do campo devem atender as necessidades e interesses da população 
camponesa, bem como conteúdos e metodologias que sejam apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos estudantes das zonas rurais. 

Conforme a citação acima do Decreto n.º 7.352/2010 do artigo 7º inciso III, afirma que 
o calendário escolar deve atender de acordo com a produção agrícola e as condições 
climáticas, não é o que acontece nesta instituição escolar pois segue como escola 
urbana. 

Os professores são graduados, observando que apenas uma professora tem 
especialização específica para trabalhar com educação do campo. Ressalto que a 
professora de Educação Física é única efetiva e os demais são contratadas pelo 
Estado. 

Conforme a LDB nº. 9496/96 no artigo 23 esclarece sobra a organização das séries 
que podem ser anuais, período semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 
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estudos, grupos seriados e etc. sempre atendendo ao interesse do processo de 
aprendizagem.  

Art.23. A educação básica poderá organizar-se em series anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de período de 
estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e 
em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que 
o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

Nesse mesmo artigo no §2º estabelece que o calendário escolar nas escolas do 
campo deve se adequar-se “as peculiaridades locais, inclusive climáticas e 
econômicas, a critério do respectivo, sistema de ensino, sem com isso reduzir o 
número de horas letivos previsto nesta Lei.” (BRASIL, 1996). 

§2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, 
inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de 
ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto 
nesta Lei. 

As dependências da unidade de ensino são 04 salas de aula, banheiros feminino e 
masculino de uso para os estudantes e funcionários, 01 cozinha, 01 depósito, uma 
pequena sala para atender a secretaria, sala da diretora e sala de professores, 01 
refeitório, 01 grande área verde. 

A equipe pedagógica é formada pela diretora, 01 secretária, 01 auxiliar apoio 
pedagógico, 10 professores. Sendo que no administrativo é 01 porteiro, 01 serviço 
geral e 02 merendeiras. São poucos funcionários que residem na redondeza da 
escola. 

No que se refere ao recurso tecnológico que ainda precisa ser investido, pois tem 
apenas 02 computadores, 01 impressora e 01cópiadora que ficam na secretaria. Não 
há computadores para atenderem os professores, no caso os mesmos têm que levar 
seu notebook, nem há internet, data show, som, caixa de som, microfone, retroprojetor 
e os mobiliários estão precários.   

Os recursos didáticos os próprios professores compram para utilizar na aula, pois o 
recurso financeiro é insuficiente para atender a demanda das necessidades de uma 
escola em tempo integral, recebe de acordo com o quantitativo do censo escolar. 

Os desafios são grandes, é um deles é a formação para professores, já faz muito 
tempo que não participam e com a falta de recurso tecnológico há dificuldade de fazer 
o planejamento escolar. As maiorias fazem o planejamento em casa, pois não há 
internet na escola. Portanto, fica difícil do coordenador pedagógico fazer o 
acompanhamento do planejamento dos professores, por não ter mobiliário, recurso 
tecnológico e até livros paradidáticos. 

Outro aspecto a considerar que não há uma sala de biblioteca, assim não havia livros 
literários e paradidáticos para os professores. Nesse período de visita in loco, a 
técnica do PNLD, mobilizou doações de livros literários e didático para que 
atendessem a unidade escolar. 

Percebe que os livros didáticos não estão de acordo com a realidade dos estudantes 
que moram na zona rural, é uma linguagem diferente e conteúdos que não é de 
interesse. Sendo que a partir do ano de 2017 com a falta de profissional houve 
mudanças no currículo na parte diversificada, alterando para as disciplinas: iniciação 
cientifica, cultura corporal, redação, aprofundamento de leitura e escrita, saberes e 
fazeres do campo e ensino religioso (optativo).  

Atualmente, essa unidade escolar é uma extensão do Colégio Estadual Duque de 
Caxias, que situada no distrito de Taquaruçu. Os estudantes permanecem no local, 
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com professores e uma pessoa para o apoio pedagógico, sendo que Colégio Estadual 
Duque de Caxias fica 54 km de distância da outra unidade de ensino. Entendemos que 
dessa forma esses estudantes que pertenciam a Escola Estadual Girassol de Tempo 
Integral Entre Rios que de alguma forma sente   excluídos da unidade que hoje 
pertencem no Colégio Estadual Duque de Caxias, comprometendo assim a 
aprendizagem dos alunos e inclusão social no meio em que vive. 

2.2 EDUCAÇÃO RURAL:  CONCEITOS E ASPECTOS HISTÓRICOS 

É relevante considerar que a pesquisa referente a educação rural parte do 
pressuposto que o saber gerado pelo povo da zona rural tem especificidades em 
virtude das diversificadas condições de vida e de trabalho dos trabalhadores rurais. 
Por esse motivo é importante compreender a diferença os termos “rural” e “campo”.  

A concepção de rural representa uma perspectiva política presente nos documentos 
oficiais, que historicamente fizeram referência aos povos do campo como pessoas que 
necessitam de assistência e proteção, na defesa de que o rural é o lugar do atraso. 
Trata-se do rural pensado a partir de uma lógica economicista, e não como um lugar 
de vida, de trabalho, de construção de significados, saberes e culturas. (DIRETRIZES 
CURRICULARES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, 2008). 

A concepção de campo tem o seu sentido cunhado pelos movimentos sociais no final 
do século XX, em referência à identidade e cultura dos povos do campo, valorizando-
os como sujeitos que possuem laços culturais e valores relacionados à vida na terra. 
Trata-se do campo como lugar de trabalho, de cultura, da produção de conhecimento 
na sua relação de existência e sobrevivência. (DIRETRIZES CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO DO CAMPO, 2008). 

Portanto, a partir do momento que é compreendido esse termo entre educação rural e 
educação do campo, oportuniza uma nova visão, uma perspectiva de um futuro melhor 
para nossos estudantes, de que realmente a educação rural de fato seja uma 
educação do campo, respeitando suas peculiaridades. 

 A educação rural se apresenta dentre dos interesses capitalistas e do agronegócio, 
em que vê o campo como um espaço de exploração e lucro, através da monocultura, 
onde os trabalhadores do campo passam a plantar e a cultivar tão somente para os 
fins da exportação e não para a subsistência da família, em vez que a educação é 
concebida num pacote urbano, tudo oriundo da cidade menosprezando os saberes 
dos povos da terra. (FREIRE, 2012). 

A educação rural foi prejudicada ao longo do tempo da história de nosso país, pois o 
sistema educacional não considerava o meio em que vive o educando, já que sustenta 
a ideia de reprodutivista na escola. (MARINHO, 2008). 

Sendo assim, a educação rural foi instituída por lei não considerando as necessidades 
do homem do campo. Assim, cita Ribeiro ao conceito afirmativo da educação rural: 

A educação rural foi criada com base nos interesses do capital, é 
fruto dos interesses deste, ou seja, pela busca do desenvolvimento 
do capitalismo no campo e não o interesse em buscar o 
desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que 
vivem no campo. (RIBEIRO, 2012, P. 297). 

No entanto, um dos julgamentos referentes à educação rural é a sua intencionalidade 
de treinar em vez de educar, e esse treinamento tinha objetivo comum em atender os 
interesses das elites. 

No ano de 1917, houve um aumento do fluxo de migração da zona rural para urbana, 
isso se caracteriza como um problema, pois os afluxos de pessoas analfabetas nos 
centros urbanos passam a ser visto com o obstáculo para o país. 
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Apesar de o Brasil nessa época, ser uma enorme zona rural não se pensava em 
educação rural isso devido quatro causas que contribuíram que permanecesse dessa 
forma. 

1.Para o governo Português, o Brasil era terra de exploração e não 
de investimento, assim as riquezas deveriam sair daqui para a 
Europa e não fazer o inverso. 2.  A atividade econômica do país era 
braçal e não requereria uma obra de mão especializada, pois para 
trabalhar no campo, extrair minério ou cuidar de gado, o homem não 
precisa de saber ler, nem escrever, mais fácil a manipulação. 3. A 
população brasileira na grande parte era formada de índios, negros, 
escravos e mulheres, pessoas que não tinham direito a educação. 4. 
Uma educação rural dependeria do apoio do senhor das terras, não 
reconhecia a educação como algo importante. (MARINHO, 2008, 
p.32). 

Compreende que o povo brasileiro não tinha uma formação e seu trabalho era voltado 
para atividade braçal, não exigia saberes e conhecimentos. 

Esclarece que o império decretou a Lei das Terras em 1850, por saber que o fim da 
escravatura seria inevitável e que essa questão agravaria os conflitos por terra. Assim, 
a lei surge para restringir o direito de posse de terra. Somente teria acesso á posse os 
que tivessem capital para adquiri-la, o que fortaleceria o processo de exclusão rural. 
(MORISSAWA, 2001). 

Com o fim do escravismo, os homens livres começam a vender sua força de trabalho 
para os fazendeiros. Assim os imigrantes europeus chegam ao país para trabalhar nas 
fazendas, aumentando significamente a massa da população rural. O imperador, diz 
que uma primeira série de conhecimentos deveria ser dada tanto para o pobre quanto 
para o rico, para os menos inteligentes e para os mais inteligentes, pois a 
oportunidade de saber contar, ler, escrever deveria ser oportunizada para todos. 
(MARINHO, 2008). 

As escolas no meio rural eram construídas, mas não atuavam principalmente as 
escolas agrícolas criada nesse período que não possuíam os instrumentos 
necessários para o seu funcionamento. A proposta de educação para as escolas do 
campo eram as mesmas para as escolas urbanas.Outras iniciativas do Estado em 
relação à educação rural. No ano de 1937, foi criada a Sociedade Brasileira de 
Educação Rural com o objetivo de expansão de ensino e a preservação da arte e do 
folclore rural. (SOUZA, 2006). 

Na década de 1940, foi criada a Comissão Brasileira Americana de Educação das 
Populações Rurais cuja finalidade era a implantação de projetos educacionais e o 
desenvolvimento das comunidades rurais. 

Então a partir daí nasce o ruralismo pedagógico, um projeto que atendia os interesses 
dos fazendeiros em manter os trabalhadores rurais no campo e daqueles que temiam 
a superpopulação das cidades. A proposta era levar uma educação para o meio rural 
brasileira no sentido de impedir a migração e fixar o homem no campo. O ruralismo 
pedagógico não resolveu o problema da educação no meio rural, já que surgiu sem 
nenhuma proposta nova para as pessoas do campo e não pretendeu despertar o 
homem do campo para sua condição social excludente. 

Em 1950, outras ações foram criadas para a preparação de técnicos destinados a 
educação de base rural e programas de melhorias da vida dos agricultores com a 
Campanha Nacional de Educação Rural e o Serviço Social Rural. No ano de 1960, as 
experiências do meio rural foram realizadas pelo Movimento de Educação de Base – 
MEB, ligado a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, então a partir de 
1967 foi o órgão colaborador do Ministério da Educação e Cultura – MEC, na 
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alfabetização e educação de adultos. A atuação dessa educação de base tinha como 
preferências as áreas rurais mais pobres do país. 

O grande erro assumido pelo país na década de 1960 foi acreditar que se deveria dar 
uma educação para o desenvolvimento e não para a formação de uma consciência 
crítica, no qual o homem teria que mostrar que sabe pensar como cidadão e que não 
era um mero joguete de ideologias, características de uma sociedade capitalista. 
(MARINHO, 2008). Para acalmar os anseios do povo, o presidente João Goulart, em 
1961 anuncia suas reformas de base, dentre elas, a Reforma Agrária. 

Em 1967, o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL iniciou suas ações. E 
na década de 1970 com a preocupação com o desenvolvimento socioeconômico do 
país, o analfabetismo volta a ser o foco das políticas públicas, criou-se o EDURURAL 
que veio a funcionar na década de 1980 para melhorar a educação rural. (SOUZA, 
2006). Entre 1980 – 1985 criou se o Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto – 
PSECD, surgia aí à proposta de primar às populações carentes do meio rural e das 
periferias urbanas, visando corrigir pela indução governamental, os problemas sociais 
gerados pelo desenvolvimento econômico. (ANDRADE, 1993). 

O ano de 1980 apresenta um novo aspecto de abertura política em um contexto de 
discurso democrático aclamado por diferentes forças sociais e políticas, como afirma 
Oliver Costilla. 

 

De 1985 a 1988 o Brasil viveu o auge de importante momento político 
– coletivo-democrático encarnado na constituinte e constituição de 
1988, documento de importância suprema para atender a situação 
que ainda persiste, referente ao encontro entre renovada sociedade 
política dirigente e as demandas expressas da sociedade civil em 
luta. (COSTILLA, 2006, p.28) 

No contexto das demandas da sociedade civil, a Reforma Agrária continua a ser uma 
das grandes questões vinculadas as desigualdades sociais. Surge nessa época o 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST, para dar continuidade às lutas que 
se travam pela terra no país. Em 1985 o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA entregou as lideranças políticas um plano intitulado Plano Nacional 
de Reforma Agrária – PNRA que tinha como objetivo dar aplicação rápida ao Estatuto 
da Terra e viabilizar a Reforma Agrária. (MORISSAWA, 2001) 

Diante deste anúncio do PNRA, grupos de elites dominantes demostrou insatisfação e 
pressionaram o governo contra a realização do plano.  E a partir de conversas e 
reinvindicações realizada pelo MST por um projeto transformador da educação e da 
escola, começam a surgir por via das políticas públicas programas e projetos com 
propostas diferentes, por incluir nessas propostas o sentido de Educação do Campo. A 
luta dos movimentos sociais e sindicais pela melhoria de qualidade da educação no 
campo firmava em construir uma ideia de educação que estivesse harmonia com as 
particularidades da vida real dos camponeses (CALDART, 2002). Essa luta culminou o 
I Encontro Nacional de Educadores a Reforma Agrária – ENERA no ano de 1997. E no 
ano seguinte, realizou na cidade de Luziânia em Goiás a Conferência Nacional por 
uma Educação Básica do Campo.  

O Ministério de Desenvolvimento Agrário cria o Programa Nacional da Educação na 
Reforma Agrária – PRONERA por meio da Portaria n. 10/98 do Ministério 
Extraordinário de Políticas Fundiário, a fim de implantar ações educativas para as 
populações dos acampamentos e assentamentos rurais com o objetivo de fortalecer o 
mundo rural como território de vida em todas as suas dimensões: econômicas, 
políticas, culturais e éticas. (INCRA, 2004). No entanto, Silva (2006) acrescenta que 
além do MST contribuíram para a construção da Educação do Campo, os seguintes 
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movimentos sociais: Movimentos Indígenas, Movimento Nacional dos Pescadores – 
MONAPE, Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, Coordenação Nacional dos 
Quilombolas – CONAQ, Conselho Nacional dos Seringueiros – CNS, Movimentos dos 
Agricultores e Trabalhadores Rurais. 

No ano de 2004, esses movimentos em parceria com outros movimentos e instituições 
governamentais e não governamentais realizaram na cidade de Luziânia, Goiás, a II 
Conferência Nacional por uma Educação do Campo. Considera que a organização dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais tem resultado em conquistas significativas no 
âmbito de luta por políticas públicas e cita como exemplo, a aprovação das Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo conforme Parecer 
n.36/2001 e Resolução n.1/2002, do Conselho Nacional de Educação. (CALDART, 
2004). 

Em 2010 a Educação do Campo passa a ser reconhecida como Política Pública a 
partir da publicação do Decreto n. 7352, que destaca os princípios dessa política 
sendo: respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 
ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia. 

2.3 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

A primeira carta da Lei 15 de Outubro de 1827, publicada em 31 de outubro de 1827, 
estabelecia criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais 
populosos do Império e preparação de professore para tal fim. (LIMA, 2015). Os 
referidos autores afirmam ainda que dentre as constituições brasileiras, as de 1934 foi 
à primeira fazer menção a educação para as comunidades rurais. Foi estabelecido 
ainda nesse ano o Plano Nacional de Educação com a finalidade de fiscalizar as 
atividades de ensino em todo o Brasil. 

Na década de 1960 com a criação da Lei n.º4.024/61 ficou clara a marginalidade da 
educação do campo, uma vez que foi delegada aos municípios a estruturação da 
escola fundamental rural.Em 1964, o presidente Castelo Branco anuncia a primeira lei 
da Reforma Agrária do Brasil, a Lei n. 4.504, de 30 de novembro de 1964  denominado 
o Estatuto da Terra, não foi implantada. (MORISSAWA, 2001). O artigo 11 da lei N. 
5695/71 preconizava que a zona rural deveria ser adaptada ao calendário agrícola. 
Então, as escolas poderiam organizar seu calendário com previsão de férias na época 
do plantio e da colheita. 

A partir de 1990, a educação ganha à posição de destaque tornando o centro de 
debates, vários acontecimentos contribui os avanços da legislação que assegurava o 
atendimento da população rural garantindo assim o direito da educação, os conflitos 
ainda ocorriam consistiu a criação do Movimento Sem Terra Estado brasileiro para 
Estado Democrático, debates e lutas pela educação de qualidade que atendesse as 
necessidades dos camponeses. 

A Lei n. 8.069/90 em seu Art. 53 ao tratar do direito a educação hierarquiza os 
objetivos da ação educativa colocando como 1.  O pleno desenvolvimento do 
estudante como pessoa; 2. O preparo para o exercício da cidadania; 3. A qualificação 
para o trabalho. O inciso V complementa e específica o direito do acesso à escola, 
determinando que a mesma seja situada próxima à residência do educando. Tal 
preceito deve ser assegurado aos estudantes do campo. A LDB Lei n. 9394/96 nos 
artigos 23, 26 e 28 contempla a diversidade do campo em todos seus aspectos 
sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. 

O Decreto n.º 7.352/2010 dispõe sobre a política de educação do campo no Brasil e 
sobre o Programa Nacional de Educação a Reforma Agrária – PRONERA. Foi 
publicado no Diário Oficial da União, seção 1, n.212, 05 de novembro de 2010.  
Desponta em respostas a reivindicação em nome de uma educação do campo que 
esteja de acordo com a realidade do camponês.  Em seu artigo 1º estabelece que a 
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União tenha o dever legal de ampliar a política de educação do campo sedo que os 
Estados, Municípios e Distrito Federal colaborarão com o desenvolvimento dessa 
política. 

E no §4º desse mesmo artigo, designa a oferta de formação inicial e continuada de 
profissionais da educação, bem como estabelece a garantia de dar condições da 
infraestrutura e transporte escolar para a população camponesa. E ainda demonstra 
garantia de “materiais didáticos, equipamentos, laboratórios, bibliotecas e área de 
lazer e desporto adequado ao Projeto Político Pedagógico e em conformidade com a 
realidade local e a diversidade das populações do campo”. 

É mencionado no Decreto n.7.352/2010 em seu Art. 2º indica cinco princípios da 
educação do campo, 

 

Art. 2º. São princípios da educação do campo: 

I – Respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, 
culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e 
de raça e etnia. 

II – Incentivo a formulação de projetos políticos pedagógicos 
específicos para as escolas do campo, estimulando o 
desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de 
investigação e articulação de experiências e estudos direcionados 
para o desenvolvimento social, economicamente justo e 
ambientalmente sustentável em articulação com o mundo do trabalho. 

III – Desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da 
educação para o atendimento de especificidade das escolas do 
campo, considerando-se as condições concretas da produção e 
reprodução social da vida no campo; 

IV- Valorização de identidade da escola do campo por meio de 
projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias 
adequadas as reais necessidades dos alunos do campo, bem como 
flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do 
calendário escolar as fases do ciclo agrícola e as condições 
climáticas; 

V- Controle social da qualidade da educação escolar, mediante a 
efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do 
campo. 

No Art. 5º refere especificamente à formação de professores, conforme a citação 
abaixo, 

A formação de professores para a educação do campo observará os 
princípios e objetivos da Política Nacional de Formação de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica conforme o disposto 
no Decreto n. 6755, 29 de janeiro de 2009 e será orientada no que 
couber pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Educação. 

 

O artigo 6º preconizava o respeito à valorização da cultura e das tradições da 
população rural, tendo em vista que determina que os “os recursos didáticos, 
pedagógicos, tecnológicos, culturais e literários destinados a educação do campo 
deverão atender as especificidades e apresentar conteúdos relacionados aos 
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conhecimentos do campo”. Isso significa deve levar em conta os saberes próprios da 
comunidade rural. 

O artigo 7º estabelece que para desenvolver e manter a política de educação do 
campo, os sistemas de ensino deverão assegurar: 

 

Art. 7o No desenvolvimento e manutenção da política de educação do 
campo em seus sistemas de ensino, sempre que o cumprimento do 
direito à educação escolar assim exigir, os entes federados 
assegurarão: 
I - Organização e funcionamento de turmas formadas por alunos de 
diferentes idades e graus de conhecimento de uma mesma etapa de 
ensino, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental; 
II - Oferta de educação básica, sobretudo no ensino médio e nas 
etapas dos anos finais do ensino fundamental, e de educação 
superior, de acordo com os princípios da metodologia da pedagogia 
da alternância; e 
III - Organização do calendário escolar de acordo com as fases do 
ciclo produtivo e as condições climáticas de cada região. 

 

Denota-se que Educação do Campo é garantida por meio de leis especificas que 
determinam que as práticas educacionais devam atender as necessidades e 
interesses da população camponesa, bem como conteúdos e metodologias que 
estejam apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes das zonas 
rurais. 

Em 2002 o Conselho Nacional de Educação (CNE) instituiu Diretrizes Operacionais 
(DO) para a educação básica nas escolas do campo. No entanto, o artigo 5º 
recomenda que as propostas pedagógicas das escolas do campo, que sejam 
respeitados as diferenças e o direito de igualdade e cumprindo imediata e plenamente. 

A II Conferência Nacional por uma educação básica do campo de 2004 trouxe como 
emblema “Educação do Campo – direito nosso e dever do Estado”. 

Em 2008, o Conselho Nacional da Educação prescreve as diretrizes complementares, 
normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da 
Educação Básica.  Apenas em 2010, o Conselho Nacional de Educação determinou as 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) gerais para a Educação Básica e na seção IV, 
em seus artigos 35 e 36 tratam da educação do campo. 

A escola do campo precisa valorizar os saberes construídos em cada comunidade, 
mas precisa também ter como foco os saberes necessários a uma cidadania 
planetária, os saberes que preparam para produção e o trabalho, para emancipação 
para a justiça, para a realização plena do ser humano, garantindo – lhe o direito de se 
constituir cidadão que deseja continuar no campo ou não, de ter possibilidade de 
sobreviver e viver com dignidade a partir de seus modos de produção de vida, trabalho 
e cultura. (CALDART, 2000). 

As escolas que estão situadas no campo devem buscar conhecimento e desenvolver 
ações, práticas de educação do campo, interdisciplinaridade com as práticas sociais 
do lugar. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Infelizmente ainda existem muitas escolas como esta que foi mencionada nesta 
pesquisa, sua localização é no campo mas ainda é uma educação rural.  E sabemos 
como a educação é um componente essencial para a sociedade em que os 
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camponeses atuam. Pois acreditam, que através dos estudos podem ter uma 
oportunidade melhor. 

A educação do campo surge com o objetivo de atender as necessidades da população 
camponesa e deve ter uma concepção político-pedagógica, voltada para aumentar o 
vínculo do camponês com a terra e o lugar onde se vive.  

A educação do campo surge como uma oportunidade de acesso ao conhecimento 
científico dos camponeses sem mesmo sair do lugar de origem. Uma educação 
necessária e possível de se concretizar, trabalhando e fomentando os saberes 
existentes dos povos do campo.  

Alcançou o objetivo da pesquisa, conhecendo a implantação e o funcionamento da 
Escola Estadual Girassol de Tempo Integral, município de Palmas – Tocantins e que 
sua rotina ainda enfrenta muitos desafios. É preciso ser respeitado os valores e 
conhecimentos desses povos.  

A educação do campo deve habilitar o indivíduo a reconhecer-se no meio social em 
que vive, permitindo-os compreender que vivendo e estudando no campo é capaz de 
ter um processo de ensino-aprendizagem de qualidade e cidadão. 

Entretanto, a escola representa um avanço para a comunidade local levando em conta 
que cria oportunidade para os camponeses terem acesso ao conhecimento. Esse 
avanço tem sentido se a escola continuar buscando um ensino voltado para a 
realidade camponesa, caso contrário, os avanços param no tempo. 

Para um melhor entendimento, pode considerar a educação do campo como um 
sinônimo de desenvolvimento do campo, pensado nas pessoas que vivem naquele 
ambiente.  Enquanto a educação rural é o sinônimo de crescimento voltado para os 
índices de econômicos e não dos índices de melhoria de vida populacionais. 

Iniciaram com as lutas dos movimentos sociais buscando os seus direitos e o 
cumprimento destes, e o segundo momento, foi criada sem a participação das 
pessoas a qual essa educação se destina, visando apenas seus próprios interesses. 

Apesar de existir o direito na lei a educação do campo, é necessária que faça 
cobrança por parte desses povos para que esse direito não seja esquecido e muito 
menos deixado de ser cumprido. É importante que todos nós façamos parte desse 
processo, não apenas aqueles que vivem no campo. A educação apenas acontece 
com a contribuição de todos aqueles que escolheram essa profissão, educadores. 
Eles precisam andar a par, além das questões que são peculiares ao campo, as lutas 
e as conquistas direcionadas para essa educação, sendo isso o complemento para 
sua formação como educador do campo. É uma luta de todos nós que somos 
educadores, independente de qual área atuamos. 
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                                               CAPÍTULO XVII 

 

PSICOPEDAGOGO: DESAFIOS NO PAPEL DE ASSESSORAMENTO AO 
PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO NO PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA 
ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
Gleyde Ohana Ribeiro dos Santos   
Eva Lopes da Cruz Arndt 
Danilo Marcus Barros Cabral 
Reobbe Aguiar Pereira 
Adriana Keila Dias 

 

1 INTRODUÇÃO  

Sabe-se que o processo de ensino e aprendizagem requer tanto do professor quanto 
do aluno um certo esforço e vontade. Assim, em qualquer área do conhecimento ou 
etapa de ensino é importante que o professor tenha conhecimento e autonomia para 
gerir o fazer pedagógico.  Assim, no Ensino Médio é necessário que haja um fazer 
pedagógico de qualidade com observância das reais necessidades dos alunos.  

Numa visão inclusiva no Ensino Médio, torna-se necessário que todos os responsáveis 
pelo processo educativo, contribuam para que o aluno com necessidades especiais 
adquira possibilidades de desenvolvimento, assim como os demais estudantes. Ao 
longo dos anos o atendimento escolar das pessoas com deficiência no Brasil tem 
passado por diversas transformações e ganhando mais espaços de debates em todos 
os segmentos sociais. De acordo com Silva e Silva (2012) a história de escolarização 
de pessoas com deficiência no Brasil é assinalada por sua ausência do sistema 
regular de ensino e por sua implementação em espaços segregados de educação.  

Com o passar dos tempos as pessoas com deficiência adquiriram o direito garantido 
em Lei de terem o acesso, bem como as condições para permanência com sucesso 
na escola regular. No entanto, apesar da regulamentação da inclusão das pessoas 
com deficiência no ensino regular se percebe que oferecer um ensino de qualidade 
ainda é um grande desafio em todas as modalidades de ensino, e, no Ensino Médio 
ainda há muitos desafios a serem superados.   

Com as mudanças ocorridas no campo educacional além do surgimento de diversos 
recursos didáticos, surgiram também outros profissionais para auxiliar o fazer 
pedagógico do professor tornando o processo de ensino e aprendizagem mais 
significativo e eficaz. O psicopedagogo, por exemplo, é o profissional que tem, dentre 
outras funções, a de contribuir com o professor orientando e apresentando sugestões 
que possam ajudar no desenvolvimento do aluno. 

É importante o professor ter consciência do seu papel enquanto mediador do 
conhecimento, e estar atento a possíveis dificuldades de aprendizagem dos alunos 
para que possa atendê-los de forma eficiente. Quanto mais cedo identificar as 
possíveis dificuldades de aprendizagem do aluno, mais possibilidade tem de contribuir 
para que seu aprendizado seja positivo.Diante disso, o tema deste estudo é a 
contribuição do psicopedagogo no assessoramento ao professor no planejamento de 
atividades para alunos com necessidades especiais no Ensino Médio, etapa final da 
educação básica.   



mmmmmmm 
 

158 

A problemática surgiu mediante o seguinte questionamento: Como o psicopedagogo 
poderá contribuir no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com 
necessidades especiais no Ensino Médio? Assim, utilizou-se como metodologia a 
pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo. O objetivo dessa pesquisa está voltado 
para verificar a função do psicopedagogo na escola em específico no assessoramento 
do professor do ensino médio no planejamento de atividades para alunos com 
necessidades especiais.  

A justificativa desse estudo está voltada para o fato de se perceber a importância do 
psicopedagogo no assessoramento e orientação ao professor para a promoção de 
novas práticas em sala de aula com alunos especiais em que, torna-se necessário que 
o fazer pedagógico possibilite a participação e desenvolvimento do aluno de maneira 
que leve em consideração suas capacidades e limitações.  

Dessa maneira, este artigo encontra-se organizado em três tópicos distintos, porém 
interligados: O primeiro tópico, discorre sobre o papel do psicopedagogo e sua 
contribuição no planejamento docente visando a inclusão. O segundo, trata-se do 
processo de inclusão no ensino médio e a atuação do psicopedagogo. O terceiro, 
apresenta as considerações finais e o quarto tópico traz os referenciais utilizados na 
construção desse estudo. 

Além disso, os resultados deste estudo demonstram que o psicopedagogo é um 
profissional que contribui para que o processo de ensino e aprendizagem na escola 
ocorra de modo satisfatório tanto para os alunos quanto para os professores, busca 
compreender as causas do insucesso de alguns alunos e oferece subsídios para que o 
fazer pedagógico dos professores tenha maior qualidade.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 O PSICOPEDAGOGO E SUA CONTRIBUIÇÃO NO PLANEJAMENTO DOCENTE 
VISANDO A INCLUSÃO 

Sabe-se que o processo educativo-formal, requer tanto da escola quanto do professor 
um ensino-aprendizagem em que seja levado em consideração as capacidades, as 
limitações, o modo como aprende e ritmo de aprendizagem do aluno.  

É notório que cada aluno é diferente um do outro e que, em algum momento do 
processo, revela características peculiares de aprender, o que demanda mecanismos 
diferenciados. De modo especial, os alunos com necessidades especiais incluídos nas 
salas de ensino regular devem ser assistidos dentro daquilo que se fizer necessário de 
modo que o seu desempenho escolar ocorra de modo satisfatório. Assim, o 
planejamento do professor é fundamental para que as ações desenvolvidas sejam de 
qualidade e possibilite a participação e inclusão deste tipo de aluno.  

A pessoa com deficiência tem seus direitos garantidos pela Constituição Federal de 
1988, e o artigo 54 da Lei Federal 8069/90, garante um atendimento educacional 
especializado preferencialmente na rede regular de ensino, o que também é 
assegurado pela LDBN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a Lei no. 
9394/96.    

De acordo com o documento da LDB/96 (BRASIL, 1998), a “Educação Especial é uma 
modalidade da educação básica que deve ser ofertada, no sistema regular de ensino, 
sendo obrigatório um atendimento especializado para aqueles que apresentarem 
características que o impeça de acompanhar os demais”.   

É nesse sentido, que o papel do psicopedagogo se torna importante, pois ao 
assessorar o professor no seu planejamento, poderá contribuir para que sejam 
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garantidos aos alunos com necessidades especiais os mesmos direitos de 
aprendizagem dos demais. Esta premissa, consequentemente, dá um caráter de 
credibilidade ao processo educativo, para além do acesso ao ensino regular. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução 
CNE/CEB nº 2/2001, em seu Artigo 3º, descreve que a Educação Especial, além de 
ser uma modalidade de educação escolar, deve constar na Proposta Pedagógica, bem 
como todos os requisitos necessários ao bom desenvolvimento dos alunos especiais. 
Essa adequação é fundamental para que, de fato, o processo de ensino e 
aprendizagem aconteça de forma significativa e, o aluno com necessidades especiais, 
possa construir seus conhecimentos e interagir de forma positiva no meio no qual está 
inserido.    

A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), alerta para o fato de que “o processo 
de inclusão só terá êxito quando houver mudanças tanto no currículo, quanto na 
organização da escola como na parte física, no modo de avaliar, na filosofia da escola, 
no fazer pedagógico e nas atividades propostas para serem realizadas fora dela”.   
Dessa maneira, cabe à escola promover meios para que o fazer pedagógico seja de 
fato inclusivo, deverá se constituir um assunto de debates diário por todos os 
responsáveis pelo processo educativo, tendo em vista que a escola precisa estar cada 
vez mais engajada na busca pela qualidade do ensino-aprendizagem, a fim de, 
possibilitar a todos os alunos, independentemente da sua condição física ou mental, 
um bom desenvolvimento. Isso requer intervenções tanto no planejamento quanto na 
aplicabilidade dele, o que, por sua vez, nos revela a demanda e participação de um 
profissional como o psicopedagogo neste processo.  

Segundo Feldmam (2006), a Psicopedagogia, tem seu surgimento vinculado à 
necessidade de se enfrentar o fracasso escolar, o qual é um problema muito comum e 
que nem a Psicologia nem a Pedagogia conseguem superar sozinhas.  

Para Federle (2012) a psicopedagogia surge da necessidade de: 

Buscar subsídios para estudar o fracasso escolar e da certeza que 
não havia como entender o fracasso escolar apenas como causa 
orgânica, e também da necessidade de entender melhor o processo 
de aprendizagem, não meramente envolvendo a Psicologia e a 
Pedagogia, porém a psicopedagogia tem recorte interdisciplinar, 
buscando suporte e apoio em outras áreas como a psicanálise, 
pedagogia social, medicina, linguística, fonoaudiologia, e cria seu 
próprio objeto de estudo: a aprendizagem. Assim, é preciso ter 
clareza que a psicopedagogia é um campo de atuação que lida com 
saúde e educação e diretamente com o processo de aprendizagem, 
considerando a influência do meio, escola, família e sociedade. 
Sendo assim, o objetivo do trabalho psicopedagógico é promover a 
aprendizagem garantindo o bem-estar das pessoas em atendimento 
devendo-se valer-se dos seus recursos disponíveis incluindo a 
relação dos recursos Inter profissionais, realizando pesquisas 
cientificas no campo psicopedagógico com intuito de promover novas 
aprendizagens. (FEDERLE, 2012, P.4). 

Desse modo, se percebe que a função do psicopedagogo vai além do que ajudar o 
aluno a compreender suas dificuldades de aprendizagem, ele também é responsável 
por identificar as reais necessidades da escola, avaliando sua prática pedagógica e 
verificando como ocorre o processo de ensino-aprendizagem. 

Conforme Jerônimo Sobrinho (2016), dentre outras atribuições, são funções do 
psicopedagogo na escola: “identificar, prevenir, promover novas práticas e atitudes e 
intervir nas dificuldades de aprendizagem nas áreas de leitura, escrita e cálculo, além 
de propor modificações no currículo e na prática do professor”.   
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Nesse sentido, é possível afirmar que os alunos que apresentam necessidades 
especiais necessitam da intervenção direta deste profissional, o qual deverá 
apresentar alternativas para que o processo de ensino-aprendizagem se efetive de 
maneira prazerosa para o aluno e para o professor.  

Conforme Bossa (2007) apud (REZENDE, 2011), são ações que o psicopedagogo 
poderá desenvolver dentro da escola:    

Ajudar os professores na  elaboração de plano de aula; ajudar na 
elaboração de projeto pedagógico; orientar os professores na melhor 
forma de atuar em sala de aula, com o aluno com dificuldades de 
aprendizagem; realizar diagnóstico institucional que averigua os 
problemas pedagógicos que prejudicam o processo de ensino-
aprendizagem; identificar sintomas de dificuldades de aprendizagem 
no processo ensino-aprendizagem; organizar projetos de prevenção 
das dificuldades de aprendizagem; dar assistência aos professores e 
a outros profissionais da instituição escolar para a melhoria e 
rendimento  qualificado das condições do processo de ensino-
aprendizagem ( BOSSA 2007, APUD REZENDE, 2011 P.11).  

Na concepção inclusiva, de acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2006), a 
adaptação ao conteúdo escolar acontece de maneira diferente para cada aluno, de 
forma individual em que o sujeito vai de acordo com seu desenvolvimento realizando 
sua própria emancipação intelectual. Isso requer da escola, e claro do professor, a 
valorização das diferenças, sendo importante que o fazer pedagógico seja baseado na 
realidade do aluno bem como pela diversidade de atividades.   

Desse modo, é possível dizer que o professor é o principal responsável por promover 
situações em que o aluno construa seus saberes. Assim, é importante que leve em 
consideração a relevância de uma intervenção especializada nas suas ações, pois 
isto, enriquece o seu trabalho no dia a dia e contribui para o alcance dos objetivos.   

Observa-se que, de modo especial, o professor possui influencia direta na construção 
de saberes de seus alunos, o que, notavelmente, não é uma tarefa das mais fáceis e 
simples. Desse modo, a contribuição de outros profissionais especializados e 
empenhados nesta tarefa, podem auxiliar na busca de resultados mais satisfatórios. 
Diante desta realidade, a presença do psicopedagogo na escola é caracterizada como 
um profissional que possui capacidades e competências para assessorar os 
professores no processo de ensino-aprendizagem. Este profissional compreende os 
problemas que surgem na sala de aula, ajudando a encontrar alternativas na 
resolução dos conflitos e dificuldade, em suma os de aprendizagem, e realizar ações 
interventivas de acordo com a necessidade da escola e/ou da sala de aula.  

De acordo com Fonseca (1999), é importante que o professor no trato com os alunos 
tido como especiais tenha consciência de que: 

 

A dificuldade de aprendizagem diz respeito tanto a quem aprende, 
quanto a quem ensina, refere-se ainda ao modo como é realizado o 
processo de ensino e aprendizagem e ao ambiente da escola. Já os 
distúrbios de aprendizagem são dificuldades específicas e pontuais 
vinculadas a uma disfunção neurológica. (FONSECA 1999, P. 5). 

 

Nesse sentido, é necessário que o psicopedagogo busque conhecer mais 
especificamente cada caso, para que possa emitir um parecer correto sobre as 
possíveis ações que poderão ser realizadas a fim de que, o aluno possa ser bem 
assistido dentro da sua individualidade e adquira condições de superar seus 
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problemas. É nesse viés que se percebe a importância do planejamento, tendo em 
vista ser nele que o professor organiza a sua prática em sala de aula.   

De acordo com Libâneo (1991) “o planejamento escolar é uma tarefa docente que 
inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e 
coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no 
decorrer do processo de ensino”.  

Nesse sentido, pode-se inferir que no momento do planejamento do professor é de 
extrema importância a contribuição do psicopedagogo no sentido de sugerir 
metodologias conforme o objetivo a ser alcançado, que de fato atenda às 
necessidades do aluno. Mas para que isso ocorra de maneira satisfatória é imperioso 
que o psicopedagogo compreenda como ocorre o processo ensino e aprendizagem, 
para poder identificar e realizar uma intervenção que realmente vá de encontro àquilo 
que o aluno precisa.  

Dessa maneira, torna-se evidente que as ações desenvolvidas com a contribuição do 
psicopedagogo, devem possibilitar uma reflexão de todos que fazem parte do 
processo de ensino e aprendizagem. Isso contribui para avaliar o que está ou não 
dando certo no processo educativo, e, permite fazer repensar nos mecanismos 
utilizados e refletir sobre os resultados obtidos.  

Para tanto, torna-se imprescindível que haja confiança mútua entre todos na escola, 
que todos estejam abertos a mudanças e inovações, e, principalmente deve haver 
confiança no trabalho do psicopedagogo, que por sua vez, deverá desenvolver seu 
trabalho de forma a valorizar a contribuição de todos.  

2.2 INCLUSÃO NO ENSINO MÉDIO E A ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO 

É notório que quando se fala em inclusão escolar, está se referindo ao direito que 
todas as pessoas têm de ter acesso e permanência com sucesso na escola. No 
Ensino Médio, o processo de inclusão deve ocorrer de maneira significativa, do 
mesmo modo que nas demais etapas do ensino, tendo em vista que, a escola para ser 
inclusiva deve ser antes de tudo um espaço em que se valoriza as diferenças. 

Conforme a Declaração de Salamanca (UNESCO 1994, p. 3), a inclusão é importante 
na valorização das diferenças, pois, [...] “O princípio da inclusão consiste no 
reconhecimento de necessidade de se caminhar rumo à escola para todos, um lugar 
que inclua todos os alunos, celebre as diferenças, apoie a aprendizagem e responda 
às necessidades individuais”.   

De acordo com Quenn (2012), é possível perceber que nos últimos anos há um 
número cada vez maior de alunos no Ensino Médio com necessidades especiais. Isso 
requer da escola que atende esse público um olhar e uma postura diferenciada no 
sentido de oferecer cada vez mais um ensino de qualidade.  

Nesse sentido, reafirma-se o papel do psicopedagogo na escola, ele é o profissional 
que deverá ajudar os professores durante esse processo, compreendendo os 
problemas que surgem na sala de aula, ajudando a encontrar alternativas na 
resolução dos conflitos e realizar ações interventivas de acordo com a necessidade da 
escola e da sala de aula.  

Conforme Bossa (1994), é papel do psicopedagogo:  

Perceber eventuais perturbações no processo aprendizagem, 
participar da dinâmica da comunidade educativa, favorecendo a 
integração, promovendo orientações metodológicas de acordo com 
as características e particularidades dos indivíduos do grupo, 
realizando processos de orientação. Já que no caráter assistencial, o 
psicopedagogo participa de equipes responsáveis pela elaboração de 
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planos e projetos no contexto teórico/prático das políticas 
educacionais, fazendo com que os professores, diretores e 
coordenadores possam repensar o papel da escola frente a sua 
docência e às necessidades individuais de aprendizagem da criança 
ou, da própria ensinagem. (BOSSA 1994, P.23). 

É nesta direção que o psicopedagogo poderá contribuir para que os professores se 
familiarizem com os novos conhecimentos, como possibilidade de melhora do 
processo educativo.Segundo Feldmann (2006), o trabalho do psicopedagogo é muito 
importante tendo em vista que contribui para que os professores encontrem novos 
mecanismos no processo de ensino-aprendizagem. Ele pode atuar em diferentes 
áreas de maneira preventiva e terapêutica, para compreender os processos de 
desenvolvimento e das aprendizagens humanas, recorrendo a várias estratégias a fim 
de contribuir para que o ensino e aprendizagem tenha cada vez mais qualidade para 
todos os alunos independente das suas limitações ou potencialidades.  

Em relação às dificuldades de aprendizagem, o psicopedagogo, pode intervir de 
diversas formas, podendo contribuir para que os professores aceitem e promovam 
novos conhecimentos, através de um novo olhar, como possibilidade de melhorar o 
processo de ensino e aprendizagem.Assim, a realidade é que o psicopedagogo apesar 
de intervir no processo educativo, não consegue resolver todas as problemáticas 
identificadas, e isso deverá ser levado em consideração, principalmente no que se 
refere às dificuldades de aprendizagem, sendo necessário que haja a participação de 
outros profissionais a fim de que o aluno tenha de fato um atendimento de qualidade e 
proporcionado por toda a equipe educativa. 

Ainda com relação às dificuldades de aprendizagem, para Vercelli (2007) é necessário 
que a escola, o professor e o psicopedagogo tenham consciência de que as 
dificuldades de aprendizagem possuem várias causas, e, isso requer uma observação 
deste aluno de maneira global, bem como as condições que a escola oferece no 
ensino-aprendizagem. 

Segundo Silva, Alencar e Ribeiro (2015), as dificuldades de aprendizagem podem ser 
originadas de diversos fatores vinculados ou não ao ambiente escolar. 

 

 Os fatores que podem estar relacionados com a escola são: A escola 
e sua cultura, sua política pedagógica, a relação dos professores e 
alunos, a metodologia utilizada na prática pedagógica e outros. Já os 
fatores que não estão relacionados com o ambiente escolar podem 
ser de ordem orgânica, emocionais, culturais, intelectuais, familiares e 
outros fatores mais específicos, como por exemplo, dislexia, disgrafia, 
discalculia, os quais são considerados transtornos ou distúrbios, e 
devem ser devidamente diagnosticados quando percebidos. (SILVA, 
ALENCAR E RIBEIRO, 2015, P.3).   

Nesse sentido, o trabalho do psicopedagogo é de fato importante para que determine 
o que fazer para promover um ensino-aprendizagem de qualidade ao aluno e 
professor, independente da origem do seu problema. Isso exige que o trabalho do 
psicopedagogo deva ser realizado de maneira conjunta com os professores a fim de 
que juntos possam contribuir de maneira mais efetiva para o desenvolvimento do 
aluno.   

Considerando que o psicopedagogo pode atuar em várias frentes, vale ressaltar o que 
diz Schwartzman et. al. (2001), apud (SILVA, ALENCAR E RIBEIRO, 2015), sobre as 
diversas dificuldades que carecem da intervenção do psicopedagogo:  
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TDAH: problema de desatenção com ou sem hiperatividade (quando 
a criança é agitada e não consegue parar quieta). Elas se machucam 
com mais frequência, não têm paciência, interrompem conversas, etc; 

Prejuízo Intelectual ou deficiência intelectual: capacidade intelectual 
inferior à média normal. 

Lesões ou disfunções cerebrais, como exemplo a anóxia, isto é, falta 
de oxigênio no organismo. 

Fatores genéticos, neonatais ou pós-encefálicos e traumáticos. 

Medicamentos. Fundamental é ter senso crítico para percebermos e 
analisarmos a respeito do uso medicamentoso. Há casos de 
transtornos graves que necessitam do seu uso e como profissionais 
da área de psicopedagogia temos de ter esta clareza para informar a 
família e a escola, após o devido contato com a equipe 
multidisciplinar. 

Problemas sensoriais de audição e visão. 

Dislexia: quando a criança ou adolescente não consegue associar o 
símbolo gráfico e as letras ao som que eles representam, é um 
distúrbio genético e neurobiológico que independe da preguiça, falta 
de atenção ou má alfabetização. O que ocorre é uma desordem no 
caminho das informações, o que inibe o processo de entendimento 
das letras e, por sua vez, pode comprometer a escrita. 

Disgrafia: dificuldade na escrita. 

Discalculia: dificuldade de aprender tudo o que está relacionado a 
números como operações matemáticas, dificuldade de entender os 
conceitos e a aplicação da matemática; seguir sequências, classificar 
números. 

Dislalia: distúrbio de fala, caracterizado pela dificuldade em articular 
as palavras e pela má pronunciação, omitindo, acrescentando, 
trocando ou distorcendo os fonemas. 

Disortografia: dificuldade de aprender e desenvolver as habilidades 
da linguagem escrita, é um transtorno específico da grafia que, 
geralmente, acompanha a dislexia. (SCHWARTZMAN ET. AL. 2001, 
APUD SILVA, ALENCAR E RIBEIRO, 2015, P. 5).           

Nesse sentido, pode-se inferir que a inclusão requer a valorização das diferenças na 
sala de aula, mesmo que isso seja um desafio para a escola e para os professores, 
principalmente no momento de preparar as aulas de modo que atenda a necessidade 
de todos e ao mesmo tempo a individualidade de cada um.  

Conforme Queen (2012), no Ensino Médio além das dificuldades inerentes as 
especificidades dos alunos, ainda há outro agravante que é uma resistência por parte 
das escolas, e às vezes das próprias famílias, para a matrícula dos alunos com 
necessidades especiais, tendo em vista que essa etapa do ensino não é obrigatória 
por Lei, grande número de famílias optam por um modo de ensino não tão inclusivo, 
como buscar alternativas para os jovens com deficiência em centros ou grupos de 
apoio profissional especializados.  

 Dessa maneira, é importante que a escola cada vez mais apresente boas alternativas 
para o atendimento dos alunos com necessidades especiais no Ensino Médio, o que 
por sua vez, faz-se necessário e que o processo de inclusão desses alunos tenha de 
fato qualidade, para que os mesmos possam se sentir efetivamente inseridos no 
processo de ensino-aprendizagem.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao término desse estudo, pode-se perceber que a função do psicopedagogo abrange 
diversas áreas do desenvolvimento humano. Este profissional traz no bojo de sua 
atuação, contribuições de várias áreas da ciência e pode contribuir no 
desenvolvimento do ser humano, inclusive os que estão inseridos dentro de um 
processo formativo, como a escola, bem como na melhoria da qualidade do fazer 
pedagógico do professor.  

Foi possível perceber que o psicopedagogo pode ajudar na busca por novos 
mecanismos para um ensino-aprendizagem de qualidade, pois é o profissional que na 
escola está apto a identificar as problemáticas que afetam a aprendizagem  e se 
sensibilizar com elas, ao mesmo tempo, mobilizar todos os envolvidos no processo 
educativo para aderir a mecanismos que minimizem ou sanem tais dificuldades. 

No assessoramento ao professor no momento do planejamento, o psicopedagogo 
poderá contribuir para potencialização das metodologias e apontar outras, de modo 
que os professores tenham condições de reconstruir suas práticas de maneira 
reflexiva, e ainda se necessário, buscar a contribuição de outros profissionais para que 
o aluno seja de fato atendido com respeito à sua individualidade e adquira confiança e 
autonomia na construção e aprimoramento do próprio conhecimento.   

O psicopedagogo é o profissional que poderá ajudar para que a inclusão se efetive no 
interior da escola. É responsável por buscar mecanismos para que o aluno se 
desenvolva de forma autônoma e crítica independentemente das suas limitações ou 
possibilidades. Nesse aspecto, o psicopedagogo é responsável por promover 
situações em que o aluno possa se desenvolver de maneira consciente.  Ele é um dos 
mediadores das relações no ambiente escolar, e, desse modo, contribui para que haja 
a reconstrução dos saberes tanto de quem aprende quanto de quem ensina.  

Outro aspecto que se pode perceber por meio desse estudo, é que a função do 
psicopedagogo é ampla, para além de identificar as dificuldades de aprendizagem dos 
alunos. Assim, seu papel na escola requer conhecimento de todo o processo 
educativo e dos fatores que o envolve, para que possa contribuir de fato na oferta de 
um ensino-aprendizagem de qualidade, atuando diretamente ao aluno ou 
assessorando os demais educadores.   
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CAPÍTULO XVIII 

 
QUALIDADE EDUCACIONAL ATRAVÉS DO PROGRAMA 5S 

 
Eva Lopes Da Cruz Arndt 

              Reobbe Aguiar Pereira. 
       Valdivino Veloso da silva                          

Anderson Luiz de Oliveira  
                                                                 Gleyde Ohana Ribeiro dos Santos 

 
1 INTRODUÇÃO 

As instituições educacionais encontram-se diante de inúmeros desafios, dentre eles o 
desafio de recuperar: a função social da escola na formação da consciência dos 
indivíduos; a função política das instituições educacionais na formação de cidadãos 
críticos, a escola como uma instância de integração à vida social econômica, cultural, 
espiritual, sem nenhum tipo de discriminação e, finalmente consolidar a escola como 
instância formadora de cidadãos preparados para o novo contexto mundial. 
As instituições educacionais devem ser fundamentalmente instituições que permitam 
aos indivíduos formar seu olhar. Devem ajudar a construir nossa sensibilidade. Ajudar 
a construir nossa indignação.  Mas isso não ocorre ao acaso há necessidade, do 
envolvimento de todas as pessoas, ocasionado mudanças nos conceitos existentes, 
quebra de paradigmas, além de outros fatores. 
Uma preocupação crescente com a qualidade de produtos e serviços tem sido 
observada nos últimos anos. Diversos programas são desenvolvidos e utilizados no 
país por setores públicos e privados. Recentes pesquisas de opinião pública têm 
indicado a educação como a maior preocupação da população brasileira. Em todos os 
grupos sociais vem crescendo um verdadeiro clamor pela melhoria da qualidade do 
ensino em todos os níveis. Há uma insatisfação generalizada de pais, alunos e 
profissionais da área diante do quadro educacional brasileiro. 
A insatisfação diante desse quadro tem levado líderes e estudiosos do problema a 
buscarem estratégias capazes de melhorar o desempenho das instituições 
educacionais, tudo está sendo feito pela busca da qualidade, visando uma educação 
igualitária, onde o ser humano é considerado em toda sua plenitude. 
Os programas de qualidade alteram os métodos de trabalho, mudam o comportamento 
de todos os funcionários e garantem o comprometimento e o trabalho em equipe de 
todos os envolvidos. Nestes programas, os processos de produção se modificam, 
existindo a preocupação de aprimorá-los a cada dia. Na verdade, possuem começo e 
meio, mas não têm fim. 
O papel da escola, diante do panorama existente, é fundamental. Sabemos que a 
melhor das organizações só será possível a partir da educação das pessoas e da 
promoção do verdadeiro espírito cooperativo. 
Pode-se diz que o 5s é fundamental para uma convivência humana harmoniosa e 
produtiva. É uma filosofia profunda, de práticas simples, que prevê o crescimento 
contínuo das pessoas e, consequentemente, a melhoria das organizações nas quais 
atuam.  
Este trabalho procura investigar a influência do programa 5s na busca de soluções 
para o individualismo, para as dificuldades encontradas pelos alunos em se 
organizarem e para auxiliar na gestão escolar; Indicando a necessidade de mudanças 
no gerenciamento das instituições educacionais, procurando reverter o quadro da 
prática administrativa empírica, através de uma filosofia gerencial que privilegie a 
resolução de problemas de forma científica e participativa. 
Tal prática possibilita o rompimento de crenças relacionadas à individualização do 
trabalho, aumentando o nível de compromisso com a organização; tornando o 
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ambiente de trabalho organizado e agradável, proporcionando o aumento da qualidade 
na educação. 
Neste contexto a relevância deste estudo concentra-se na oportunidade de disseminar 
no meio acadêmico e educacional, a importância da implantação de um projeto que 
certamente não melhorará apenas os processos educacionais com também o próprio 
sistema de gestão e da participação na escola.  
O presente trabalho se constituiu em uma pesquisa bibliográfica visando identificar as 
principais características do programa 5 s e suas possíveis influências no contexto 
educacional. Neste sentido, foi realizada uma fundamentação teórica a partir de 
diferentes autores do campo da administração e da educação, possibilitando, uma 
análise abrangente, no entanto, bem fundamentada no que se refere às reais 
possibilidades de sua habilitação.    
 
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 
2.1 CONCEITUANDO QUALIDADE 
 
Para ISO 8402 apud Damazio (1998, p.13) qualidade é a totalidade das propriedades 
e características de um produto ou serviço que lhe conferem habilidade para satisfazer 
necessidades explícitas ou implícitas de um cliente. Para Juran é a adequação ao uso. 
Já para Crosby é atendimento as especificações. Segundo Falcon, (2004, p.02) um 
produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma 
confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo as necessidades do 
cliente.  Grande objetivo das organizações humanas é o atender as necessidades do 
ser humano na luta pela sobrevivência na terra. 
"Qualidade consiste em minimizar as perdas causadas pelo produto não apenas ao 
cliente, mas à sociedade, em longo prazo." (TAGUGHI, 1996, p.112) 
Segundo Damazio (1998, p.13) pode – se ainda definir qualidade como a filosofia que 
utiliza a qualidade como atributo básico em todos os processos, passando por todas 
as pessoas da empresa, fazendo o certo da primeira vez. 
Observar – se neste contexto que qualidade e o aperfeiçoamento contínuo, são a 
firmeza de propósitos. É compreender o que acontece construir, interpretar estatísticas 
e gerir aperfeiçoando. Não há respostas corretas, apenas respostas geradas pelos 
métodos utilizados. O objetivo deve ser a necessidade do usuário, presente e futura. 
Segundo Deming (1990) citado por Silva e Pinheiro (2001, p.82) a qualidade nas 
instituições pode ser definida, como a melhoria contínua com ênfase nos processos e 
pessoas. É marcada por princípios, idéias e crenças que buscam, em última instância, 
a satisfação dos clientes, dos trabalhadores, dos fornecedores e dos acionistas. O 
gerenciamento realizado através de programas de qualidade utiliza conceitos de 
administração, envolvimento e comprometimento de pessoas, instrumentos de medida 
e de avaliação do trabalho, buscando a redução de desperdícios pela utilização 
adequada dos recursos e o atendimento das necessidades dos clientes pela melhoria 
dos processos de trabalho. 
A Teoria da Qualidade proposta por Deming (1990) apud Antunes e Trevizan (2000, p. 
36) são compostas pelos 14 princípios a seguir:  
 

1 - Crie constância de propósitos para melhoria do produto e do 
serviço;  
2 - Adote a nova filosofia; 
3 - Cesse a dependência da inspeção em massa; 
4 - Acabe com a prática de aprovar orçamentos apenas com  
base no preço; 
5 - Melhore constantemente o sistema de produção e de  
serviços; 
6 - Institua treinamento; 
7 - Adote e institua a liderança; 
8 - Afaste o medo; 
9 - Rompa as barreiras entre os diversos setores de pessoal; 
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10 - Elimine slogans, exortações e metas para a mão de obra; 
11 - Suprima as cotas numéricas para a mão de obra; 
12 - Remova as barreiras que privam as pessoas do justo       
orgulho pelo trabalho bem executado; 
13 - Estimule a formação e o auto-aprimoramento de todos; 
14 - Tome a iniciativa para realizar a transformação. 
 

Segundo Demo, (1995, p.36), ao contrário do que se crê comumente, qualidade não 
se reduz a tática de planejamento, organização, previsão, controle de desperdício, 
relações públicas. Antes, supõe competência humana, formal e política. Se isso existir, 
os outros desafios são decorrentes. Qualidade é, assim, questão de competência 
humana. Implica consciência crítica e capacidade de ação e mudanças diante da 
sociedade. 
 
2.3 GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL  

A Qualidade Total é considerada o estado ótimo de eficiência na ação de todos aos 
elementos que constituem a existência da organização. A principal diferença entre a 
abordagem tradicional da qualidade total é a palavra total. Isso foi o que mais 
contribuiu para o renascimento da qualidade.  
Segundo Juran apud Paladini (2000, p.32) define a gestão da qualidade total como a 
extensão do planejamento dos negócios da empresa que inclui o planejamento da 
qualidade. 
Uma das idéias mais poderosas para o crescimento da qualidade são os conceitos de 
cliente interno e fornecedor externo. A idéia é que a melhor forma de garantir um 
produto final sem erros é fazer com que todas as partes da organização trabalhem de 
forma livre de erros. Cada parte da operação é um fornecedor interno, que deve 
fornecer produtos ou serviços de forma previsível e de acordo com as especificações 
para outras partes da organização, que são seus clientes internos. 

 
Numa administração, a preocupação fundamental deverá ser a 
felicidade das pessoas que contribuem para a empresa. Uma 
organização que não consegue proporcionar esta satisfação aos 
seus funcionários apresenta um valor social duvidoso. (ISHIKAWA 
apud RAMOS, 1999, p.57) 

 
O desempenho da empresa como um todo é constituído dos desempenhos de 
qualidade de cada parte da empresa. Os espaços de qualidade de cada departamento 
são a soma total dos espaços individuais. De fato, da mesma forma que cada 
departamento pode ser visto como um processo com fornecedores e consumidores, 
também o pode cada individuo dentro da organização. Cada pessoa influencia a 
qualidade; portanto, cada um tem a responsabilidade de determinar suas próprias 
exigências, consumidor/fornecedor, e cada pessoa deveria ver-se a si mesma como 
contribuinte para o desempenho global de qualidade da empresa. 
Tudo isso tem implicação no estilo gerencial empregado dentro da empresa. É difícil 
imaginar os princípios básicos do gerenciamento da qualidade total adequando-se 
confortavelmente a qualquer estilo gerencial que não seja relativamente participativo. 
O gerenciamento da qualidade total significa resolver os problemas de qualidade de 
forma permanente e estabelecer os alicerces para permitir o melhoramento em seus 
níveis. Para fazer isso, o processo da melhoria da qualidade deve estender-se para 
além do seu papel tradicional de “monitoramento e detecção”. As implicações disso 
afetam os profissionais e “facilitadores” da qualidade da empresa o tradicional 
“departamento de qualidade”. Isso significa que eles precisam envolver-se no 
processo e registrar o seu desempenho no decorrer do tempo, propor solução para 
qualquer problema de qualidade assim revelada, desenvolver idéias para melhoria, 
programar as mudanças resultantes no processo e, novamente monitorar os efeitos 
das mudanças sobre o desempenho. “Os clientes internos não resolvem os problemas 
das organizações, eles estabelecem os alicerces para posteriores melhoramentos” 
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(SLACK, 1993, p. 34). Juran apud Palandini (2000, p.32) define a gestão da qualidade 
total como a extensão do planejamento dos negócios da empresa que inclui o 
planejamento da qualidade. 

 
Segundo autor, uma das maiores aplicações do conceito de planejamento da 
qualidade é o planejamento estratégico da qualidade. Como o planejamento 
estratégico ocorre no nível da alta administração da organização, uma decorrência 
evidente desse conceito é o envolvimento do pessoal que compõe os altos escalões 
da empresa no esforço pela qualidade. 
Damazio (1998, p.6) cita que o caminho para a qualidade total busca o chamado zero 
defeito na produção, de forma que o produto ou serviço seja feito de forma certa de 
primeira vez. Os erros ainda ocorridos deverão ser analisados, com a metodologia 
adequada, e corrigidos de tal forma que não voltem ocorrer. 
 

2.4 QUALIDADE NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

Segundo Demo (1995, p. 33), o movimento da qualidade é bem-vindo também no 
campo educacional, mesmo quando reduzido a expedientes de gerenciamento 
realizado sob a ótica do treinamento e imitação da ambiência empresarial. Modelos 
adequados de gestão precisam ser desenvolvidos na educação, bastando para isso 
observar as limitações marcantes da habilitação em administração escolar, o 
distanciamento perante a inovação tecnológica e a redução dos diretores das escolas 
a meros administradores do sistema. 
A aproximação do processo educativo aos critérios de gestão de uma empresa, desde 
que não imitativa, pode ser idéia adequada, à medida que possa se voltar à oferta 
cada vez mais apropriada dos serviços públicos aí propostos. Como regra na escola, 
não se coloca objetivos claros a atingir, não se inclui a equipe em projetos coletivos, 
não se avalia sistematicamente. Substitui-se facilmente profissionalismo pelo 
corporativismo.  
O processo de gestão pela qualidade envolve dois objetivos principais: 
a) Zelar pela qualidade da educação para que o processo seja efetivamente de 

educação, não de mero ensino e de mera aprendizagem; 
b) Atingir padrões adequados de desempenho no espaço educacional. 
Os profissionais da educação habituados à terminologia específica da área 
educacional (evasão, repetência, aprovação, recuperação, grade curricular, etc.) 
podem encontrar dificuldades com o uso de determinados termos da área de gestão. 
Todavia, estes em nada conflitam nem pretendem substituir os termos usuais do 
cotidiano de uma instituição educacional, uma vez que fazem parte da terminologia 
básica do novo modelo gerencial. 
Convém ressaltar que a gerência da qualidade total não vem substituir nem interferir 
no conteúdo curricular da escola, nem fornecer conhecimento pedagógico ou didático. 
Sua ação circunscreve-se ao gerenciamento das diversas atividades, ou seja, ela 
constitui-se em auxiliar para que as atividades da instituição possam ser mais bem 
conduzidas em benefcio do cumprimento da missão. Deste modo, os conceitos aqui 
abordados não substituem nem invalidam os termos próprios da área educacional. 
Segundo Demo, (1995, p. 36), ao contrário do que se crê comumente, qualidade não 
se reduz a táticas de planejamento, organização, previsão, controle de desperdício, 
relações públicas. Antes, supõe competência humana, formal e política. Se isso existir, 
os outros desafios são decorrentes. 
Qualidade é, assim, questão de competência humana. Implica consciência crítica e 
capacidade de ação e mudanças diante da sociedade. pode ser resumida em dois 
desafios principais: o construtivo e o participativo. 
O desafio construtivo aponta para a capacidade de iniciativa, autogestão, Realça a 
condição de sujeito histórico capaz, que não se deixa levar, mas busca comandar com 
autonomia e criatividade. 
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O desafio participativo aponta para a capacidade de inovar para o bem comum, tendo 
como objetivo uma sociedade marcada pela paz, democracia, eqüidade. A melhor 
expressão da qualidade é a participação. Tal prática potencia a convivência social da 
forma mais digna, fazendo da história uma experiência orientada pelo bem comum. 
Como mostra o quadro I: 
 
 
QUALIDADE          COMPETÊNCIA           CONSTRUIR             PARTICIPAR 
Fonte: adaptado de Demo (1995, p.20) 

Neste contexto, educação passa a ser o espaço e o indicador crucial de qualidade, 
porque representa a estratégia básica de formação humana. Educação não será, em 
hipótese nenhuma, apenas ensino, treinamento, instrução, mas especificamente 
formação, aprender a aprender, saber pensar para melhor intervir, inovar. 
Como fenômeno intenso, educação transita no contexto da qualidade naturalmente. As 
escolas necessitam de proposta pedagógica, de currículo, de prédios e equipamentos, 
mas, sobretudo, de bons professores, de gestão criativa e de ambiente 
construtivo/participativo; sobretudo de alunos construtivos e participativos. As didáticas 
extensas, como aprender/ensinar, fazer prova, informar-se, são insumos necessários. 
O processo educativo, entretanto, é composto propriamente da capacidade 
construtiva/participativa, ultrapassando a situação de objeto para consolidar a de 
sujeito histórico crítico e criativo. 
A qualidade original é a competência de fazê-la, assim como o desafio próprio da 
oportunidade também é o de fazê-la. Construir a capacidade de construir e de 
participar é a qualidade humana primordial. Conforme quadro 2 que mostra a diferença 
entre educação e ensino: 
 

Diferenças Entre o Processo de Ensino e Educação 
EDUCAÇÃO ENSINO 

Formação, emancipação Treinamento, instrução, domesticação 
Aprender a aprender Aprender 

Fonte: DEMO (1995, p.21) 

Segundo o autor, aprender é coisa de discípulo, que tem em vista imitar o mestre. 
Aprender a aprender é típico de mestre, que busca ser sujeito autônomo e formular 
proposta própria. Se educação de qualidade é construtiva e participativa, o aluno não 
vem à escola para ser objeto de aprendizagem. 
Faz-se necessário desfazer o mito da aula como contato pedagógico, porque se for 
apenas ensino, não acontece educação. A busca de valorização da aula como 
ambiente educativo está ficando cada vez mais contraditório, à medida que as novas 
gerações exigem educação, não ensino. A simples transmissão de conhecimento não 
carece de professor, até porque a eletrônica o faz de modo mais socializador e 
atraente. 
Para que exista educação é preciso que haja construção e participação. Assim, o 
contato entre professor e aluno será pedagógico se for construtivo e participativo. Não 
pode haver mero ensino e mera aprendizagem. O aluno não pode reduzir-se a simples 
objeto de treinamento. Precisa ser sujeito. Somente educação de qualidade é capaz 
de promover o sujeito histórico e criativo. 
De acordo com Imaizumi apud Ramos (1999, p.33), os elementos básicos a serem 
administrados, em uma empresa, são: qualidade, quantidade, entrega, segurança, 
custo e moral, elementos esses de responsabilidade dos gerentes de todos os níveis 
da organização. Essas dimensões da qualidade afetam a satisfação das pessoas: 
tanto dos clientes como dos profissionais da instituição. 
A aplicação de tal idéia, na área educacional, exige que essas dimensões da 
qualidade sejam constantemente gerenciadas e, como decorrência, sejam 
constantemente medidas/avaliadas. Neste sentido faz-se necessário compreender 
alguns conceitos básicos que interferem no processo educacional: 
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2.4.1 Conceito de Processo 

 É um conjunto de causas que produzem um efeito. Um conjunto de ações 
sistemáticas dirigidas para o atingimento de um resultado. Um processo compõe-se de 
um conjunto de tarefas interligadas, visando um resultado específico. Uma instituição 
educacional para cumprir seus objetivos e metas, organiza-se basicamente em duas 
grandes áreas: a área que envolve as atividades pedagógicas e técnicas e a área de 
apoio administrativo. Em cada uma encontram-se pessoas desenvolvendo as mais 
variadas atividades, distribuídas em diversos setores, departamentos, serviços. 
Tais setores e serviços possuem nomes, estruturas e características próprias: 
secretária, tesouraria, serviços de supervisão pedagógica, almoxarifado, reprográfica, 
diretoria, cantina, biblioteca, serviço de orientação educacional, dentre outros. Em 
cada um desses setores, existem diversas atividades ou serviços que são executados 
para que a escola possa atender suas metas. Exemplos: 
a) Secretaria: 

� matricular alunos; 
� preencher diários de classe; 
� preencher caderneta escolar; 
� expedir histórico escolar; 
� preencher boletim escolar; 
� expedir documentos em geral. 

b) Serviço de Supervisão Pedagógica: 
� organizar cursos de aperfeiçoamento para professores; 
� acompanhar o desenvolvimento do conteúdo programático; 
� acompanhar a elaboração de provas; 
� organizar conselho de classe. 

c) Biblioteca: 
� registrar livros; 
� emprestar livros; 
� organizar exposições; 
� fazer pesquisar bibliográfica; 
� requisitar materiais de consulta. 

d) Serviço de Orientação Educacional: 
� organizar reuniões de pais; 
� aplicar teste vocacional; 
� acompanhar rendimento escolar dos alunos. 

e) Atividades de natureza docente: 
� ministrar aulas; 
� promover debates; 
� promover seminários; 
� organizar eventos culturais, etc. 

f )  Atividades de apoio administrativo: 
� digitar documentos em geral; 
� duplicar provas, exercícios, etc; 
� efetuar compras; 
� fazer limpeza; 
� processar dados. 

Cada uma das tarefas aqui mencionadas constitui um processo, ou seja, um conjunto 
de ações sistemáticas que geram um resultado. 
É importante considerar que muitos processos podem ser subdivididos em processos 
menores. Assim, o processo “gerenciar uma escola de responsabilidade do Diretor, é 
subdividido em processos menores: ”gerenciar a Secretária“, ”gerenciar a Biblioteca ”, 
“prestar Supervisão pedagógica”. 
O conceito de processo é fundamental para que se possa assimilar a noção do 
gerenciamento moderno, ou seja, para que cada profissional dentro da escola passe a 
“gerenciar” os seus processos e não apenas a executar tarefas mecanicamente. 
Considerando os métodos e técnicas da gerência da qualidade total cada profissional 
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se transforme em “gerente do seu processo”. Se cada pessoa responsável por um 
processo considerar o “próximo processo” como seu cliente, atentar cuidadosamente 
para seus requisitos e necessidades e estiver preparada para discuti-los de maneira 
sincera e aberta, então problemas tais como disputas e rivalidades entre setores e 
serviços irão gradativamente desaparecendo da instituição. 
 
2.4.2 Conceito de Produto 
 
Cada processo gera um ou mais produtos, que são o efeito de suas causas. Em 
termos gerais, denomina-se produto o resultado de um processo. Assim, um produto 
pode ser material ou não, dependendo natureza do processo. Numa instituição 
educacional, vias de regra têm-se “serviços” como resultado dos processos. 
 O quadro a seguir apresenta alguns exemplos de processos e os produtos 
correspondentes: 
 

PROCESSO PRODUTO 
Organizar a recuperação Organização da recuperação  
Recuperar alunos Recuperação de alunos 
Preparar lanche Preparação de lanche 
Emprestar livros Empréstimo de livros  
Digitar prova Digitação de prova  
Expedir circular Empréstimo de circular 
Planejar formatura  Plano de formatura 
Quadro 1 – Processos e produtos Fonte: Barbosa, (1995) 
 
2.4.3 Fornecedor 
As pessoas que realizam as mais diversas atividades dentro de uma instituição 
dependem de alguém ou de algum outro setor que lhes forneça material, informações, 
dados, para eu possam executar as atividades ou tarefas. 
Como exemplo, para que a supervisora possa organizar um conselho de classe 
necessitará que os professores lhe forneçam as notas, que a área de apoio 
administrativo lhe reserve uma sala, que o almoxarifado lhe forneça o material 
necessário. As pessoas, setores ou processos cujos produtos se destinam a outros 
(pessoas ou processos) são fornecedores destes. Do mesmo modo, um professor de 
ciências da 8ª série, por exemplo, depende do professor da 7ª série. Isso significa que 
o professor da 7ª série é o seu fornecedor e deverá empenhar-se no sentido de 
preparar bem os alunos, ou seja, atendê-los em suas necessidades de aprendizagem, 
de forma que o professor da 8ª série possa conduzir bem o processo 
“ensinar/aprender” na etapa seguinte. 

2.4.4 Conceito de Cliente 

Todas as pessoas, independentemente de suas áreas de atuação, docentes ou 
administrativas, estão prestando serviço a alguém, ou seja, realizam sua atividade 
para alguém, ou para algum outro processo. As pessoas ou processos a quem tais 
serviços se destinam são os seus clientes. Se os clientes pertencem à equipe da 
instituição, se são pessoas que nela trabalhem, estas pessoas ou os seus processos 
são clientes internos. Já as pessoas de fora da instituição, bem como outras 
organizações que recebem seus serviços, são seus clientes externos. 
Não importa se os clientes são internos ou externos, importa que todos os clientes 
sejam trabalhados com a mesma consideração, que tenham suas necessidades 
atendidas. 

2.5 CARACTERÍSTICAS DA QUALIDADE 

Via de regra, o cliente expressa de alguma forma seus desejos o que espera do 
produto ou serviço. Tais expressões são as verdadeiras características da qualidade 
ou seja, as características do produto ou serviço que vão ao encontro de suas 
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necessidades e expectativas. É preciso pensar que nem sempre atender o desejo de 
um cliente corresponde a atender suas necessidades. Embora a voz do cliente deva 
sempre ser ouvida, muitas vezes, especialmente em relação aos pais/alunos, é 
necessário discernir entre vontade e necessidade e procurar atender estas. 
 
2.5.1 Produtividade 
 
É um conceito definido, genericamente, como a relação entre resultados alcançados 
em quantidade e os recursos despendidos para alcançá-los. 
Para se ter alta produtividade é preciso fazer certo da primeira vez, evitando retrabalho 
no processo ensinar-aprender. Uma escola com altos índices de repetência é uma 
escola de baixa produtividade, pois gasta, em média, mais tempo (logo mais recursos) 
para formar o mesmo número de alunos que gastaria se não houvesse repetência. 
 Da mesma forma, uma escola com baixos índices de repetência, ou onde até não 
haja repetência, mas a qualidade intrínseca do ensino não seja boa, é uma escola de 
baixa produtividade, pois não tem sentido considerar produtividade sem qualidade. 
Uma idéia apresentada exaustivamente por Deming (1984, p. 46) é de que “a 
produtividade é aumentada pela melhoria da qualidade”.   

2.5.2 A Produtividade no Processo Ensinar- Aprender 

A produtividade no processo ensinar- aprender de uma escola depende da capacidade 
dos seus especialistas e do corpo docente em saber objetivamente o que seja 
necessário ensinar, em extensão e produtividade, para alcançar a adequada formação 
dos alunos e da capacidade de cria as necessárias condições de aprendizagem do 
conteúdo. Mas depende muito mais daquilo que se costuma chamar de tecnologia 
intrínseca de uma instituição, que, no caso da escola, são os conhecimentos da 
pedagogia, da psicologia, e os conteúdos específicos das disciplinas lecionadas. 
A sobrevivência de uma escola, como de qualquer organização humana, está 
estreitamente vinculada ao nível de qualidade do seu trabalho e de sua produtividade. 
Isto equivale a dizer que quanto maior e melhor for sua capacidade produtiva e 
menores forem seus custos, maior será sua possibilidade de sobrevivência. 
Graficamente podemos ilustrar a relação qualidade-produtividade- sobrevivência desta 
forma:  

Sobrevivência 
 
 
 
 

Produtividade 
 
 
 

        
     Qualidade 

A sobrevivência de qualquer organização humana depende fundamentalmente do 
nível de satisfação dos seus clientes internos e externos. Visto sob esse prisma, uma 
escola poderá ter sua sobrevivência ameaçada e chegar a fechar suas portas por 
absoluto desinteresse da comunidade, em vista da falta de qualidade do seu ensino, 
levando as famílias a buscarem outras opções. 
De acordo com a idéia apresentada, uma organização, independente do seu trabalho, 
só pode existir e sobreviver em uma sociedade se estiver destinada ao atendimento de 
algum tipo de necessidade das pessoas. Em qualquer sociedade não se concebe 
nenhuma organização humana honesta e ética que não seja constituída e mantida 
para satisfazer pessoas dessa sociedade. 
No contexto da gerência da qualidade total, problema é definido como a diferença 
entre um resultado alcançado e a meta proposta. É também definido como o resultado 
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indesejável de um trabalho. Exemplificado: se uma instituição escolar estiver com uma 
capacidade ociosa de 30% e fizer um plano para ocupar 90% dessas vagas e ao cabo 
do tempo previsto conseguir ocupar apenas 80%, o problema é a diferença entre a 
meta pretendida e o resultado que efetivamente conseguido. A partir daí, deverá partir 
para a solução do mesmo. Por outro lado, após alcançar a meta proposta, é normal, 
de   acordo com o objetivo de promover a melhoria contínua, fixar uma nova meta, 
mais audaciosa, para garantir um atendimento ainda melhor aos clientes. 
É fundamental que todas as pessoas da instituição se tornem aptas na identificação e 
solução de problemas, uma vez que, segundo este conceito cada problema representa 
uma possibilidade de melhoria da mesma e, muitas vezes, um ponto vulnerável da 
organização. 

 
 Para Oliveira, (1994, p. 34), “Qualidade é palavra de domínio 
público, trabalhado dentro dos amplos limites daquilo que se 
considera senso comum. Afinal, mesmo se poucos sabem o que o 
termo significa, todo mundo sabe reconhecê-la quando está diante 
dela ou todo mundo sabe quando ela está ausente de determinado 
produto ou serviço. 
 

Conforme mencionado, o primeiro objetivo da Gerência da Qualidade Total é a 
identificação e o atendimento das necessidades que por sua vez, está associada a um 
dos cinco aspectos abaixo, que são chamados pelo autor de dimensões da qualidade, 
a saber: 
Qualidade Intrínseca - é definida pelas características técnicas do produto ou serviço 
que podem atender, ou não, as expectativas do cliente, ou suas necessidades. Numa 
escola, esta qualidade intrínseca está ligada à capacidade dos professores e 
especialistas, à proposta pedagógica, ao currículo, ao sistema de avaliação, às 
atividades técnicas e administrativas nela desenvolvidas. Uma aula tem qualidade 
intrínseca quando o professor domina o conteúdo, transmite bem esse conteúdo e 
motiva os alunos para a aprendizagem. 
Custo - refere-se ao custo dos produtos ou serviços, numa escola, estão relacionadas 
com as despesas operacionais e com o pessoal docente. O custo repercute em itens 
como: 

� Valor das mensalidades escolares; 
� Preço do material didático cobrado dos alunos. 

Nas escolas públicas brasileiras, à medida que se acentua a tendência de se tornarem 
autônomas encontra-se possibilidades de gerenciar com competência garantindo uma 
educação melhor com os mesmos recursos. Pode-se dizer que todos os processos 
têm como cliente a própria instituição pois uma das características de qualidade é 
obter custos mais baixos, evitando-se desperdícios. 
� Atendimento- esta dimensão da qualidade, também chamada de entrega, refere- 

se ao cumprimento de prazos certos, nas quantidades certas, nos locais certos, 
como condição para atender as necessidades dos clientes. Por exemplo, numa 
escola, nos seus respectivos processos, o atendimento deve considerar, entre 
outros, os seguintes itens: 
- O cumprimento do calendário letivo; 
- O cumprimento do conteúdo programático; 
- O cumprimento dos prazos adequados para entrega de documentos; 
- O cumprimento do horário de aulas. 

� Moral – O moral (no masculino) de uma equipe corresponde ao nível médio de 
satisfação resultante da predisposição dos componentes para executarem bem as 
tarefas sugeridas. Para se conseguir um trabalho de qualidade numa escola, há 
necessidade de se manter elevado moral: 
- Da equipe de professores; 
- Da equipe de especialistas; 
- Dos funcionários; 

� Segurança – envolve as necessidades de segurança em processos como: 
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- ministrar aulas em laboratório; 
- Promover torneios esportivos, gincanas; 
- Controlar o fluxo de alunos nos corredores. 

As três primeiras dimensões (qualidade, custo e atendimento) referem-se ao produto, 
as duas últimas (moral e segurança) às pessoas. 
Segundo Demo (1995, p. 13) a escola tem obrigação peremptória, evitando de todas 
as maneiras possíveis a repetência e o abandono escolar. Nem tudo está ao alcance 
da escola, como o abandono por força da necessidade de trabalhar, mas naquilo que 
depende do sistema educacional: oferta de vagas, qualidade dos professores, 
programação curricular adequada, equipamentos convenientes, apoios didáticos, 
gestão eficaz a escola deve cumprir o seu papel. 
Quando se fala que educação de qualidade é o investimento mais decisivo no futuro 
do país, essa expressão vale ainda mais para a educação infantil, tendo em vista os 
efeitos multiplicativos. Em termos de qualidade, recai sobre ela o mesmo desafio 
construtivo e participativo, sobretudo a exigência de profissionais altamente 
preparados e valorizados. 
Assim, qualidade é típica competência humana, construção histórica, seja na face 
formal, seja na política. Resume-se em construir e participar, perpassando a questão 
dos meios e dos fins. Faz eco ao desafio do desenvolvimento humano que encontra 
na educação e no conhecimento sua estratégia primordial. 

2.6. O PROGRAMA 5S 

5s é a sigla de um programa desenvolvido no Japão, a partir de 1950, e constitui a 
base da Gerência pela Qualidade Total (GQT). 
Ela representa as iniciais de cinco palavras japonesas Seire, Seiton, Seisou, Seikestsu 
e shistsuke. 
Ao longo do tempo, o programa foi sendo aprimorado e adaptado a outras culturas. 
Inicialmente foi conhecido como 3s, pela ênfase dada aos três primeiros Sensos. 
Atualmente, algumas empresas japonesas adotam a sigla 6s, acrescentando a palavra 
Shittsukoku (persistentemente). 
No Brasil, a sigla mais utilizada é 5s. Esse programa vem sendo desenvolvido há 
alguns anos nas organizações brasileiras que almejam competitividade e 
sobrevivência, aliadas a melhor qualidade de vida de seus profissionais. 

2.6.1 Os Significados do 5s 

Os cinco sensos, comumente chamados de 5s, são por assim dizer, a porta de 
entrada de um programa de qualidade. Isto porque tem um grande efeito sobre a 
motivação para a qualidade, visto que seus resultados são rápidos e visíveis. Mas a 
sua grande virtude é seu grande defeito, ou melhor, nós a tornamos seu maior defeito 
ao pensarmos que o programa 5s se resume em melhorar a aparência do local de 
trabalho ou outro ambiente qualquer. Na Verdade, a essência dos cinco sensos é 
outra: mudar a atitude e comportamentos. Sua prática contínua e insistente leva, 
inevitavelmente, a uma mudança interior que resultará, ao final, em uma disposição 
mental para a prática de um programa onde os resultados são de médio ou longo 
prazos, como a qualidade. O importante de ser lembrado ao se implantar o 5s, é que a 
simples tradução de seus termos para o português desperdiça muito do seu 
significado, já que o sistema de escrita japonês é diferente do nosso. É devido a isso 
que coloca-se a palavra “senso” antes de cada “s”: indica que o termo transcende à 
simples tradução, conforme figura. 

 
                     JAPONÊS                             PORTUGUÊS  

Seire Senso de utilização 
Seiton Senso de ordenação 
Seisou Senso de limpeza 

Seiketsu Senso de saúde 
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Shitsuke Senso de autodisciplina 
Quadro 3: Interpretação do 5s. Fonte: COSTA, Rosane Marques Crespo (1996, p. 22) 
 
Apesar de cada senso enfatizar determinados aspectos, alguns podem interagir no 
processo de implantação. Dessa forma os três primeiros sensos desenvolvem-se 
quase que simultaneamente. O quarto senso significa a manutenção dos três 
primeiros e a promoção do enfoque preventivo de saúde. O quinto senso representa o 
exercício contínuo de todos os 5s, promovendo o aprimoramento das pessoas e, 
conseqüentemente, das organizações. 
Apresenta-se a seguir os sensos no sentido literal e aplicado ao 5s: 
SEIRE  - SENSO DE UTILIZAÇÃO  

a)   Sentido literal: separar por grau, tipo ou tamanho. 
b) Sentido no 5s: destingir o necessário do desnecessário (objetos, métodos, 
atitudes), tomar decisões difíceis e implementar o gerenciamento pela 
estratificação para livrar-se do desnecessário. Somente os itens necessários 
deverão estar nos locais de trabalho ou de estudo. 

SEITON - SENSO DE ORDENAÇÃO 
      a) Sentido literal: Combinação ou arranjo de partes, elementos ou peças seguindo 
algum princípio ou método racional.  
c) Sentido no 5s: determinar, de forma visível e lógica, um lugar para cada objeto ou 

dado, de modo que encontre facilmente, quando precisar utilizar. 
 SEISOU - SENSO DE LIMPEZA 

a) Sentido literal: retirar sujeiras, utilizando-se de vassoura; limpar o interior. 
b) Sentido no 5s: é similar ao literal, ou seja, varrer, deixando bem limpo, lavar o 
que é lavável. Significa também corrigir as falhas humanas desenvolver atitudes 
limpas. 

SEIKETSU - SENSO DE SAÚDE 
a) Sentido literal: manter as condições de trabalho favoráveis à saúde física e 

mental. 
b) Sentido no 5s: é a verificação da efetividade dos 3s em toda a organização. A 
organização estará saneada ou asseada quanto todos os setores, equipamentos e 
matérias estiverem constantemente limpos, bem utilizados e em ordem. Os três 
sensos anteriores deixam de ter sentido se nos esquecermos de manter o que já 
foi selecionado, ordenado e limpo. 

SHITSUKE - SENSO DE AUTODISCIPLINA 
a) Sentido literal: exercício da força mental, física e moral, utilizando instruções e 
auto-treinamento com força de vontade, na busca de melhoria. 

      b) Sentido no 5s: ter a equipe habituada a cumprir os procedimentos operacionais, 
éticos e morais. 
Auto disciplina diz respeito à internalização de padrões. Significa estimular as pessoas 
a realizarem os seus trabalhos corretamente, com alegria, e a assumirem 
responsabilidades pelos seus resultados. 
O importante de ser lembrado ao se implantar os 5s, è que a simples tradução de seus 
termos para o português desperdiça muito de seu significado, já que o sistema de 
escrita Japonês è diferente do nosso. É devido a isso se coloca a palavra senso antes 
de cada S: indica que o termo transcende a simples tradução.  
 
Apesar de cada senso enfatizar determinados aspectos, alguns podem interagir no 
processo da implantação. Dessa forma, os três primeiros sensos desenvolvem-se 
quase que simultaneamente. O quarto senso significa a manutenção dos três 
primeiros e a promoção do enfoque preventivo de saúde de todos os cinco sensos, 
promovendo o aprimoramento das pessoas e, conseqüentemente, das organizações.  

2.6.2 Os Sensos no Contexto Educacional 

A utilização dos referidos sensos no contexto educacional, visa desenvolver entre as 
crianças hábitos e atitudes fundamentais para o seu desenvolvimento cognitivo, social 
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e afetivo: Observa-se a seguir  as principais possibilidades de uso   de tais sensos  no 
contexto educacional. 

SEIRI - UTILIZAÇÃO 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

 PROVIDÊNCIAS 

• Se for usado toda hora;  - Colocar no próprio local de trabalho ou 
estudo 

• Se for usado todo dia;  - Colocar próximo ao local de trabalho ou 
estudo; 

• Se for usado toda semana; - Colocar no almoxarifado ou depósito; 
• Se não é necessário;  - descartar. 

Fonte: COSTA, Rosane Marques Crespo – (1996, p. 15) 
a) Benefícios: 
� Liberação de espaços para diversos fins. 
� Utilização plena de matérias. 
� Incentivo à criatividade, à identificação e à solução de problemas. 
 
b) Recomendações:  
� Fazer levantamento dos itens desnecessários. 
� Repetir periodicamente a atividade de descarte, evitando acúmulo de materiais 

desnecessários, burocratização. 
� Implantar a utilização plena do potencial de todos os que trabalham e estudam na 

escola. 
c)  Seire na vida de estudante: 
� Para trabalhar o seire no espaço escolar pode-se orientar os alunos a doarem 

roupas que não usam mais, livros e cadernos de anos anteriores, às pessoas 
menos favorecidas. Os materiais imprestáveis, incentivem-os a jogarem no lixo, 
pois possuir o que é desnecessário tem o mesmo significado de se andar 
carregando nas costas uma mochila cheia de objetos desnecessários, ato este 
muito cansativo. 

  d) O que são coisas desnecessárias? 
� Lixo de papel, resíduos de madeira, sucatas metálicas. 
� Podem ser utilizadas, mas sem previsões de utilização no momento; 
� Documentos, avisos, cartazes, placas para divulgação de eventos e outros 

materiais arquivados ou afixados alem do tempo de conservação ou vigência. 
e) Como promover o censo de utilização. 
� Dar um fim aos materiais desnecessários- realização da operação descarte. 
� Reunir os materiais desnecessários em um local. 
� Aproveitar os materiais à disposição utilizar o sofá que está sobrando em área 

de descanso. 
� Vender a sucata - os materiais imprestáveis que não têm serventia. 
� Não deixar e não acumular materiais que não serão utilizados -devolver para o 

almoxarifado; realizar a operação de descarte nos estoques inativos (estoque 
morto) 

� Comprar somente materiais para serem utilizados imediatamente - o pedido de 
compras deve ser emitido depois de confirmado o tempo necessário para o seu 
suprimento, acrescido de uma determinada folga. E necessário exigir, com 
bastante rigor dos fornecedores a entrega de materiais nos prazos estabelecidos; 

O objetivo final é atingir o sistema just in time. (Fazer certo da primeira vez). 
e) Tópicos para reflexão:     
� O espaço físico, equipamentos, materiais e dados dentro da escola estão 

sendo utilizados adequadamente? 
� Como está sendo executado o trabalho na escola e os cuidados para que os 

equipamentos e materiais tenham uma vida útil maior? 
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SEITON 
a) Sentido literal: 
Ordenar, arrumar ou arranjar as partes, elementos ou peças de um determinado setor 
ou espaço. 
b) Sentido no 5s 
Determinar, de forma visível e lógica, um lugar para cada objeto ou dado, de modo 
que seja encontrado, facilmente, quando precisar utilizá-lo. 
Como Ordem: 

� Padronizar e colocar nomes em objetos e locais para ser mais fácil a 
localização e devolução. 

� Guardar os objetos levando em conta a facilidade de estocar ou guardar, de 
identificar onde está, de manusear e de recolocar no local determinando.  

� Expor visivelmente os pontos críticos, locais perigosos, os materiais que 
exigem cuidado no manuseio (ex: laboratórios, oficinas) 

 
c) Benefícios: 

� Economia de tempo: 
� Ambientes harmônicos, estéticos e agradáveis. 
� Diminuição do cansaço físico por movimentação desnecessária. 
� Diminuição do índice de acidentes. 

d) Recomendações: 
� Padronizar um sistema visual básico para os locais de uso comum através de 

placas indicativas, símbolos, cores etc.  
� Guardar objetos de modo que seja fácil retirá-los, quando necessário. 
� Educar as pessoas para ordenação e bem uso do material. 

 e) Seiton na vida de estudante: 
� Tendo separado tudo o que era necessário do desnecessário, faz-se organizar 

o que sobrou. De posse do que é realmente necessário, cabe arrumá-los 
organizadamente. Aquilo que se utiliza mais deve ficar a mão, mais fácil de 
pegá-lo. O que apenas se utiliza eventualmente pode ficar mais distante, 
guardado em gavetas ou, no caso de enciclopédias, dicionários, podem ficar 
arrumadinhos na estante. 

f) Como Promover o Senso de Ordenação  
� Demarcar as áreas de circulação 
� As vias de circulação devem ser, no máximo possível, amplas, em linha reta a de 

boa visibilidade.  
� E’ bom destingir com diferentes cores, as cores mais utilizadas são: marrom ou 

cinza para áreas de circulação, verde para áreas operacionais, com linhas brancas 
separando as duas áreas. 

� Não colocar em hipótese alguma, qualquer material invadindo as áreas de 
circulação. 

� Os mesmos critérios devem ser adotados para as áreas de circulação em 
escritórios.  

� Determinar o local onde cada material deve ser colocado 
� Os materiais de uso constante, de emergência e pesados devem ser colocados 

junto ás áreas de circulação, nos lugares baixos e não nos pontos mais altos. 
� Determinar a qualidade de matérias a serem colocados 
� É melhor possibilitar a visualização da quantidade de materiais colocados, ainda 

que se tenha o sistema de computador para defini-la.  
� Sistema de linhas- limite. Os limites superiores e inferiores são estabelecidos 

através do troçado de linhas e emite-se o pedido de compras assim que o material 
atingir o limite inferior para a sua reposição. 

� Sistema de limitação de quantidade-impede de alguma maneira a colocação de 
materiais além da quantidade preestabelecida. 

� Possibilitar a visualização dos materiais - a possibilidade de visualização evita o 
desperdício do tempo de procura de materiais e, inclusive, é uma eficiente medida 
preventiva contra esquecimento de objetos deixados em qualquer lugar. 
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� Identificação através de cores diferenciadas os documentos devem estar 
classificados por cores diferentes em função de sua natureza. 

� Indicação feita pelo desenho do formato por exemplo, quadro de ferramentas, 
dentro de gavetas, etc. 

g) Tópicos para Reflexão: 
� Como está a senso de ordenação nos diversos setores da escola, especialmente 

na sua sala de aula?  
� Os corredores, pátios e áreas comuns estão ordenados? Como está sua mochila e 

o seu material escolar.  
 
SEISOU 
a) Sentido Literal: 
� Manter as condições de trabalho favoráveis à saúde física e mental, 

exercitando continuamente os três primeiros sensos. 
b) Sentido no 5S: 
� È parecido ao literal, ou seja, varrer, deixando bem limpo e lavar o que é lavável. 

Significa também corrigir as falhas humanas, desenvolvendo atividades limpas. 
c) Lembretes: 
� A limpeza constante dos equipamentos ajuda a prevenir a ocorrência de 

problemas e aumenta a sua vida útil;  
� A limpeza sistemática de mesas, prateleiras, armários ajuda a criar um ambiente 

agradável e favorável ao trabalho de nossos hábitos, comportamentos e linguagem 
torna nossas relações mais saudáveis. 

d) Benefícios: 
� Ambiente saudável, inspirador e bem-estar pessoal. 
� Manutenção dos equipamentos e materiais. 
� Redução do índice de doenças infecciosas e de acidentes  

e) Recomendações: 
� Educar e treinar toda a comunidade para não sujar. 

� Desenvolver sistematicamente atividades visando à formação de hábitos de 
limpeza higiene. 

� Preservar o patrimônio da escola e o público. 
� Educar para o exercício da cidadania. 
� Buscar a “limpeza interior”: hábitos, atitudes, palavras.  
� Estimular o diálogo franco, as relações transparentes, a verdade. 
 
f) Seisou na vida de estudante 
� Seisou é limpar. Manter tudo o que organizou, rigorosamente limpo, 

principalmente evitando sujar. É melhor e mais fácil não sujar do que limpar. É 
muito mais saudável e gostoso estudar num ambiente limpo. 

g) Como promover o senso de limpeza  

� A limpeza deve ser feita por quem sujou 
� Não jogar, de maneira nenhuma, o lixo em qualquer lugar. 
� Limpar máquinas, mesas, cadeiras, vidros das janelas etc. 
� Não tirar cópias em excesso. 

�  Procurar reaproveitar e reciclar materiais 
� Promover coleta seletiva de lixo. 
� Procurar reciclar o lixo, solicitando o serviço para empresas especializadas.  
� Praticar a arrumação depois de executado o trabalho 
� Arrumar a mesa ou bancada antes de encerrar o trabalho do dia. 
� Só se considera qualquer trabalho concluído depois de efetuado a limpeza dos 

materiais utilizados e estes guardados nos devidos lugares 
h) Tópicos para reflexão: 
� Como está a limpeza em nossa escola?  



mmmmmmm 
 

180 

� Você auxilia na manutenção e preservação da limpeza dos banheiros, 
bebedouros e demais dependências da escola? 

 
SEIKETSU - Senso de saúde 
a) Sentido Literal 
� Manter as condições de vida favoráveis à saúde física e mental, exercitando 

continuamente os três primeiros sensos. 
b) Sentido no 5s: 
� É a verificação da efetividade dos 3s anteriores em todos os ambientes. Ver se 

todos os equipamentos ou materiais estão saneados ou asseados e ver se estão 
sendo bem utilizados ou asseados e ver se estão sendo bem utilizados, 
constantemente limpos e em ordem. 

c)Benefícios: 
� Local de trabalho e de estudo saudável, arejado, iluminado. 
� Redução significativa do número de acidentes. 
� Direção, Professores, funcionários e alunos bem dispostos. 
d) Recomendações: 
� Ter os três primeiros sensos implantados. 
� Verificar constantemente as condições físicas (iluminação, ventilação, ruídos). 
� Eliminar todas as fontes de perigo (Exº restos de madeira, lixo, brinquedos, 

objetos pontiagudos, vazamentos). 
� Difundir material educativo sobre o senso. 
� Incentivar hábitos de higiene pessoal dentro e fora da escola. 
e) Seiketsu na vida de estudante: 

Seiketsu é saúde física e mental. Procurar estimular a prática ou esportes e o 
cultivo de hábitos saudáveis, hábitos que assegurem a saúde. Trabalharem-se as 
convivências e relações. Significa respeitar os pais, que só querem o melhor para 
os filhos sentindo- se orgulhosos quando estes tiram boas notas. 

f) Como promover o senso de saúde - Saúde física  
(a) O corpo deve estar limpo - cabelos cortados, barbas feitas, unhas cortadas e 

limpas, hábito de lavar as mãos antes das refeições. 
(b) Estar com a roupa limpa - não se sentar ou se deitar nas ruas. 
(c) Melhoria das instalações sanitárias - banheiros, vestiários, pais em refeitórios 

para lavar as mãos. 
(d) Limpeza das instalações sanitárias - não sujar os banheiros, efetuar limpeza e 

esterilização, procura evitar a entrada de moscas em refeitórios. 
(e) Saúde Mental  
(f) O trabalho do dia-a-dia deve ser agradável. 

(g) Possuir companheiros para poder dialogar com toda a franqueza. 
(h) Construir instalações destinadas a lazer. 
(i) Exame médico periódico  
(j) Submeter-se, sem falta, ao exame médico período. 
(k) Procurar assistentes sociais em casos de qualquer problema de natureza pessoal 

ou de ordem íntima. 
g)  Tópicos para Reflexão: 
� Como está o senso de saúde na escola? 
� Os três primeiros sensos estão sendo praticados diariamente? 
 
SHITSUKE 
Senso de Autodisciplina 
a) Sentido Literal: 
� Exercício da forca mental, física e moral, utilizando instruções e 

autotreinamento, com força de vontade, na busca de melhora. 
b) Sentido no 5s: 
� Ter a equipe habituada a cumprir os procedimentos operacionais, éticos e morais. 

Autodisciplina diz respeito a internalizarão de padrões. Significa estimular as 
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pessoas a realizarem o trabalho corretamente, com alegria, e a assumirem 
responsabilidades pelos resultados. 

c) Benefícios: 
� Auto-inspeção e autocontrole. 
� Previsibilidade e melhoria contínua dos resultados. 
� Exercício da cidadania e respeito ao próximo. 
� Ambiente ideal para o trabalho educativo. 
� Crescimento moral e ético tanto pessoal como social. 
� Desenvolvimento do espírito de cooperação e do trabalho em equipe: 
d) Recomendações: 
� Definir e compartilhar com a comunidade escolar a missão, a visão, as crenças e 

os valores da instituição. 
� Reconhecer o valor individual das pessoas e promover o trabalho em equipe. 
� Melhorar o sistema de comunicação interna e externa na escola. 
� Criar oportunidades para que todos exerçam o potencial criativo que possui. 
 
e) Shitsuke na vida de estudante: 

Shitsuke é a vez da autodisciplina. Além da higiene corporal, precisa-se cuidar da 
higiene espiritual. Estudando adequadamente. Lendo bons livros. A higiene mental 
também e algo de útil que se possa fazer pelos outros. 

f) Como promover o Senso de bons Hábitos 
� Cumprir regulamentos e padrões. Nas escolas existem regulamentos e padrões 

que devem ser observados por todos os funcionários. O senso de bons hábitos no 
trabalho requer, antes de tudo, o cumprimento das normas estabelecidas. Os 
assuntos importantes tratados no 5s devem ser também, transformados em 
padrões. 

� Honrar Compromissos - os compromissos firmados no trabalho ou em particular 
devem iniciar e terminar nos horários previstos. 

 As reuniões devem iniciar e terminar nos horários previstos. 
� Terminar a reunião, deixar a sala com a iluminação apagada. 
� Cumprir prazos e horários de compromissos. 
g)  Agir com etiqueta (adquirir boas maneiras)  
� Cumprimentar de maneira educada. 
� Não prejudicar os colegas. 
� Não deixar documentos sobre a bancada no final do expediente. 
� Chamar à atenção mutuamente  
� Aceitar com naturalidade os conselhos de outras pessoas.  
� Procurar apontar as falhas cometidas e que não foram percebidas pela própria 

pessoa. 
� Cada um deve se esforçar para tornar-se um bom funcionário e um bom cidadão. 
� Procurar praticar naturalmente os primeiros 45’ s. 
� Procura ser respeitado por todos. 
h)  Tópicos para Reflexão: 
(a) Sabe como identificar problemas? Os problemas são percebidos como 

oportunidades de melhoria?  
(b) As relações humanas, no ambiente do trabalho, são satisfatórias? A escola 

promove atividades para fortalecer a auto- estima e o sentimento de equipe nas 
pessoas? 

(c) As profissionais e alunos demonstram motivação pelo trabalho. 
 
3 CONCLUSÃO 
 
Muito se tem falado, nos últimos anos, sobre qualidade do ensino e produtividade dos 
profissionais da educação. Assumida uma concepção peculiar de qualidade e de 
produtividade, é importante considerar as implicações de ordem administrativa daí 
decorrentes. Em nossa dia-a-dia, administração (planejamento pedagógico) costuma 
ser associada com chefia ou controle das ações dos outros. Isso decorre do fato de 
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que, diuturnamente, convivemos com o arbítrio e a dominação e quase não nos damos 
conta disso. É compreensível, portanto, que gerir, administrar, seja confundido com 
mandar, chefiar, deixando a desejar uma formação com caráter objetivo e sensato. 
Por isso, é preciso refutar, de modo veemente, a tendência atualmente presente no 
âmbito da educação e dos setores do ensino que consiste em reduzir a gestão escolar 
a soluções estritamente tecnicista para a sociedade capitalista. Por um lado, é preciso 
considerar que os problemas que afligem a educação nacional têm sua origem, 
fundamentalmente, não na falta de esforços ou na incompetência de nossos 
trabalhadores da educação, mas no descaso do estado no provimento de recursos de 
toda ordem que possam melhorar o ensino escolar. 
Sendo assim, constata-se que há sim necessidade de melhor qualidade no 
conhecimento e aperfeiçoamento das informações adquiridas dos indivíduos. Não 
adianta ter apenas conseguido a quantidade, o que precisa é alcançar com maior 
eficiência os ideais de pessoas para uma vida digna. A má qualidade do ensino 
público atual expressa, por um lado, a falta de escolas de verdade, com condições 
adequadas de funcionamento; por outro, a ausência, em nosso sistema de ensino, de 
uma filosofia de educação comprometido explicitamente com uma formação do 
homem histórico que, ultrapassando os propósitos da mera sobrevivência, se articule 
com o objetivo de viver bem, realizando um ensino que capacite o educando tanto 
usufruir da herança cultural acumulada quanto a contribuir na construção da realidade 
social. 
Para responder as exigências de qualidade e produtividade da escola pública, a 
gestão da educação deverá realizar-se plenamente em seu caráter mediador. Ao 
mesmo tempo, deverá assumir a forma democrática para atender tanto ao direito da 
população ao controle democrático do estado quanto a necessidade que a própria 
escola tem da participação dos usuários para bem desempenhar suas funções. 
As circunstâncias são adversas. Nunca na história deste país a educação foi tão 
importante para o nosso futuro. O país será tanto mais forte e mais rico, quanto mais 
competentes forem os seus cidadãos.  
Neste sentido, o programa 5S tem se revelado um instrumento eficaz, nas escolas, 
para a formação de hábitos saudáveis de vida entre os profissionais, alunos e 
comunidades nas quais estão inseridos. 
O 5S constitui, na realidade, o alicerce para a implantação da qualidade em qualquer 
organização humana, preparando o ambiente para mudanças profundas. Além de 
extremamente necessário à formação dos alunos, o 5S utiliza o potencial criativo 
incrementa a participação de todos na gestão escolar, propiciando um clima favorável 
ao bom desempenho no trabalho. 
Em nossas organizações, a herança cultural escravocrata se reflete, através da 
postura depreciativa diante das tarefas de limpeza e arrumação. Portanto, precisamos 
com urgência mudar nossas atitudes e comportamento, independentemente de fatores 
culturais. 
Esse processo de rompimento com hábitos e padrões inadequados exige decisão, 
persistência, disciplina e um programa contínuo de educação. 
O programa 5S trabalha conceitos fundamentais relativos à formação e à manutenção 
de hábitos essenciais à sobrevivência humana, ele desenvolve-se de forma lúcida, 
organizada, participativa e agregadora, proporcionando o bem estar criado através da 
limpeza e organização do ambiente, gerando motivação para o trabalho e para a 
melhoria das condições intra e interpessoais. Aprende-se a compartilhar, respeitar, 
valores universais básicos na formação do ser humano. 
Sua simplicidade e praticidade trazem, em seu bojo, uma verdade: a sociedade será 
mais justa e humana quando deixarmos de teorizar e começarmos a praticar a 
cidadania plena, compreendendo o significado maior da existência: servir! 
No sentido de incentivar a concretização do presente trabalho no espaço escola, foi 
construído um texto ilustrado, apresentado como apêndice. Ressalto que o mesmo se 
constitui como uma sugestão que visa facilitar e estimular a utilização dos sensos 
discutidos no trabalho. 
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                                           CAPÍTULO XIX 
 

A IMPORTÂNCIA DO VOLUNTARIADO COMO ALTERNATIVA AO TRATAMENTO 
DA DEPRESSÃO 
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Amanda Oliveira Barbosa de Souza 
Ana Paula Araújo Martins Antunes  
Jordana Góes Brito 
Lauanda da Silva Ferreira Fonseca  
 
 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo a organização Mundial da Saúde (OMS), nos últimos dez anos o número de 
pessoas com depressão aumentou 18,4% isso corresponde a 322 milhões de 
indivíduos. (CHADE, Jamil, 2017). Em decorrência disso, o nível de suicídio cresce 
assustadoramente. Conforme esta e mais pesquisas, as possíveis causas da 
depressão são originadas  por problemas familiares, alterações hormonais, 
acontecimentos marcantes, bullying, doenças graves, problemas de autoestima e a 
ociosidade presente na vida dos jovens. Neste sentido, fez-se necessário uma 
pesquisa que apresentasse dados estatísticos e situações reais dos jovens, assim 
como identificar possíveis soluções para a melhoria da patologia apresentada. O 
artigo, em sua linha de estudo procurou identificar soluções paliativas para minimizar a 
depressão e ansiedade, uma vez que o jovem vivenciará novas experiências e 
ocupações para a mente, possibilitando seu autoconhecimento, despertando suas 
habilidades, autonomia, administração de conflitos, aprimorando o relacionamento 
interpessoal.  

A presente pesquisa utilizou como métodos, pesquisa bibliográfica com a reunião das 
informações e dados que serviram como base para a construção da investigação 
proposta a partir do tema, com obtenção de leituras, análises e interpretação de 
diversos autores sobre o assunto. Pesquisa exploratória com o levantamento 
bibliográfico realizado através de entrevistas, formulários e depoimentos com pessoas 
que trabalham com voluntariado e atendem pessoas em diferentes níveis de 
depressão. (origem, evolução, importância e os benefícios do trabalho voluntário como 
fonte de apoio e superação do problema).  

Pesquisa quantitativa onde foi aplicada pesquisa virtual utilizando Google Forms - 
serviço gratuito utilizado para criar formulários on-line, podendo ser de múltipla 
escolha ou discursivos. Através dessa ferramenta, foi elaborado o formulário para a 
pesquisa direcionado ao público alvo do projeto: jovens de 14 a 29 anos, residentes no 
município de Palmas. Os questionamentos foram aplicados com o objetivo de obter-se 
dados concretos sobre a depressão e o voluntariado. Após a definição do questionário 
e público alvo, o formulário foi enviado aos pesquisados pelo celular otimizando o 
tempo da pesquisa e culminando na tabulação dos dados. Como complemento, foram 
solicitados através de ofício enviado para as Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saúde (Centro de Atenção Psicossocial – CAPS) dados estatísticos para subsidiar e 
fundamentar as informações na região. 

2 SOBRE A DEPRESSÃO 

De acordo com informações coletadas no site da UOL em editoria do Dr Dráuzio 
Varela  

 Depressão (CID 10 – F33) é uma doença psiquiátrica crônica e 
recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma 
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tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, 
desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a 
distúrbios do sono e do apetite. É importante distinguir a tristeza 
patológica daquela transitória provocada por acontecimentos difíceis e 
desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, 
como a morte de um ente querido, a perda de emprego, os 
desencontros amorosos, os desentendimentos familiares, as 
dificuldades econômicas etc. Diante das adversidades, as pessoas sem 
a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-
las. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas, mesmo que 
não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido 
praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos. Desaparece o 
interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer e a 
pessoa não tem perspectiva de que algo possa ser feito para que seu 
quadro melhore.(UOL, 2018) 

 

Geralmente, a pessoa que enfrenta a depressão perde a vontade de viver, o amor por 
si próprio e procura outra forma/maneira de elucidar a angústia que sente e por fim na 
dor que o sufoca.  

A depressão é considerada a doença que mais afeta os jovens atualmente, por atingir 
principalmente o estado emocional do indivíduo. Geralmente é desencadeada por 
problemas familiares, sexualidade, desigualdade social, desemprego, entre outras 
causas.  

Estudos da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) indicam que, entre 2006 a 
2015 o índice de suicídio aumentou 24%, entre jovens de 15 a 29 anos. (BESSAS, 
Alex, 2019). Outro fator alarmante está no grau de ansiedade e segundo o jornal da 
USP, 2014, a ansiedade e a depressão na maioria dos casos estão ligadas, e são os 
transtornos mentais mais presentes na atualidade, os dados são principalmente entre 
os jovens universitários.  

Em 2011, um relatório do Fórum Nacional de Pró-reitores de assuntos Comunitários e 
Estudantis divulgou que 47% dos estudantes tinham alguma queixa de sofrimento 
psíquico.  Em relação à ansiedade, o Brasil também lidera, com 9,3% da população. 
Esse problema engloba efeitos como fobia, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse 
pós-traumático e ataque de pânico. (GRACIOLI, 2018). 

De acordo com Varella, além do estado deprimido (sentir-se deprimido a maior parte 
do tempo, quase todos os dias) e da anedonia (interesse e prazer diminuídos para 
realizar a maioria das atividades) são sintomas da depressão: 

Alteração de peso (perda ou ganho de peso não intencional); 
Distúrbio de sono (insônia ou sonolência excessiva  praticamente 
diárias); 
Problemas psicomotores (agitação ou apatia psicomotora, quase todos 
os dias); 
Fadiga ou perda de energia constante; 
Culpa excessiva (sentimento permanente de culpa e inutilidade); 
Dificuldade de concentração (habilidade diminuída para pensar ou 
concentrar-se); 
Ideias suicidas (pensamentos recorrentes de suicídio ou morte); 
Baixa autoestima, 
Alteração da libido. 
Muitas vezes, no início, os sinais da enfermidade podem não ser 
reconhecidos. No entanto, nunca devem ser desconsideradas 
possíveis referências a ideias suicidas ou de autodestruição. 
 
 

2.1 TRABALHO VOLUNTÁRIO 
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De acordo com o Guia Trabalhista, o trabalho voluntário que é definido pela Lei 
9.608/1998 se define como: 

Atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade 
pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não 
lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, 
científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 

  

 E para ser titulado como, deve se estabelecer por algumas características, como as 
citadas a seguir e descritas no Guia Trabalhista:  

  

1. ser voluntário, ou seja, não pode ser imposto ou exigido como 
contrapartida de algum benefício concedido pela entidade ao indivíduo 
ou à sua família; 

2. ser gratuito; 

3. ser prestado pelo indivíduo, isoladamente, e não como 
“subcontratado” de uma organização da qual o indivíduo faça parte e, 
portanto, seja pela mesma compelido a prestá-lo; e  

4. ser prestado para entidade governamental ou privada, sendo que 
estas devem ter fim não lucrativo e voltado para objetivos públicos 

 

2.2 DADOS ESTATÍSTICOS 

O artigo foi desenvolvido com o intuito de apresentar estatisticamente os casos de 
depressão entre os jovens de 14 a 29 anos em Palmas e no Estado do Tocantins, 
propondo o Trabalho Voluntário como alternativa de auxílio no enfrentamento dessas 
doenças, tendo em vista seus inúmeros benefícios para a saúde física e mental.  
Demonstrou através de pesquisas, estatísticas e estudos de caso, a importância do 
voluntariado como alternativa de auxílio no combate a doenças psicossomáticas, como 
a depressão e ansiedade, já que tal atividade traz inúmeros benefícios à saúde física e 
mental. 

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS “DEPRESSÃO E 
VOLUNTARIADO  

A pesquisa contou com 106 participantes, moradores da cidade de Palmas no 
Tocantins, na faixa etária de 14 a 29 anos, com resposta ao questionário com 08 
perguntas objetivas e subjetivas, conforme demonstrado na figura 01. 

O resultado apresentado na pesquisa demonstra que das 106 pessoas pesquisadas, 
98 delas conhecem alguém que está enfrentando a depressão. As questões a seguir 
foram realizadas 

1 - Atualmente o índice de pessoas em diferentes fases de doenças psicológicas 
(síndrome do Pânico, automutilação, insônia, ansiedade e stress) tem aumentado 
assustadoramente. Com base neste pressuposto: você conhece alguém que passou 
ou esteja enfrentado algum destes problemas?  
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Figura 01:  Resultado da pesquisa de identificação de pessoas com depressão 

Fonte: autores da pesquisa 

Figura 02: O gráfico apresenta que 45,3% buscam apenas tratamento médico 
Fonte: autores da pesquisa 
 

 

Figura 03: 52,4% dos pesquisados nunca realizou trabalho voluntário 
Fonte: autores da pesquisa 
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Figura 04: Somente 13% dos pesquisados realizam trabalho voluntário 
 

 

Figura 06: 41,5% consideram que o voluntariado ajuda na construção de uma 
sociedade melhor. 
Fonte: autores da pesquisa 

 

 

Figura 07: A maioria dos pesquisados consideram que o trabalho voluntário traz 
perspectivas de um futuro melhor.   Fonte: autores da pesquisa 
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Figura 08: Apenas 21,7% dos pesquisados fariam um trabalho voluntário 
Fonte: autores da pesquisa 
 

Após a apuração dos dados, observou-se que seria necessária maior assertividade da 
pesquisa, inclusive a título de comparação dos dados, a partir desta problemática 
aplicou-se a segunda etapa da pesquisa com questionário enviado para 33 pessoas, 
as quais já enfrentaram ou estão enfrentando a depressão. Os voluntários 
responderam à pesquisa conforme abaixo e constatou-se que práticas voluntárias 
envolvendo a faixa etária do projeto ainda é pouco procurada. 

 

 

Figura 09: 21,2%  dos pesquisados realiza ou já realizou trabalho voluntário para 
superar a depressão  Fonte: autores da pesquisa 
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Se possível, relate de forma breve sua experiência como voluntário (sensação, 
motivação, lição de vida etc.)  
12 Respostas 
 

1- Experiência única. A gente ganha muito. 

2-O trabalho voluntário foi uma experiência incrível, por meio dele eu desenvolvi 
habilidades que nem mesmo eu sabia que tinha, foi muito bom! 

3-Vê no rosto das pessoas a auto estima renovada não tem preço 

4-Tive momentos muito difícil na minha vida, chegar ao mundo de achar que não 
tinha mais solução, família Destruída, vícios, achava que não tinha mais motivo para 
viver, sem nenhuma expectativa! Conheci o trabalho voluntário da Força Jovem 
Universal (FJU) pessoal anônimo e desconhecida! Mostraram para mim através dos 
seus relatos de vida, que era possível sim ter uma vida diferente, acreditei naquelas 
pessoas e em sua palavra, tive a minha vida transformada! Hoje somos voluntários, 
fazendo o bem e não olhando a quem! É tão gratificante poder fazer parte de 
Superação na vida de outras pessoas. 
 

5-Nunca tive uma experiência voluntária mais futuramente pretendo ter, e um papel 
muito importante na vida de quem quer ajudar o próximo. 

6-Muitos idosos são largados pela família, e não tem com quem converse ou o ajude 
no que precisa. A lição de vida que terei é questão de humanidade, amor, alegria em 
estar fazendo o que me deixa realizada como pessoa 
 
7-A sensação é extremamente boa, me senti mais leve e de alguma forma aprendi 
mais do que ensinei 

8-Não tive nenhuma experiência 

9-Temos que dar o melhor de nós em qualquer ambiente e literalmente em lugares 
onde existe pessoas assim.... 

10-Bom poder ajudar as pessoas 

11-Com rações 

12-Palestra de higiene pessoal e qualidade de vida. 

 Se possível, relate de forma breve sua experiência como voluntário (sensação, 
motivação, lição de vida etc.)  
12 Respostas 
 

1- Experiência única. A gente ganha muito. 

2-O trabalho voluntário foi uma experiência incrível, por meio dele eu desenvolvi 
habilidades que nem mesmo eu sabia que tinha, foi muito bom! 

3-Vê no rosto das pessoas a auto estima renovada não tem preço 

4-Tive momentos muito difícil na minha vida, chegar ao mundo de achar que não 
tinha mais solução, família Destruída, vícios, achava que não tinha mais motivo para 
viver, sem nenhuma expectativa! Conheci o trabalho voluntário da Força Jovem 
Universal (FJU) pessoal anônimo e desconhecida! Mostraram para mim através dos 
seus relatos de vida, que era possível sim ter uma vida diferente, acreditei naquelas 
pessoas e em sua palavra, tive a minha vida transformada! Hoje somos voluntários, 
fazendo o bem e não olhando a quem! É tão gratificante poder fazer parte de 
Superação na vida de outras pessoas. 
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Figura 10: Depoimento de pessoas que praticam o voluntariado. Fonte: autores da 
pesquisa 
 

A terceira fase da pesquisa foi realizada na Secretaria Municipal da Saúde, através de 
ofício direcionado para Diretoria de Atenção Secundária à Saúde e Gerência de Saúde 
Mental, onde constatou-se que no Município de Palmas não há dados estatísticos que 
comprovem os índices de depressão na cidade, conforme a tabela abaixo. A quarta e 
última etapa da pesquisa foi realizada na Secretaria de Estado da Saúde, através de 
ofício encaminhado para Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde e 
Gerência da Rede de Atenção Psicossocial, obtendo os resultados, apresentados 
abaixo e que chamam a atenção, para as cidades do interior do Estado, visto que o 
maior número de pessoas que estão com depressão, foram apontadas nas cidades de 
Pequizeiro, Tocantinópolis e Taguatinga.  

Após esta análise observa-se que a problemática apresentada nesta pesquisa vai 
além dos grandes centros urbanos, portanto, políticas públicas de atenção à saúde 
mental devem ser intensificadas a fim de tratar e prevenir os agravos causados pela 
depressão no Estado. 

DEPRESSÃO NO TOCANTINS Tocantinopolis Pequizeiro Colinas Paraíso
Porto 

Nacional
Gurupi Taguatinga Dianópolis Palmas

1-Estatística do número de pessoas que estão com 
depressão? 500 532 50 180 197 8 245 138

Não informado pela 
Secretaria 

2-Quantidade de jovens na faixa etária de 14 a 29 anos 
com depressão? 250 242 50 90 19 3 45 60

Não informado pela 
Secretaria 

3-Quantidade de jovens que cometeram suicídio nos 
últimos 5 anos? 8 0 0 0 2 10 1 2

Não informado pela 
Secretaria 

4-De acordo com os registros, observa-se quem tem mais
pretensão à depressão, homens ou mulheres?

Mulheres Mulheres

Mulheres e 
Homens Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres

Não informado pela 
Secretaria 

5-Há pessoas mais novas que a faixa etária apresentada,
que desenvolveram depressão?

Sim Sim

Não 
informado Sim Não Sim Sim Sim

Não informado pela 
Secretaria 

6-O índice de pessoas com depressão vem diminuindo,
crescendo ou está estável? Crescendo Crescendo Crescendo Crescendo Crescendo Crescendo Crescendo Crescendo

Não informado pela 
Secretaria  

Figura 13: Quantitativo de pessoas identificadas com depressão. 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (SPAS / DAE / GRAPS) - Agosto 2019 
 

5-Nunca tive uma experiência voluntária mais futuramente pretendo ter, e um papel 
muito importante na vida de quem quer ajudar o próximo. 

6-Muitos idosos são largados pela família, e não tem com quem converse ou o ajude 
no que precisa. A lição de vida que terei é questão de humanidade, amor, alegria em 
estar fazendo o que me deixa realizada como pessoa 
 
7-A sensação é extremamente boa, me senti mais leve e de alguma forma aprendi 
mais do que ensinei 

8-Não tive nenhuma experiência 

9-Temos que dar o melhor de nós em qualquer ambiente e literalmente em lugares 
onde existe pessoas assim.... 

10-Bom poder ajudar as pessoas 

11-Com rações 

12-Palestra de higiene pessoal e qualidade de vida. 
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Figura 11: Depressão no Tocantins 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (SPAS / DAE / GRAPS) - Agosto 2019 

5 CONCLUSÃO 

 O artigo visa evidenciar o efeito benéfico do voluntariado para pessoas que sofrem 
com depressão, ansiedade e ou doenças psicossomáticas, apresentando os 
resultados de pesquisas desenvolvidas e depoimentos de pessoas que já tenham se 
envolvido com esse tipo de atividade, bem como, beneficiar a comunidade em geral, 
sendo um caminho para o encontro do voluntariado. Identificou-se na cidade de 
Palmas no estado de Tocantins, diversas ONGs e entidades sem fins lucrativos, que 
têm como necessidade o serviço voluntário. Algumas relataram após as visitas em 
campo, que apesar da necessidade ainda há poucas pessoas que se engajam nesta 
prática.  

Dado o exposto, que o voluntariado melhora o desempenho das habilidades sociais e 
contribui consideravelmente para o alívio dos sintomas dos pacientes depressivos, 
pode-se considerar como uma das alternativas para o enfrentamento dos problemas 
ocasionados pelas doenças psicológicas, bem como, apresentar a eficácia do 
voluntariado no combate a depressão e ansiedade. Comprova-se diante dos 
depoimentos a benignidade desta ação, sendo uma via de mão dupla em que a 
sociedade em geral é beneficiada, pois abrange as diferentes esferas e núcleos 
diretamente ligados ao cidadão. Afirmando a necessidade de políticas públicas e apoio 
da sociedade em geral para abraçar esta causa. Após experiências relatadas, reforça 
a importância deste projeto e a sua contribuição social, visto que, dará visibilidade ao 
problema, assim como apontará alternativas para amenizar o sofrimento das pessoas 
que enfrentam a depressão 
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                                               CAPÍTULO XX 
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1 INTRODUÇÃO 

O transporte aéreo, um dos meios de locomoção mais rápidos e seguros do mundo, 
tem sofrido nas últimas décadas, uma verdadeira transformação. Isso se deve pelo 
fato que os mercados nacional e internacional cresceram muito e consequentemente 
trouxeram facilidades ao acesso a esse setor. 
Esse crescimento de mercado gerou algo que principalmente no Brasil não havia, a 
concorrência. Se antes o preço das passagens aéreas exorbitava, hoje se consegue 
comprar com valores bastante acessíveis. Valores esses, que permitiram às classes 
“C” e “D” terem acesso ao transporte aeroviário.  
O baixo preço das passagens está provocando um fenômeno que pode ser definir 
como “inchaço aéreo de pessoas”, fazendo com que os aeroportos que antes eram 
grandes para poucos viajantes, se tornassem pequenos para comportar a demanda 
que está crescendo rapidamente. 
No intuito de obter as reais condições do atendimento nos aeroportos do Brasil, 
principalmente para levantar dados que comprovem a satisfação ou insatisfação dos 
seus usuários, esse trabalho tem como objetivo analisar o nível de satisfação dos 
clientes no aeroporto de Palmas (PMW) no estado do Tocantins (TO), buscando 
averiguar o nível de qualidade que os clientes expõem em relação ao atendimento no 
check-in, cardápios e preços da alimentação nas lanchonetes e restaurantes, 
acessibilidade às informações no aeroporto e a preocupação dos usuários em relação 
à grade de escalas no aeroporto de PMW.  
Para a sua elaboração foi utilizado um estudo descritivo-quantitativo, com foco na 
pesquisa de campo. Foram aplicados noventa e seis questionários para medir o nível 
de satisfação.  

2 MARKETING E SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

Conforme Kotler (2008, p.27), “MARKETING é um processo social e gerencial pelo 
qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta 
e troca de produtos de valor com outros.” 

O CONCEITO DE MARKETING assume que a chave para atingir as 
metas organizacionais consiste em ser mais eficaz do que os 
concorrentes para integrar as atividades de marketing, satisfazendo, 
assim, as necessidades e desejos dos mercados-alvo (KOTLER, 
2008, p.37). 

 
O conceito de Marketing parte da compreensão do meio exterior para o interior. 
Começa com um mercado bem definido, com foco nas necessidades dos 
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consumidores e coordenação de todas as atividades que afetarão estes na produção 
de lucros através da obtenção de satisfação dos mesmos (KOTLER, 1994). 
O Marketing é um estudo de mercado que se orienta pela satisfação das necessidades 
do cliente. Escolhe seu público alvo, busca conhecer suas necessidades, enquadra 
seu produto e/ou serviço no padrão requerido e lança no mercado. 

Qualidade é frequentemente considerada como uma das chaves do 
sucesso. Afirma-se que a vantagem competitiva de uma empresa 
depende da qualidade, e o valor, de seus bens e serviços. Em 
contextos de serviços, qualidade pode ser o fundamento do 
diferencial competitivo (GRÖNROOS, 2009, p.67). 

 
A satisfação do cliente relacionada ao produto físico é mensurada, utilizando-se do 
instrumento no qual o determinado produto é descrito por um conjunto de atributos que 
refletem suas principais características. É feito comparações entre experiências e 
expectativas, pois o desenvolvimento de modelos mensuráveis, para a perceptível 
qualidade do serviço inclui elementos similares a modelos elaborados, que medem 
sua satisfação. A diferença entre qualidade de serviço e satisfação do cliente tem sido 
um tema muito abordado nos excertos de Marketing (GRÖNROOS, 2009). 
Segundo Grönroos (2009, p.82), “Qualidade de relacionamento pode ser descrita 
como a dinâmica da formação de qualidade de longo prazo em relacionamentos 
contínuos com clientes.” 
A qualidade que aperfeiçoa o serviço prestado, esta estrategicamente relacionada às 
expectativas dos clientes com relação ao atendimento o qual está destinada a 
prestação dos serviços, cujos fatores geram interdependência. Um prestador de 
serviços que tem por finalidade ser o melhor do mercado e atender a clientes que 
exijam a qualidade no atendimento, primordialmente cria essas expectativas entre 
seus clientes potenciais, em seguida aplica o método elaborado (GRÖNROOS, 2009). 
Conhecer os tipos de clientes e suas necessidades é um ponto importante que as 
empresas possuem como meta, uma vez que o consumidor exige um atendimento 
diferenciado. Os clientes podem ser analíticos, pragmáticos, afáveis e expressivos, 
sendo que cada perfil deve ser tratado conforme suas características. 
O marketing de relacionamento não é fácil de ser realizado, para isso engloba 
atividades que as empresas precisam para se destacar no mundo empresarial. Tendo 
como um de seus maiores objetivos suprir as necessidades dos consumidores. Um 
bom relacionamento entre empresa e cliente facilita a comunicação e o 
desenvolvimento da empresa, pois o cliente sente-se à vontade em propor sugestões 
com a intensão de melhorar o serviço. 
Os clientes podem ser divididos em quatro tipos: os Pragmáticos, aqueles que 
desejam um tratamento sem intimidade e com rapidez. Os Analíticos que preferem ser 
tratados sem intimidade, com tempo e muitas informações, buscando sempre os 
detalhes. Os Afáveis que gostam de intimidade, proximidade, assessoria e tempo e 
por último os Expressivos que buscam relacionamento, elogio e rapidez (JÚLIO, 
2007). 

O Conceito de produto assume que os consumidores favorecerão 
aqueles produtos que oferecem mais qualidade, desempenho ou 
características inovadoras. Os administradores dessas organizações 
orientadas para produto focam sua energia em fazer produtos 
superiores e melhorá-los ao longo do tempo (KOTLER, 1995, p. 32). 

 
O preço das variáveis que afeta a percepção do consumidor sobre o serviço, 
relaciona-se aos seus custos, despesas, qualidade, volume pretendido, margens 
planejadas e lucros desejados, fatores que influenciam preços teoricamente perfeitos. 
As pessoas e as indústrias são influenciadas pelo preço oferecido. Isso não possibilita 
uma representação precisa da oposição entre volume de vendas e os diferentes níveis 
de preço (COURTIS, 1991). 
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VALOR ENTREGUE AO CONSUMIDOR “é a diferença entre o valor 
total esperado e o custo total do consumidor”. VALOR TOTAL PARA 
O CONSUMIDOR “é o conjunto de benefícios esperados por 
determinado produto ou serviço”. CUSTO TOTAL DO CONSUMIDOR 
“é o conjunto de custos esperados na avaliação, obtenção e uso do 
produto ou serviço” (KOTLER, 1998, p.51). 

 
O foco na Satisfação de Clientes é um recurso importante e que toda empresa, seja 
ele de pequeno, médio ou grande porte necessita trabalhar, visando uma maior 
interação entre consumidor e fornecedor. Quando uma empresa fideliza seus clientes, 
é sinal de que um conjunto de fatores como atendimento, preço e qualidade está 
satisfazendo as necessidades exigidas ou desejadas dos consumidores. 
Satisfação “é o sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da 
comparação do desempenho pelo produto (ou resultado) em relação às expectativas 
da pessoa” (KOTLER, 1988, p.53). 
Quando o cliente recebe um mau atendimento ele acaba buscando assessoria na 
concorrência. Quando lá encontra uma boa atenção ou um detalhe que demonstre a 
fidelização, faz o seu pedido sem receio deixando o estabelecimento anterior atrás da 
concorrência (JÚLIO, 2010). 
Michael Porter, de Harvard, representou a cadeia de valores como ferramenta de 
identificação das novas maneiras voltadas à valorização do consumidor. Dentre uma 
espécie de código mantido pelas empresas para satisfação dos clientes e manutenção 
na qualidade de seus produtos, cinco são primordiais e quatro secundários. As 
atividades primárias representam a sequência de trabalho que abrangem logística 
interna, produção, logística externa, marketing e serviços decorrentes. E como 
atividades de apoio, a aquisição de bens, desenvolvimento tecnológico, administração 
de recursos humanos e infraestrutura da empresa que não se restringem apenas aos 
departamentos especializados (KOTLER, 1998). 
Dentre muitas tentativas no aprimoramento de produtos para a satisfação dos clientes 
é inatingível a perfeição para o sucesso de modo geral, pois cada cliente julga 
produtos e serviços de maneiras diferenciadas, quando estes estão submetidos à 
ascensão da excelência. A partir das consistências obtidas por estudos relacionados 
para melhorias em diversos setores comerciais, são levados em consideração muitos 
fatores que divergem a expectativa dos donos do negócio relacionada a clientes 
voltados aos produtos e serviços ofertados. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa será bibliográfica com coleta de dados no campo. Foi aplicado questionário 
para que seja possível fazer uma abordagem quantitativa das informações. A pesquisa 
bibliográfica consiste no exame dessa fonte, para levantamento e análise do que foi 
produzido sobre determinado assunto, chamando - se de pesquisa científica (RUIZ, 
2008). 
A pesquisa de campo tem o objetivo de coletar dados sobre algo para transformá-los 
em informações que apresentem resultados que possam comprovar algo. Esse tipo de 
pesquisa é muito útil na Economia, Antropologia, Sociologia, Psicologia e Política. 
(LAKATOS; MARCONI, 2001). 
A abordagem quantitativo-descritivo está firmada na realização de investigações de 
pesquisa empírica, e esses métodos usam-se de artifícios quantitativos tendo por 
objetivo a coleta sistemática de dados sobre populações, programas, ou amostras de 
populações e programas. Utilizam várias técnicas como entrevistas, questionários e 
formulários. Ao final empregam procedimentos de amostragem (LAKATOS; 
MARCONI, 2001). 
O questionário foi aplicado aleatoriamente a usuários dos serviços aeroportuários de 
PMW. Levando-se em conta que o Aeroporto de Palmas possui um fluxo de 503.408 
unidades de clientes embarcados anualmente, segundo dados oficiais da INFRAERO, 
empresa pública nacional habituada à diversidade brasileira e que tem como visão 
"Prover infraestrutura e serviços aeroportuários e de navegação aérea, contribuindo 
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para a integração nacional e o desenvolvimento sustentável do país". A Tabela 1 
expressa a quantidade de clientes embarcados no ano de 2018 no aeroporto de PMW. 

 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após aplicação dos questionários para usuários do aeroporto de PMW, tornou-se 
possível o levantamento de cujos dados: 55% destes são do sexo masculino e o 
restante 45% feminino.  Ficou evidente que a faixa etária entre 22 a 30 anos foi 
majoritária com 31% do total questionado. Oscilou entre 18 a 22 anos 25% dos 
resultados obtidos, também 25% variam entre 30 a 38 anos, enquanto a minoria 18% 
desfruta o serviço com idade a partir de 39 anos. 
A frequência dos usuários nos voos do aeroporto de PMW mostra que, 40% dos 
questionados utilizam-se dos serviços ofertados pelas empresas aéreas 
ocasionalmente, enquanto 38% entre 1 a 4 vezes ao ano, 13% destes entre 1 a 4 
vezes ao mês, 6% utilizou apenas uma vez, 2% semanalmente e 2% do total de 
questionados nunca viajaram. 

 

 
 Gráfico 1: Atendimentos prioritários no check-in e lojas 
 Fonte: da pesquisa (2018) 

Com a aplicação dos questionários foi possível identificar que o nível de satisfação em 
relação às informações e atendimentos prioritários no check-in e lojas das empresas 
aéreas ficaram distribuídos conforme mostra o gráfico 1. Esses dados confirmam que 
33% dos usuários encontram-se satisfeitos, e que 25% estão muito satisfeitos. Os 
resultados comprovam a necessidade de melhoria no atendimento prioritário. 

 

 
 Gráfico 2: Preços praticados pelas lanchonetes e restaurantes 
 Fonte: da pesquisa (2018) 
 
Os dados da pesquisa mostraram que 55% dos usuários dos serviços aeroportuários 
estão insatisfeitos e 31% pouco satisfeitos com os preços aplicados pelas lanchonetes 
e restaurantes do aeroporto. O gráfico de número 2 exemplifica claramente a 
necessidade de revisão dos preços dos produtos disponíveis aos clientes. É 
interessante perceber que apenas 2% dos clientes encontram-se extremamente 
satisfeitos. 
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 Gráfico 3: Displays de informações  
 Fonte: da pesquisa (2018) 

Segundo a os resultados da pesquisa, o nível de satisfação em relação aos displays 
de informações para controle dos horários de voos deixa transparecer uma 
neutralidade em relação à satisfação dos clientes.  O gráfico 3 mostra que 49% 
encontram-se satisfeitos com o dispositivo de informação.  

 
 Gráfico 4: Cardápio disponível nas lanchonetes e restaurantes 
 Fonte: da pesquisa (2018) 

 
O nível de satisfação em relação ao cardápio disponível nas lanchonetes e 
restaurantes segundo os resultados disponíveis no gráfico 4, deixam claro a 
insatisfação por parte dos clientes. Os dados mostram que a soma entre insatisfeitos e 
pouco satisfeitos é de 64%, índice altamente elevado para a necessidade do mercado, 
revelando que os clientes sentem-se explorados financeiramente ao terem que pagar 
valores altíssimos para se alimentarem nas dependências do aeroporto. 

 

 
 Gráfico 5: Tempo de espera na fila do check-in e lojas 
 Fonte: da pesquisa (2018) 

Conforme apresenta o gráfico 5, o nível de satisfação em relação ao tempo de espera 
na fila do check-in e lojas das empresas aéreas, 37% estão satisfeitos mostrando-se 
neutros em relação ao serviço prestados. Apesar de a maioria está satisfeita, os 
resultados mostram uma tendência para uma pouca satisfação com valores de 31% e 
16% para insatisfeito. Com esses resultados fica claro a necessidade de melhorias no 
tempo de espera nas filas dos check-in e lojas das empresas aéreas. 
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 Gráfico 6: Ponto de conexão e escala 
 Fonte: da pesquisa (2018) 

 
A expectativa do aeroporto de PMW se tornar ponto de conexão e escala é positiva 
conforme aponta o gráfico 6, em que 49% estariam extremamente satisfeitos e 20% 
muito satisfeitos. De todas as assertivas aplicadas essa foi a que apresentou 
resultados mais satisfatórios. 

 
 Gráfico 7: Sigilo das informações sobre os passageiros  
 Fonte: da pesquisa (2018) 

Os usuários apresentaram um nível de 45% de satisfação, o que deixa transparecer 
certa neutralidade em relação à segurança das informações. Os resultados conforme 
gráfico 7, mostram que os resultados são mais positivos que negativos como 14% de 
usuários muito satisfeito e 16% de usuários extremamente satisfação em relação ao 
sigilo das informações nas empresas aéreas sobre os passageiros embarcados e 
desembarcados. 

 

 
 Gráfico 8: Forma de abordagem na inspeção no raio X 
 Fonte: da pesquisa (2018) 

O nível de satisfação em relação à forma de abordagem dos funcionários na inspeção 
no raio X é neutra uma vez que 41% dos usuários encontram-se satisfeitos. É 
importante a análise dos dados do gráfico 8 ao perceber que 20% dos clientes 
encontram-se pouco satisfeitos e que 18% insatisfeitos o que leva a perceber que 
esses valores são de clientes que provavelmente já passaram por algum tipo de 
constrangimento na hora da inspeção. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



mmmmmmm 
 

200 

Essa pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar o nível de satisfação dos 
clientes usuários dos serviços aeroportuários em PMW. 
Foi possível após realização da pesquisa, perceber a satisfação dos clientes em 
relação às informações e atendimentos prioritários no check-in e lojas das empresas 
aéreas. A expressiva insatisfação dos clientes por parte dos preços praticados pelas 
lanchonetes e restaurantes do aeroporto. Uma neutralidade em relação aos displays 
de informações para controle dos horários de voos. O nível de satisfação em relação 
ao cardápio disponível nas lanchonetes e restaurantes foi expressivamente 
insatisfatório.  Já o nível de satisfação em relação ao tempo de espera na fila do 
check-in e lojas das empresas aéreas foram neutros com uma forte tendência para a 
insatisfação.  
O melhor resultado foi em relação à expectativa do aeroporto de PMW se tornar ponto 
de conexão e escala, onde a maioria dos usuários se sentiria extremamente satisfeito. 
Em relação ao sigilo das informações nos balcões das empresas aéreas ouvi uma 
neutralidade dos resultados com uma tendência para a satisfação em relação à 
segurança das informações. Por fim, o nível de satisfação em relação à forma de 
abordagem dos funcionários na inspeção no raio X é neutra tendendo para a 
insatisfação dos clientes.   
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1 INTRODUÇÃO 

A contabilidade está presente desde o início da história da humanidade, com o passar 
dos tempos vem sofrendo diversas transformações, seu desenvolvimento torna-se 
cada vez mais contínuo. A história da contabilidade no Brasil se sobressaiu, com 
relevante importância, na década de 1970. No entanto, o início dos estudos sobre 
contabilidade internacional não tem data definida, mas Niyama (2007) ressalta que 
ocorreu por volta de 1950-1960, posteriormente à segunda guerra mundial e com 
princípio do restabelecimento do comércio internacional. Pode-se afirmar que, em 
razão do crescimento global da economia intensificada, as empresas passaram a 
atuar em ambientes internacionais e se deparavam diante da necessidade da 
alocação mais eficiente de seus recursos em distintos ambientes. 
É necessário conhecer a história da contabilidade internacional no Brasil, buscando 
enfatizar desde a sua origem e evolução e levando em consideração que ela foi, é e 
sempre será essencial para o desenvolvimento do país e ainda contribuirá com as 
práticas de adoção nas empresas. A pesquisa mostra relevância para a atualidade 
ressaltando o fato de que a contabilidade é a principal linguagem de comunicação 
dentre os agentes econômicos mundiais.  
Para a realização do presente estudo em seu desenvolvimento foram utilizadas três 
bases de dados nacionais com matérias didáticas e artigos, no período de 2015, 
sendo elas, Google acadêmico (base de dados 1), CRC revista eletrônica (base de 
dados 2) e portal CFC (base de dados 3). Para a realização da pesquisa bibliográfica, 
foram comparados artigos e verificado: Identificação das ideias centrais dos autores; 
as diversidades de informações apresentadas nos textos; argumentos centrais acerca 
da temática estudada. 
A investigação além de buscar conhecimento, procurou cooperar como material 
bibliográfico. Os estudos aprofundados sobre o tema trazem à tona a lembrança que 
existem poucas informações referentes ao estudo, deste modo servirá como base de 
conhecimento, visto o assunto ser destaque no cenário contábil atual e envolve o 
contemporâneo mundo globalizado, ou seja, é de interesse de muitos.  

2 INTERNACIONALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE NO BRASIL 

A contabilidade internacional no Brasil se destacou, com relevante importância, na 
década de 1970, ano em que o Brasil passou por grandes transformações no cenário 
contábil. No entanto o início dos estudos sobre contabilidade internacional no Brasil 
não tem data definida.  
Deitos (2008 apud GUEBARA 2009, p.19) afirma que: 

O desenvolvimento da Contabilidade sempre esteve articulado à 
evolução da própria humanidade e de seus avanços, tanto no que 
concerne à organização social, quanto no campo do aperfeiçoamento 
das técnicas e do avanço científico e tecnológico. 
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O desenvolvimento da contabilidade internacional no Brasil foi marcado principalmente 
por meio da lei 6.404/76, significando a mesma um ponto crucial para normatização 
especifica da contabilidade para as entidades, contudo sabe-se também que a 
evolução no Brasil ocorreu de forma mais acelerada por meio da adoção aos padrões 
IFRS seguidos da lei 11.638/07 e 11.941/09, solidificando assim a internacionalização 
da contabilidade.  

Diante desse cenário de mudanças no âmbito contábil brasileiro, Niyma (2010, p.1) 
indica também que ocorreram algumas mudanças importantes referentes ao ainda em 
desenvolvimento mercados de capitais. Um dos eventos marcantes rumo à 
internacionalização da contabilidade no Brasil surgiu a partir da implantação da Lei 
6.404/76, lei essa que possui forte influência do modelo norte-americano, além disso, 
juntamente com essa lei foi criado um dos organismos contábeis inspirados no modelo 
americano de contabilidade SEC (Security Exchange Comission) com objetivo de 
monitorar o mercado de capitais: a CMV (Comissão de Valores Imobiliários) que 
“procura incentivar a adoção de novos procedimentos e divulgações, bem como 
antecipar futura regulamentação” (CVM 2015).  Outro fator a ser notado é com 
relação à auditoria que passou a apresentar ressaltante importância nessa época, 
período em que as companhias foram obrigadas a serem auditadas por auditores 
independentes.  

2.1 EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE 

Niyama (2010) relata que o desenvolvimento econômico do país tem intensa ligação 
ao crescimento da contabilidade no Brasil. A contabilidade no país era marcada pela 
forte influência da legislação tributária. Pode-se afirmar que, em razão do crescimento 
global da economia intensificada, as empresas passaram a atuar em ambientes 
internacionais e se deparavam diante da necessidade de alocação mais eficiente de 
seus recursos em distintos ambientes. A contabilidade é a principal linguagem de 
comunicação dentre os agentes econômicos mundiais é nela que os agentes 
econômicos procuram informações. 

Bugarim (2009) cita que diante desses acontecimentos a contabilidade brasileira 
sofreu uma grande revolução. Foram tantas as mudanças, que os profissionais da 
contabilidade tiveram praticamente, que reaprender a sua profissão.          

Segundo Niyama (2010) outro importante evento ocorreu entre os anos de 1970 a 
1975, o que proporcionou o interesse de investidores estrangeiros no país, 
aumentando assim espantosamente o índice de recursos para a época. Tal episódio 
ocorreu a partir das elevadíssimas taxas do PIB (Produto Interno Bruto). Porém 
conforme o autor, este acontecimento ocasionou um relevante crescimento da taxa de 
inflação o que forçou ao governo quatro anos depois promover uma 
maxidesvalorização da moeda brasileira com percentual de 30% em apenas um único 
dia, originando inúmeros prejuízos para as entidades. 

2.2 IFRS: PAÍSES QUE UTILIZAM 
 
O IFRS é um financial report que recebeu maior extensão por meio da União Europeia 
que determinou adoção do método a partir de 2005 tornando obrigatória a adesão por 
suas entidades. O IFRS atingiu maior impulso chegando a outros países na mesma 
época.  Em conformidade com Niyama (2010) A adoção no Brasil ocorreu juntamente 
com o Canadá, Coréia do Sul, e Índia. No entanto os Estados Unidos, país 
considerado a maior potência econômica não ingressou ao IFRS não admitindo o uso 
dos métodos por suas companhias. Ademais, o autor supracitado concorda que o 
IFRS nas normas contábeis internacionais de contabilidade vem tornando-se a 
“linguagem contábil” global assim como a adoção das normas são indispensáveis por 
parte dos países. 
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O impacto da adoção do IFRS relacionados à Europa Ásia e Austrália exigiu tempo e 
recursos, mas em contrapartida, gera oportunidade de reavaliação dos relatórios 
financeiros e lança uma nova abordagem sobre as políticas e processos contábeis da 
organização. 

2.3 HARMONIZAÇÃO 

A contabilidade é a base de qualquer negócio exercendo a comunicação dentre os 
usuários. Entre os assuntos mais averiguados sobre contabilidade internacional está 
em destaque a “existência de diferentes modelos contábeis e o processo de 
harmonização”. Conforme Farias e Farias (2009, apud PONTE et al 2013, p.3). 

A harmonização veio com a finalidade de promover a compreensão da contabilidade 
entre os países respeitando suas regras e normas com flexibilidade. O motivo da 
internacionalização da contabilidade nasceu por meio da necessidade de uma 
linguagem única, fez com que a internacionalização fosse inevitável, uma mesma 
linguagem para bancos, investidores, acionistas dentre outros usuários. Por meio 
disso surgiu a necessidade de um conjunto de padrões contábeis internacionais que 
permitam a comparação de informações entre as companhias. Ainda pela busca de 
informações por parte de grandes grupos que realizam atividades comerciais 
internacionais.   

Outrossim, a harmonização das normas contábeis surgiu com a intenção de quebrar 
as barreiras internacionais entre os mercados estrangeiros diminuindo as diferenças 
relacionadas as demonstrações contábeis. A partir do nascimento da harmonização 
contábil brasileira por meio da Lei 11.638/07 as empresas passaram a adotar modelo 
de demonstração contábil de acordo com as novas normas IFRS o que contribui com 
uma melhor interpretação das informações pelos usuários. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir  os resultados acerca do tema pesquisado para visualização de maneira mais 
clara, que foram feitas identificação das ideias centrais, comparação entre as 
diferentes formas de pensamentos presentes nos textos. As descobertas de eixos em 
torno dos quais giravam os argumentos dos autores acerca das questões investigadas 
e elaboração de um discurso crítico a partir dos posicionamentos dos autores dos 
artigos estudados. O quadro abaixo identifica a seleção destes artigos. 

Ano  Autores Título 
2017 Maria Hélder A Evolução da Contabilidade de Gestão e a Necessidade 

de Informação. 
2017 Oro e Klann Avaliação da Capacidade de Julgamento & Tomada de 

Decisão Baseado nas Normas Internacionais de 
Contabilidade 

2015 Saraiva  
e Almeida 

Normalização Contabilística: O Papel das Associações 
Profissionais em Portugal 

2015 Nepomuceno Os Interesses por detrás do IASC 
2015 Goularte, Leal e 

Rocha 
O Ensino de Contabilidade Frente à Convergência da 
Contabilidade Brasileira ao Padrão Internacional 

 
2015 

Granha, 
Wanderley e 
Libonati 

Adoção e Implantação da NBC TG 1000 – Contabilidade 
para Pequenas e Medias Empresas: Um Estudo Nas 
Empresas de Serviços Contábeis de Pernambuco 

 
2015 

Luciano 
Aparecido 
Dos Santos 

O impacto da Adoção ao IFRS nas Demonstrações 
Contábeis: Uma pesquisa do Segmento de Transportes 
Aéreos das Empresas Listradas na Bovespa. 

2015 Sousa 
e Tavares 

Perspectivas Profissionais dos Acadêmicos do Curso de 
Ciências Contábeis e as Expectativas de Demanda do 
Mercado 
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2015 

 
Righes, Calegari 

Adesão, Vantagens e Dificuldades na Adequação ás 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público (NBCASP) nos Municípios da Região Sudoeste do 
Paraná. 

Fonte: Elaborado pelo autor   

Oro e Klann (2017) relata que as normas internacionais de contabilidade estão 
presentes em muitos componentes curriculares do núcleo de formação profissional e 
teórico-prática do bacharel em ciências contábeis, pela necessidade da atualização 
dos conteúdos da formação do Contador, daí surgem as necessidades importância de 
incluir conteúdos que contemplassem conhecimento do cenário econômico e 
financeiro, nacional e internacional, de forma a proporcionar a harmonização das 
normas e padrões internacionais de contabilidade. 
Segundo Saraiva e Almeida (2015), no decorrer do desenvolvimento da pesquisa nota-
se a existência da história da contabilidade internacional com pontos abordados no 
referencial teórico onde a ideia central do autor é promover melhor entendimento 
acerca das normas contábeis e aborda ainda a diversidade dos sistemas 
contabilísticos existentes e os diversos fatores que influenciam no processo de 
elaboração das informações financeiras, como também demonstra a influência por 
parte do sistema legal, político e econômico de cada país. Saraiva e Almeida (2015), 
ainda apresentam as vantagens e obstáculos da harmonização contábil, evidenciam 
que se for observada as diversidades existentes entre os países torna-se cada vez 
mais necessário promover a harmonização e indica que os benefícios promovidos pela 
harmonização contábil são inúmeros: dentre eles, cooperar perante os agentes 
internacionais, como investidores e empresas aumentando a transparência, 
compreensão e comparabilidade das informações financeiras para facilitar a transação 
internacional e diminuir o custo na elaboração das demonstrações, e ainda melhorar a 
comunicação entre os agentes econômicos.   
Os autores contribuem ainda com o objetivo proposto na pesquisa quando lembram 
também dos obstáculos, visto que todo país possui diferentes práticas contábeis, 
ressaltam a ausência de organismos profissionais fortes e a resistência por parte de 
alguns países ratificando a essencial importância da harmonização contábil.   
  
No artigo de Nepomuceno (2015), foi relatada a preocupação por parte dos países que 
faziam parte do G4 (Canadá, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido), que se 
sentiram ameaçados pelo IASC (International Accounting Standards Committee) 
depois do seu expressivo fortalecimento e começaram a elaborar normas contábeis 
mais relacionadas com as do IASC com intuito de deter o crescimento do processo de 
normatização do mesmo. Cita que A SEC (Securities and Exchange Commission - 
Representação da Comissão de Valores nos Estados Unidos) como instituição 
pertencente aos Estados Unidos e responsável pela elaboração das normas vendo o 
deslanchar do IASB não viu outra alternativa e se juntou ao mesmo aproximando os 
dois padrões contábeis que eram elaborados criando uma fusão entre IFRS x 
USGAAP. Nepomuceno em seu artigo ressalta sobretudo a respeito dos escândalos 
financeiros ocorridos nos Estados Unidos que proporcionaram o crescimento 
expressivo do IFRS. O artigo forneceu importantes informações, especialmente 
quando o autor explanou acerca da história da harmonização contábil globalizada, 
sobretudo mostrando o jogo político existente por traz da criação do IASC. 
Na análise do artigo de Goulart, Leal e Rocha (2015), verificou-se que os mesmos 
relatam acerca da história da contabilidade internacional no Brasil, esclarecendo que o 
Brasil ainda se encontra em processo de convergência aos padrões internacionais. 
Para os autores, o processo de convergência aos padrões internacionais no Brasil 
iniciou no ano de 1990 por meio de uma das alterações da Lei 6.404/76. Percebe-se 
nesse momento que há discordância destes autores com os já citados anteriormente 
no que concerne a este quesito, introduzindo conceitos internacionais que 
acompanhassem os países desenvolvidos.  Os autores descrevem também que o 
primeiro passo rumo à internacionalização contábil brasileira surgiu por meio do CFC 
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(Conselho Federal de Contabilidade), através do CPC (Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis) tornando obrigatória a utilização dos novos padrões contábeis por parte 
das Sociedades Anônimas de Capital Aberto no ano de 2005.      
Os autores ainda ressaltam que o desafio para os educadores é gigantesco no 
processo de ensino, e torna-se necessário ter cautela na busca de informações que 
esclareçam para os alunos de forma qualificada as mudanças oriundas do processo 
de convergência por qual o Brasil vem passando nos últimos anos. Goulart, leal e 
Rocha em seu artigo abordam que o aprendizado é um processo de conhecimento e 
que o ensino é visto como vínculo de aproximação do conhecimento.  O artigo aborda 
a respeito da origem e evolução da contabilidade internacional no Brasil a partir da 
década de 1990 até a criação da Lei 11.638/07 e proporcionou desta forma 
contribuição junto à pesquisa bibliográfica e aos objetivos propostos. 
Granha, Wanderley e Libionati (2015) abordam em seu artigo fatos históricos que 
cooperaram para a migração e harmonização contábil entre os países e as amplas 
mudanças ocorridas no cenário econômico nas últimas décadas.  Esclarecem que a 
contabilidade possui um importante papel nos dias atuais, para eles o processo de 
harmonização contábil teve início a partir do nascimento do IASB e FASB, contudo 
somente no século XXI tornou possível a união das normas entrando em consenso 
para diminuir as diferenças contábeis existentes entre eles.     
     
Para eles a ideia central do artigo está relacionada à criação da NBC TG 1000 que 
surgiu no ano de 2009 por meio do CPC determinando os pronunciamentos contábeis 
para as empresas de pequeno e médio porte equivalentes ao IFRS entrando em vigor 
em 1° de janeiro de 2010.   Os autores lembram que foram realizadas 
pesquisas referentes às normas IFRS e USGAAP onde ficou constatada que as 
divergências na elaboração de tais demonstrações podem apontar valores maiores ou 
menores relativos ao patrimônio financeiro da entidade. 
Em seguida relatam o nascimento do FASB normas americanas de contabilidade que 
surgiu com a missão de elaborar padrões internacionais que fortalecesse a 
contabilidade norte-americana. Diante disso, os autores informam que a Europa 
juntamente com o IASB se uniu com objetivo de harmonizar as normas em caráter 
internacional por meio da junção de organismos contábeis dos países, acarretando no 
processo de evolução contábil internacional das normas IFRS do ano de 2001 até 
2013 onde apresentou maior proporção no Brasil no ano de 2007. O presente artigo 
proporcionou como contribuição os diferentes estágios de evolução da história da 
contabilidade internacional no Brasil descrevendo de forma parcial o processo de 
implantação as normas IFRS pelo Brasil e destacando o papel das microempresas 
durante este processo. 
Santos (2015) faz uma análise sob o ponto de vista global relacionado à história da 
internacionalização da contabilidade brasileira onde descreve as mudanças ocorridas 
nas últimas décadas especialmente nas demonstrações contábeis. Dentro do contexto 
ressalta a relevante participação da contabilidade como fonte de informação para os 
usuários, lembra que diante disso, torna-se imprescindível transmitir informações mais 
féis e transparentes no processo de compartilhamento dos relatórios financeiros o que 
permite cooperar com a tomada de decisões.      
       
Portanto o autor expõe que é preciso estar atento ao processo de mudanças no 
cenário contábil global e destaca que a contabilidade passa por um momento de 
valorização onde o crescimento econômico e a entrada de investidores exigem normas 
contábeis que contribuam de forma harmonizada na interpretação das demonstrações 
elaboradas cooperando com acionista e investidores em nível global. Perante a 
importância do artigo verificou-se a relevante contribuição para o trabalho com 
informações precisas a respeito da história da internacionalização da contabilidade até 
os impactos causados pela adoção aos novos padrões IFRS o que gerou grande 
conhecimento visto a riqueza de detalhes existentes no decorrer do artigo onde o autor 
desperta a importância de se conhecer todo o processo de evolução. 
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Souza e Tavares (2015) descrevem acerca da evolução contábil, destacam que a 
contabilidade passa por constantes transformações em especial nos últimos anos por 
meio da harmonização internacional, os autores relatam a importância do profissional 
contábil em meio às mudanças, visto que a contabilidade é conhecida como linguagem 
dos negócios sendo imprescindível para tomada de decisões. De acordo com os 
autores esses profissionais são responsáveis por cooperar juntamente com os 
gestores na tomada de decisões, enfatizam que o mercado procura por profissionais 
que estejam ao mesmo tempo acompanhando esse processo de crescimento.  
E por fim, com a pesquisa bibliográfica, principalmente o último artigo analisado é de 
Righes e Calegari (2015) que citam que a internacionalização contábil teve início na 
década de 1990 por meio de normas internacionais aceitas em nível global, emitidas 
através do IASB, relatam que esse órgão é formado por representantes de mais de 
cento e quarenta países com a finalidade de emitir padrões de contabilidade em nível 
internacional.    
Os autores citam a respeito da criação de um comitê especifico criado no Brasil com 
objetivo de promover a adaptação dessas normas aos padrões internacionais 
chamado de Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), lembram que esse órgão 
é vinculado ao IASB e são os responsáveis pela aplicação dessas normas dentro do 
setor público e privado, já com relação ao setor público os autores esclarecem que a 
convergência das normas é de responsabilidade das IPSAS (International Public 
Sector Accounting Standards) que se referem às Normas Internacionais de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.    
Em virtude dos fatos expostos pelos autores e apesar de se referir à contabilidade 
pública pode-se considerar como contribuição para a pesquisa os aspectos referentes 
à questão problema onde os autores abordam alguns pontos sobre a origem da 
contabilidade internacional no Brasil e apresentam os aspectos históricos onde narram 
a respeito da criação de órgãos responsáveis por cooperar com o processo de adoção 
do Brasil às normas internacionais. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAS 

De acordo com o exposto, pode-se observar que origem e evolução da contabilidade 
internacional no Brasil é recente e se sobressaiu conforme já visto por meio do 
crescimento intensificado da economia global, onde as empresas passaram a atuar 
em diferentes ambientes internacionais. Em virtude disso surgiu também a variação da 
linguagem da informação contábil, e como formar de combate-la, criaram-se grupos de 
organizações contábeis com intuito de construir um ponto em comum entre os 
relatórios financeiros de cada país, desta maneira esses organismos internacionais 
contribuíram de forma expansiva com o processo de crescimento da contabilidade. 
Levando em consideração a proposta neste artigo, conclui-se, portanto que esta 
análise aponta poucos artigos publicados com a temática abrangendo a origem e 
evolução da contabilidade internacional no Brasil, porém verificou-se a existência de 
diversos assuntos que apresentam contexto com o estudo. O resultado da pesquisa 
mostrou o ponto de vista de cada autor com contextos importantes para a evolução 
contábil onde foram demonstrados aspectos teóricos e históricos relativos à evolução 
da contabilidade brasileira buscando evidenciar as principais práticas contábeis 
internacionais no decorrer dos anos.  
Deste modo foram estudados artigos que abordaram sobre: normatização, organismos 
contábeis, ensino da contabilidade internacional, mudanças nas demonstrações 
financeiras, impacto da adoção internacional e expectativas de crescimento do 
mercado de trabalho. Diante dos argumentos expostos é imprescindível para os 
usuários da informação conhecer a respeito da origem e evolução da contabilidade 
internacional no Brasil, dada a importância do estudo nos dias atuais. Por todos esses 
aspectos recomenda-se aos futuros pesquisadores como forma de prosseguimento da 
pesquisa a realização de amostras em outros períodos. 
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CAPÍTULO XXII 

ANÁLISE DE LIVRO DIDÁTICO “PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO: 
DIÁLOGO, REFLEXÃO E USO” COMO PESQUISA DOCUMENTAL NA LA 

                                                                                      Agdalia Gomes dos Santos  

                                                                                      Elisangela Teixeira da Silva   
                                                                    

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta breve análise da Coleção Português Contemporâneo: Diálogo, Reflexão e Uso 
dos autores Willian Cereja (graduado em Português e linguista); Carolina Dias Vianna 
(doutora em linguística aplicada) e Christiane Damien (mestre em língua, literatura e 
cultura), trouxe uma experiência relevante na prática do ensino da língua portuguesa 
em sala de aula. Visto que foi uma ação diferenciada em todos estes anos como 
professora da língua portuguesa, no que diz respeito ao ato de observação dos 
conteúdos e propostas de atividades, mas o fato modificador é a forma de análise 
através da Linguística Aplicada, ciência que trouxe o jeito especial de conferir se os 
conteúdos e atividades propostas têm como relacionar com o mundo vivenciado pelos 
educandos.  
Então, o objetivo da pesquisa que é de averiguar se estes livros trabalham segundo a 
luz da ciência linguística aplicada interdisciplinar/indisciplinar, visto que além dos 
conteúdos podem ser relacionados com outras disciplinas, os mesmos evidenciam 
mediação entre outros saberes. Em outras palavras, a LA não se limita a ser uma 
disciplina, mas a ser uma ciência mediadora, por isso chamada pelos novos estudos 
de indisciplinar. 
A metodologia utilizada foi através (da observação de capítulo por capítulo), 
restringindo somente a parte literária, por ser área trabalhada pela pesquisadora, um 
recorte, por parte da pesquisadora, que categorizou uma unidade do livro da coleção. 
A hipótese inicial era de que os livros estavam aquém da realidade da LA, todavia a 
mesma fora desmentida desde as primeiras observações, primeiro pela biografia dos 
autores e segundo pela dinâmica apresentada com diferentes textos e estilos de 
época; artes distintas e diversidades culturais, o que por sua vez são saberes ligados 
pela  LA indisciplinar, a qual é aprendida através das leituras das teorias de Moita 
Lopes, Celani e outros linguistas que defendem a linguística aplicada indisciplinar, a 
qual é uma mediação entre os diversos conhecimentos por ter como base de estudo a 
linguagem e está possibilita mediação entre os campos científicos. 
Para melhor compreensão a discussão apresenta o conceito linguística aplicada 
indisciplinar, em seguida sua respectiva relação com o livro didático e por fim uma 
breve análise do recorte (unidade) do livro do 1º ano da coleção de livros da língua 
portuguesa do Ensino Médio da Escola Estadual Palma Muniz de Redenção Pará. 
Onde os educandos apresentam vários contextos de vida, na questão cultural, política, 
social, econômica e enfim uma diversidade. 

2.LINGUISTICA APLICADA INTERDISCIPLINAR OU INDISCIPLINAR 

 A LA tem origem na preocupação com a prática da língua, os fatos históricos e 
sociais, ou seja, distingue da linguística teorizada por Saussure, a qual teve início no 
século XX e tinha como base a teoria da língua e suas respectivas regras. Ressalta-se 
que a Linguística Aplicada teve início em nações como Estados Unidos, Brasil e outros 
no período da segunda guerra mundial, com o escopo de ensinar língua, 
especialmente o inglês Menezes (2009, s/p) citado por Costa (2013, p. 289): 
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A   linguística aplicada nasceu como uma disciplina voltada para os 
estudos sobre ensino de línguas estrangeiras e hoje se configura 
como uma área imensamente produtiva, responsável pela 
emergência de uma série de novos campos de investigação 
transdisciplinar, de novas formas de pesquisa e de novos olhares 
sobre o que é ciência. 
 

Deste modo, em território brasileiro na década de 1970 com os precursores Francisco 
Gomes e Maria Celani começa a pós-graduação em linguística na PUC- SP, ou 
formação superior, o que por sua vez foi um marco de evolução na área de LA em 
todo país. Como escreve Costa (2013, p.291,292): 

 
Apesar da LA estar no Brasil desde meados da década de 60, poucos 
pesquisadores se chamavam de linguistas aplicados até então. Das 
décadas de 60 e 70, ressalta-se que a LA no Brasil, assim como em 
outros países, esteve relacionada ao ensino/aprendizagem de Língua 
Inglesa, focando a aplicação de teorias linguísticas ao ensino em sala 
e aula.  Foi em 1971, que  F.  Gomes e  M.  A.  A.  Celani fundaram o 
primeiro Programa de Pós-Graduação em LA, na PUC-SP. Na 
década de 80, o quadro da LA mudou consideravelmente no Brasil, 
com a implantação de mais Programas de Pós-Graduação, de 
inúmeras pesquisas e de revistas especializadas. E na década de 90, 
sua consolidação teve dois fatos marcantes: 1) a criação da ALAB, 
que passou a dialogar diretamente com a AILA, mudando o papel 
secundário da LA brasileira no cenário internacional (que antes se 
dava através da ABL); e 2) a implantação da disciplina Linguística 
Aplicada nos cursos de Graduação do país. 

Mas, grandes são as discussões e as polêmicas na conceituação, definição do que é 
Linguística Aplicada, se é disciplina ou ciência, se é transdisciplinar, interdisciplinar ou 
indisciplinar. Mas, percebe-se que a mesma deixa de ser algo restrito como o ensino 
de língua para ir além, ou seja, integrar os seus saberes a outras áreas de 
conhecimento, tais: sociologia, psicologia e outras. De acordo com Celani (2013, p.21): 

Está claro para os que hoje militam na LA no Brasil que, embora a 
linguagem esteja no centro da LA, esta não é necessariamente 
dominada pela linguística.  Em uma representação gráfica da relação 
da LA com outras disciplinas com as quais ela se relaciona, a LA não 
apareceria na ponta de uma seta partindo da linguística. Estaria 
provavelmente no centro do gráfico, com setas biredicionais dela 
partindo para um número aberto de disciplinas relacionadas com a 
linguagem, entre as quais estaria a linguística em pé de igualdade 
conforme a situação, com a psicologia, antropologia, a sociologia, a 
pedagogia ou a tradução. 

Nesta perspectiva, é ponderável dizer que mesmo com as controvérsias estes estudos 
vão se aprimorando e por que não dizer avançando em pesquisas, e assim deixou de 
ser uma disciplina solitária e restrita para somar, agregar e enfim integrar as outras 
disciplinas com o objetivo de ajudar os sujeitos nas suas várias formações, “verdades” 
e entendimentos adquiridos e formados ao longo da vida. Ressalta-se que a LA não 
pode se isolar por ser sua área de estudo a linguagem, a qual é base de 
aprendizagem dos demais saberes. 
Assim, a LA vai ganhando teorias durante décadas, ora considerada como 
interdisciplinar por conseguir trabalhar as temáticas sociais associada as demais áreas 
de conhecimento por ser o próprio estudo da língua e das suas variações.   Em outro 
momento é tida como transdisciplinar, pois ultrapassa a ideia de disciplina e avança na 
produção de novos conhecimentos através dos vários pensadores que amam e 
respeitam como ciência que é. Atualmente, existem teóricos como Pennycook (2006), 
Fabricio (2006), Moita Lopes (2006) e Celani (2008) já diagnosticam a LA como 
indisciplinar por não ser uma disciplina, mas uma área do conhecimento que media os 
conhecimentos formais com os contextos sociais dos sujeitos. 
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Deste modo, os estudos linguísticos aplicados caminham juntos com a evolução 
global, sendo a grande preocupação as mudanças sociais dos sujeitos em seus 
diferentes contextos de vida. Em outras palavras, o ser humano como sujeito está 
sempre em constantes mudanças, o que Moita Lopes (2008) denomina identidade 
fragmentada, pois segundo ele uma mesma pessoa pode assumir várias identidades 
no âmbito social, como por exemplo, uma mulher pode ser esposa, professora, negra 
ou branca, líder de movimentos sociais e enfim um mosaico. Como afirma Moita Lopes 
(2008, p.37): 

Em sociedades nas quais o sujeito social tradicionalmente definido 
como homogêneo foi re-descrito em termos de sua natureza 
fragmentada, processual, discursiva e performativa, não parece fazer 
mais sentido realizar pesquisa com base em teorias que o 
descorporificam e essencializam, apagando sua história, classe 
social, gênero, desejo, raça, etnia etc. ou mantendo-o em espaços 
fechados e previamente determinados. 
 

Neste mesmo raciocínio é possível dizer que a LA é a ciência que pode proporcionar 
clareza sobre os distintos problemas sociais, por ter como essência, a linguagem. 
Como escreve Moita Lopes (2008, p.38): 
 

Compartilho, assim, da visão de que a LA é um campo de 
investigação das Ciências Sociais e opero, atualmente, com a 
compreensão de que é uma área de pesquisa que tem como objetivo 
criar inteligibilidade sobre os problemas sociais nos quais a 
linguagem tem um papel central e que, para tal, é fundamental 
entender como as práticas sociais contemporâneas se organizam. 
 

Por isso, a mesma pode ser considerada também interdisciplinar por fazer conexão 
com vários saberes existentes, pois se não houver esta sintonia, perde o sentido de 
ser a ciência da linguagem, por ser o ato de comunicar a razão do existir, ter cultura, 
costumes, legislações, sociedades e enfim a evolução que se evidencia a cada dia na 
tecnologia, a qual interliga o planeta. 
A linguagem é a causa real do mundo ter se tornado uma sociedade única, visto que 
os sujeitos podem estar em qualquer lugar através dos meios de comunicação, o que 
por sua vez torna o planeta numa casa hipercomplexa e interligada pelas várias 
linguagens.  
 
Como mostra Santaella (2013, p.13): 
 

Ser cidadão nessa sociedade hipercomplexa, que potencializa a 
hipersociabilidade, significa tornar-se capaz de distinguir entre 
diferentes linguagens e mídias, suas naturezas comunicativas 
específicas, suas injunções político-sociais e, a partir disso, ter 
condições para desenvolver a capacidade de levantar perguntas 
acerca de tudo que lemos, vemos e escutamos. Isso porque se trata 
de uma sociedade de cognição distribuída, parte integrante da 
inteligência coletiva que, dadas a pluralidade e a diversidade de 
fontes de informação na ecologia das mídias em que ela se 
desenvolve, implica mais do que nunca conceber a inteligência como 
incluindo, em um todo complexo, o corpo, a mente e o contexto. Esse 
tipo de cognição não está centrado estritamente nas tecnologias, mas 
sim na extração do conhecimento necessário para atender a 
situações e problemas concretos ou abstratos. 

 

É neste emaranhado de complexidade que a LA está inserida, por isso seus 
estudiosos não podem recuar, tem que deixar a timidez e nunca pensar que está 
ciência é inferior. Mas, para que a mesma se desenvolva de acordo com o nível 
mundial, é necessário articulação e ousadia. Explica Moita Lopes (2004, p. 165): 
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O que estou dizendo pode ser entendido com um argumento a favor 
de viver realmente a interdisciplinaridade de modo diferente da 
conduta tradicional em Linguística Aplicada, por exemplo: uma 
interdisciplinaridade tímida que não tem se descolado da Linguística 
ou da Análise do Discurso. Isso envolve ler e frequentar congressos 
em outras áreas, como alguns de nós têm começado a fazer. 
  

Com esta visão de perceber a LA além, ousada é que chega ao consenso que esta é 
indisciplinar, visto que a mesma é necessária na mediação de culturas, no meio social, 
em casa, no trabalho, na escola e enfim, onde houver uso da linguagem humana, por 
isso, é relevante destacar os comentários de Moita Lopes (2004) sobre a LA, a qual 
ele diz que é uma área de estudos da linguagem e a mesma não deve ficar isolada de 
outras ciências sociais e humanas. Ele fala também da importância da LA se 
familiarizar neste mundo contemporâneo com antropólogos, sociólogos, culturais, 
sociais, geógrafos, estudiosos da literatura, historiadores e outros. Na opinião dele são 
áreas cientificas que trabalham na atualidade a natureza da vida social. 
Falar de Linguística Aplicada ainda traz insegurança em alguns aspectos, como por 
exemplo, na conceituação mesmo que esteja sendo discutida desde quatro décadas 
na sociedade, talvez seja porque seu objeto de estudo, a linguagem, é complexo, 
dinâmico e evolutivo, ou seja, não existe estagnação. Já que esta desenvolve através 
das culturas, das diversidades individuais e coletivas e enfim é uma movimentação 
constante. 
Esta evolução gradativa nota-se desde a inserção da Linguística Aplicada na década 
de 60 e 70, por exemplo, tinha como objetivo a desenvoltura do ensinoaprendizagem 
de línguas, principalmente o inglês, contudo novas demandas surgem e com elas 
novas ferramentas de trabalho e consequentemente novas teorias de definição. 
Segundo o livro “Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar” de Moita Lopes (2006) 
citado numa resenha elaborada por John Robert Schmitz (2008, p.1) que diz: 
 

LA desde o final da década de 80, ao longo dos anos 90 e no 
decorrer dos primeiros anos deste novo século. A LA estava voltada 
principalmente nas décadas de 60 e 70 para o ensinoaprendizagem 
de línguas e atrelada à língua inglesa e aos interesses políticos e 
econômicos dos países onde o inglês é falado. Para os autores do 
volume, a LA se encontra numa "nova era" e busca "novos modos de 
teorizar a fazer LA" (Moita Lopes, p. 14). Do mesmo modo, segundo 
Fabrício (p. 52), as pesquisas no campo "navegam por novos mares". 
Os colaboradores aceitam com entusiasmo que o campo tem 
"múltiplos centros" (Rampton, p. 109) e que focaliza "problemas do 
mundo real" (Kumaravadivelu, p. 138). 

Nesta trajetória, observa-se as funções e finalidades da linguística, ora como disciplina 
que se interage com outras, sendo chamada de interdisciplinar e em certas 
circunstâncias transcende os limites de disciplina sendo está caracterizada como 
transdisciplinar. Mas, para melhor compreender estas mudanças é importante verificar 
a teoria do linguista Moita Lopes (2006, p.15) num capitulo intitulado “Da aplicação de 
Linguística à Linguística Aplicada Indisciplinar” cita Widdowson (1979, p.235):“a 
Linguística Aplicada só pode ser uma área autônoma de investigação na medida em 
que se livrar da hegemonia da linguística e negar as conotações de seu próprio nome”. 
Aqui nota-se que para a Linguística Aplicada ganhar seu espaço foi necessário 
“desvencilhar” do percurso caminhado pela linguística de Saussure que é o estudo 
teórico da língua e já a LA é voltada para os fatos sociais ou a prática da língua em 
todos os âmbitos sociais. E com isso a interdisciplinaridade devido a esta interação, 
que perdura até os dias atuais.  Segundo Moita Lopes (2010, p. 15): 
 

A questão da interdisciplinaridade, que se tornou quase um dos 
truísmos em epistemologias contemporâneas, já era apontada na lá 
nos anos 80, embora seja necessário reconhecer que fosse sempre 
mais defendida como plataforma do que de fato executada. Havia e 



mmmmmmm 
 

212 

ainda há uma preponderância de teorização linguística, agora 
principalmente de uma linguística do discurso, o que já me levou a 
dizer que nela temos “interdisciplinaridade, pero no much”. 
 

Porém, a evolução da Linguística Aplicada ganha a chamada 2ª virada, que é a nova 
designação dada pelos linguistas aplicados, os quais são Pennycook (2006) que 
nomeia a LA como indisciplinar e outros chamam de antidisciplinar ou transgressiva, e 
outros como Fabricio (2006) denominam como LA da desaprendizagem. E o linguista 
aplicado brasileiro Moita Lopes (2006) defende como indisciplinar, o qual diz que a LA 
indisciplinar é dinâmica, nômade e média inteligências no contexto social, sem ficar 
presa, já que se trata da linguagem. Não podendo ficar restrita somente a condição de 
disciplina como interdisciplinar ou transdisciplinar. Conforme Moita Lopes (2010, p. 
19): 

Ela é indisciplinar tanto no sentido de que reconhece a necessidade 
de não se constituir como disciplina, mas como uma área mestiça e 
nômade, e principalmente porque deseja ousar pensar de forma 
diferente, para além de paradigmas consagrados, que se mostram 
inúteis e que precisam ser desaprendidos (Fabrício, 2006) para 
compreender o mundo atual. Ou, como diz Stuart Hall (1996) em 
relação à teorização pós-colonial: um modo de pensar que tem como 
objetivo atravessar/violar limites ou tentar “pensar nos limites” ou 
“para além dos limites”. Uma LA que, talvez, seja mais bem entendida 
como transdisciplinar, no sentido de que deseja atravessar as 
fronteiras disciplinares, continuamente se transformando. Essa LA 
que entendo como “um modo de criar inteligibilidade sobre problemas 
sociais em que a linguagem tem um papel central” (Moita Lopes, 
2006, p. 14) perde o caráter solucionista que acompanhou a LA por 
muitos anos (LA como uma área que tentava solucionar problemas) 
devido a uma forte tendência positivista do que muitos chamam hoje 
de LA modernista (Pennycook, 1998). 
 

Assim, Daniel do Nascimento e Silva (2015) apresenta uma pesquisa de Marilda 
Cavalcanti (1986) nomeada como “A propósito de Linguística Aplicada 30 anos depois: 
quatro truísmos e quatro desafios” que são: 1º LA como disciplina; 2º LA aplicada 
como vocação (múltipla abordagem); 3º foca na relevância multidisciplinar de seus 
resultados e 4º a LA não é aplicar teorias, é uma disciplina de ação: mediação 
(sujeito/agentes problema/situação + solução) 
Então, percebe-se que lá na década de 80 já existia pessoas como Marilda pensando 
a LA como uma mediação de saberes e que esta tem autonomia, não podendo ser 
considerada como subárea da linguística. Afirma Cavalcanti (2004) citado por Costa 
(2013, p.291): “[...] a LA é uma “área de conhecimento autônoma”, apesar da visão 
que se tem no país de que ela é uma subárea da Linguística”. 
Destarte é relevante afirmar que a presente pesquisa de análise do livro didático é 
baseada na Linguística Aplicada Indisciplinar, a qual tece um olhar para o contexto. E 
o recorte do livro em evidência é constituído de atividades que traz mediações aos 
contextos vivenciados pelos alunos. 
 
2.1 O LIVRO DIDÁTICO E O PAPEL DA LINGUÍSTICA APLICADA 

Nas pesquisas realizadas a respeito da origem do livro didático descobre-se que no 
século XV as pessoas somente faziam anotações, mas no século XIX surge o livro 
didático com a função de complementar ou adicionar saberes que não constavam na 
bíblia. Bom ressaltar que este livro fora criado para educandos da elite ou dos povos 
ricos. Como explica Oliveira et.al (1997, p.26) citado Por Michel (2018, p. 2): 

 
No século XIX, o livro didático surgiu como um adicional à Bíblia, até 
então, o único livro aceito pelas comunidades e usado nas escolas. 
Somente por volta de 1847, os livros didáticos passaram a assumir 
um papel de grande importância na aprendizagem e na política 
educacional. Os primeiros livros didáticos, escritos sobretudo para os 
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alunos das escolas de elite, procuram complementar os ensinamen-
tos não disponíveis nos Livros Sagrados. 
 

Já no Brasil no século XX, especialmente na década de 40 na época da ditadura no 
governo de Getúlio Vargas criou-se um decreto de fiscalização sobre as informações 
descritas nos livros didáticos, as quais não poderiam contrariar as ideologias 
governantes. Segundo Ferreira (2008, p. 38) apud Michel (2018, p. 2): 
 

O ministro do Ministério Educação e Saúde, Gustavo Capanema, 
durante o Estado Novo brasileiro, sugeriu a Getúlio Vargas a criação 
de decreto-lei para fiscalizar a elaboração dos livros didáticos [sic]. A 
comissão foi criada em 1938 e ‘estabelecia que, a partir de 1º de 
janeiro de 1940, nenhum livro didático poderia ser adotado no ensino 
das escolas pré-primárias, primárias, normais, profissionais, e 
secundárias no país sem a autorização prévia do Ministério da 
Educação e Saúde. 
 

Percebe-se que nesta época a preocupação não era trazer qualidade de ensino ou 
aproximar os conteúdos a realidade dos alunos, mas inspeção das informações era 
para diagnosticar se estas iam ou não de encontro a ideologia política da ditadura. 
Mas, o importante dos dias atuais é que reina a evolução das várias ciências e 
tendências inovadoras no sistema educacional brasileiro, mesmo não superando aos 
demais existentes no restante do mundo. 
Pois, segundo pesquisas apresentadas nos veículos de comunicação em novembro de 
2019, o Brasil encontra-se no 57º lugar em relação as demais nações no que diz 
respeito a desenvoltura da leitura, escrita e noções matemáticas. Porém, com todas as 
deficiências existentes é necessário crer que o ensino pode e irá melhorar. E uma das 
esperanças está no poderio de desenvolvimento oferecido pela linguística aplicada no 
ensino aprendizagem da linguagem junto as disciplinas ou aos vários saberes 
oferecidos pela escola. Conforme Celani (2013, p.18): 
 

Do mesmo modo como o teatro é o ponto onde todas as artes – 
música, literatura, cenografia, interpretação, dança, artes plásticas se 
encontram e se tornam realidade. A LA é o ponto, então, onde o 
estudo da linguagem se intersecciona com outras disciplinas. 
 

Acredita-se que através da linguística aplicada indisciplinar é possível impulsionar o 
ensino nas Escolas Brasileiras, como por exemplo, por meio do livro didático da língua 
portuguesa, usando-o na mediação dos conteúdos com o contexto dos discentes, em 
outras palavras fazendo o estudo constante dos fatos sociais, históricos, culturais, 
filosóficos e políticos dos alunos. Para que estes percebam que os conteúdos 
transmitidos formalmente (língua formal) pelos livros estão intrínsecos a vida de cada 
um, não sendo nada desconexo. 
Já que existe o achismo dos educandos sobre a incoerência, ou seja, de que o ensino 
da escola não tem nada a ver com a realidade deles, é que tem causado a evasão 
escolar, repetência e os prejuízos escolares. Então, aqui neste estudo defende-se que 
os livros didáticos são importantes para nortear os educadores e também para 
contribuir na aprendizagem dos educandos. Contudo, não pode ser a única fonte ou 
guia de ensino. 
Mas, por conhecer a realidade da educação brasileira é comum ver que o livro didático 
é a ferramenta crucial principalmente para o professor, porque o educador tem um 
salário relativamente baixo em relação a sua função, por isso se desdobra e acaba 
trabalhando todos os turnos e com isso não tem tempo de preparar suas aulas com 
diferentes mecanismos, e acaba usando somente o livro e muitas vezes de forma 
errônea, porque nem este é analisado em suas propostas de atividades. Lembrando 
que o livro didático é crucial para as aulas, o que precisa melhorar é a forma de usá-lo 
no âmbito escolar. 
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Diante desta especulação é proposto aqui ao educador a importância da análise do 
livro didático e verificar o papel da linguística aplicada no ensino dos conteúdos. Visto 
que a configuração social está mudando a cada dia e consequentemente é necessário 
entender que as influências sociais mudam, diferenciando cada vez mais do 
tradicionalismo das famílias e da escola.  
Nesta perspectiva, é interessante que a escola acompanhe a evolução, e estas 
alterações podem ser propostas pela forma de trabalhar em sala de aula, com as 
atividades e enfim com situações que desenvolvam o alunado a descoberta dos 
aprendizados interiores e das reflexões individuais, para que estes possam fazer a 
mediação com o mundo exterior. Como diz a teoria do francês Pierre Félix Bourdieu 
(1996), o sociólogo, que é preciso construir um novo habitus, o qual é citado por 
Setton (2002, p.67): 

É possível ver essa nova configuração contribuindo para a construção 
de um habitus, a construção de um novo sujeito social, agora não 
apenas influenciado e determinado pelas instâncias tradicionais da 
socialização – a família e a escola. É possível identificar a ordem 
social contemporânea, fazendo emergir novas formas de interação 
social, contribuindo para a produção de um habitus alinhado às 
pressões modernas.  
 

A LA indisciplinar através do livro didático é capaz de proporcionar a construção de 
vários “habitus” e porque não dizer possibilitar fluências de novos conhecimentos. 
 
2.2 COLEÇÃO DO ENSINO MÉDIO “PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO: DIÁLOGO, 
REFLEXÃO E USO” 

Interessante iniciar a breve análise do livro didático coleção “Português 
Contemporâneo: Diálogo, Reflexão e uso”, do Ensino Médio, conhecendo seus 
autores que são: Willian Cereja, graduado em Português e linguista; Carolina Dias 
Vianna, doutora em linguística aplicada e Christiane Damien é mestre em língua, 
literatura e cultura. 
Mediante as formações dos autores pressupõe que esta coleção evidencie a essência 
da linguística aplicada indisciplinar como teoriza Moita Lopes dizendo que esta ciência 
se constitui como diálogo com o meio social ou com o mundo, união teoria e prática, 
limites éticos e percepção dos sujeitos sociais como históricos. Em outras palavras, ao 
analisar a biografia dos escritores percebe-se que as obras irão enfatizar a linguística 
no ensino da língua portuguesa brasileira. 
Então, o estudo realizado nesta pesquisa foi somente um recorte da 1ª Unidade do 
livro do 1º Ano, especialmente na área literária. Onde as atividades de pesquisa são 
opcionais. Mas, a grande relevância é que as propostas preocupam em aproximar o 
aluno através dos conteúdos aos seus cotidianos. Para que estes percebam que o 
estudo formal não é algo desconectado da realidade vivenciada por eles. 
Toda a coleção segue com 4 unidades, subdividida em 3 capítulos, redistribuídos em 
LITERATURA, LÍNGUA E LINGUAGEM, PRODUÇÃO DE TEXTO. No final de cada 
UNIDADE, há um espaço com questões do Enem e do vestibular, sempre finalizando 
com um PROJETO. 

� Foco no texto; 
� Reflexões sobre a língua; 
� Texto e enunciação; 
� Hora de escrever; 
� Entre Textos: São descritos textos antigos para discussão com escopo de 

instigar os estudantes a perceberem que mesmo a literatura seja antiga no que 
diz respeito ao seu contexto histórico, social e cultural ainda faz intercâmbio 
com atualidade, mostrando que o acervo literário é vivo e precisa de 
continuação através de novas criatividades. 

� Entre saberes: Enfatiza a interdisciplinaridade de conhecimentos através de 
textos que discutem filosofia, política, cultura, teatro, cinema e as inovações 
tecnológicas. 
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� Conexões: Nesta parte estabelece conexão de textos literários com esculturas, 
pinturas e enfim com as diferentes artes. Com objetivo de orientar os alunos ao 
uso da língua ou da linguagem pode ser feito de diversas formas para 
transmitir as mais diferentes mensagens e sentimentos. 

� Arquivo: Aqui é possível os educandos estudar os mais diferentes estilos de 
época, tais como barroco, romantismo, modernismo e outros, todos estes 
podem relacionados com o mundo atual. É uma forma de estudar a história 
com seu passado, presente e futuro. 

Já o livro do 3º ano, continua com a preocupação da leitura dialógica e o trabalho 
indisciplinar através de seus conteúdos. Percebe-se ainda que possui um enfoque 
maior para pesquisa por meio de Projeto, o qual é proposto desde as primeiras 
atividades e este tem sequência com diferentes possibilidades de continuação. 
Nota-se que a preocupação é visível com a produção de texto e leitura, por ser o 
último ano do Ensino Médio e consequentemente os discentes estão próximos de 
mudarem de etapa de ensino através do ENEM e dos vários vestibulares que existem 
em diversas Universidades e Faculdades. 
Assim, as etapas ou sessões são constituídas por variedades de textos, tais como: 
clássicos da literatura africana de língua portuguesa e literatura negro-brasileira, as 
quais destacam assuntos que despertam contextos históricos, políticos, sociais, 
culturais, econômicos, filosóficos e inovações tecnológicas. 
Ambas trabalham para uma língua não preconceituosa e interdisciplinar, ou seja, é um 
Universo das diversidades que podem aproximar o conteúdo ao cotidiano com os 
inúmeros significados e conhecimentos que se entrelaçam entre a língua escrita e oral. 
Esta sessão compreende o mundo plural seja em território nacional ou internacional, 
visto que se trabalha a importância do negro, o qual deve ser respeitado enquanto 
profissional e cidadão. Deste modo, os textos elucidam a ética, o meio ambiente, 
cidadania, preconceito e outros. E todas estas discussões são propostas de atividades 
de pesquisa a serem apresentadas de forma oral, escrita e publicações impressas 
para divulgação na escola e comunidade. E junto a estas possibilidades destacam-se 
exercícios de produção de conteúdo e comunicação virtual. 
Como o estudo foi somente um recorte do livro do 1º ano, será apresentado aqui um 
quadro, mostrando a parte da categorização, onde apresenta as atividades propostas 
como Pesquisa para o aluno e Pesquisa para o Professor, sendo que estas são 
observadas se são colocadas como exercícios obrigatórios ou como opcionais.  
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PÁGINA

S 
 

OCORRÊNCIA CATEGORIZAÇÃO 
PROFESSOR ALUNO 

1ºUn Cap 1 
Pág 14 

Na internet, é possível encontrar a 
declamação do poema “José  ”feita 
pelo próprio autor, o poema 
musicado por Paulo Diniz e a 
canção “Tem alguém aí?” cantada 
por Gabriel, O Pensador. 

OPCIONA
L 
      
       X  

OBRIGAT
ÓRIA 

OPCION
AL  

OBRIGAT
ÓRIA 

 Pág 16  Levante hipóteses: Quem é José? 
Justifique sua resposta. 

  X  

 Pág 22 O enunciado principal do anúncio 
se dirige diretamente a um Tricolor 
e faz referência de ele ter ganhado 
algo de um Tigre. Levante 
hipóteses:  
a. Quem podem ser o Tricolor e o 
Tigre?  
b. O que o Tricolor pode ter 
ganhado do Tigre? 

  X  

 Pág 22 Faça uma pesquisa ou consulte os   X  
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colegas e o professor sobre os 
nomes de marcas de canos de 
PVC disponíveis no mercado 
brasileiro. Há alguma que pode ser 
associada a algum dos termos do 
anúncio? 

 Pág24 No 3º quadrinho, o pai se afasta de 
Messias, e a fala “Quem sou eu pra 
discutir...?” indica que ele desistiu 
de dizer ao filho expressa nesse No 
3º quadrinho, o pai se afasta de 
Messias, e a fala "Quem sou eu pra 
discutir...?" indica que ele desistiu 
de dizer ao filho o que pretendia 
inicialmente. Levante hipóteses: 
a. O pai mudou sua concepção de 
vida depois da resposta do filho? 
Justifique sua resposta. 
b. Por que ele desistiu de dizer ao 
filho o que pretendia? 

  X  

 Pág 27 Segundo a notícia, foi a primeira 
vez em quase 600 anos que um 
papa renunciou ao cargo. Tendo 
esse fato em vista, levante 
hipóteses: Por que os outros 
papas, nesse período, não 
sobreviveram? 

  X  

 Cap 2 
Pág 40 

FIQUE CONECTADO! 
Amplie seus conhecimentos sobre 
a arte na Idade Média, 
pesquisando em: 
LIVROS 
- O nome da rosa, de Umberto Eco 
(Nova Fronteira); O cavaleiro 
inexistente, de Ítalo Calvino 
(Companhia das Letras); A dama e 
o unicórnio, de Tracy Chevalier 
(Bertrand do Brasil); Contos e 
lendas da Távola Redonda, de 
Jaqueline Miranda (Companhia das 
Letras); A demanda do Santo Graal 
(Companhia das Letras). 
FONTE: Editora Bertrand Brasil 
LEGENDA: A dama e o unicórnio, 
tapeçaria medieval francesa que 
pode ser vista no Museu Nacional 
da Idade Média, em Paris. 
FONTE: Museu de Cluny, Paris, 
França 
FILMES 
- O nome da rosa, de Jean-
Jacques Annaud; Excalibur, de 
John Boorman; O feitiço de Áquila, 
de Richard Donner; Rei Arthur, de 
Antoine Fuqua; Cruzada , de Ridley 
Scott; Joana d'Arc, de Luc Besson. 
FONTE: Diomedia / Mary Evans / 
Ronald Grant 
MÚSICAS 
- Conheça as músicas que Carlos 
Núñez e José Miguel Wisnik 
criaram a partir das cantigas de 

X  X  
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Martim Codax para o espetáculo de 
dança Sem mim. Ouça também as 
músicas do disco Musikantiga 1 e 
as adaptações que o Grupo de 
Música Antiga Mundinho, da 
Galícia, fez do cancioneiro 
medieval ibérico. 
SITES 
- 
http://cantigas.fcsh.unl.pt/sobreasc
antigas.asp 
- 
http://educaterra.terra.com.br/voltair
e/ cultura/2005/07/14/001.htm 
- http://www.musee-moyenage.fr/ 

 Pág 48 Seria interessante ouvir a canção 
com os alunos, a fim de que eles 
escutem a variedade em sua forma 
original e percebam a beleza 
estilística dos versos. 

X     

 Pág 49 Levante hipóteses: A qual 
expressão de tratamento da norma-
padrão equivale a palavra seu? Em 
que casos, em geral, essa 
expressão é utilizada? 

  X  

 Pág 50 Levante hipóteses: O que levou à 
escrita dessas palavras de uma 
maneira diferente da prescrita pela 
norma ortográfica? 
8. Por ser letra de canção, o texto 
em estudo circula principalmente 
por via oral, isto é, ele é mais 
cantado e ouvido do que escrito e 
lido. Com base nesse fato e nas 
respostas às questões anteriores, 
levante hipóteses: 
a. As grafias e as construções que, 
no texto, estão em desacordo com 
a norma-padrão devem ser vistas 
como um problema? Justifique sua 
resposta. 
b. Por que há oscilações entre 
ocorrências semelhantes, como por 
e "pur", "qui" e lhe, esmola e 
"ismola", gastar e "dá"? 

  X  

 Pág 55 Sobre o texto não verbal, levante 
hipóteses: 
Levante hipóteses: A partir de 
quando é possível que essa 
campanha publicitária tenha 
circulado? Justifique sua resposta. 

  X  

 Cap 3 
Pág  
61 

Em 2011, o Grupo Corpo, uma 
companhia de dança 
contemporânea brasileira, 
apresentou o espetáculo de balé 
Sem mim, com trilha sonora 
composta por cantigas do 
Trovadorismo. Consta no site do 
espetáculo: 
No endereço 
http://www.grupocorpo.com.br/obra
s/sem-mim#splash, é possível 

X  X  
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assistir a vídeos e ouvir as canções 
do espetáculo, todas 
correspondentes a produções do 
Trovadorismo galego-português. 

 Pág 79 No enunciado inferior do anúncio, 
lê-se: 
"Street Rod. Nascida nas pistas. 
Criada nas ruas." 
Levante hipóteses: Qual relação se 
pode estabelecer entre os verbos 
nascer e criar utilizados nesse 
enunciado? 
Levante hipóteses: A informação 
dada no enunciado principal sobre 
a origem da palavra mencionada 
corresponde à realidade? Justifique 
sua resposta. 
Levante hipóteses: Que sentidos 
essa imagem procura associar ao 
produto anunciado? 

  X  

 Pág 81 Considerando o título da obra da 
qual foi extraído o texto - O que os 
meninos pensam delas? -, levante 
hipóteses: Qual é, provavelmente, 
o tema da peça? 

  X  

 Pág 83 Terminada a discussão, as 
meninas se abraçam e depois 
dizem, juntas: "Anestesia!". 
Levante hipóteses: O que elas 
querem dizer com essa palavra, no 
contexto? 

  X  

 Pág 93 Lembrem-se de se caracterizarem 
devidamente. Pesquisem com seus 
colegas de grupo: como eram as 
vestimentas usadas pelos 
trovadores na Idade Média? Como 
eles se apresentavam? E os poetas 
dos últimos séculos? 

  X  

2ªUn Cap 1 
Pág 98 

FIQUE CONECTADO! 
Amplie seus conhecimentos sobre 
o Renascimento, pesquisando em: 
LIVROS 
- O bazar do Renascimento - Da 
rota da seda a Michelangelo, de 
Jerry Brotton (Grua Livros); O 
Renascimento, de Nicolau 
Sevcenko (Atual); Renascimento e 
humanismo, de Maria Teresa van 
Acker (Atual); O projeto do 
Renascimento, de Elisa Byington 
(Zahar); Os lusíadas em 
quadrinhos, de Fido Nesti 
(Peirópolis); Os lusíadas, de Luís 
de Camões, em livro digital 
(Saraiva); Sonetos de Camões, de 
Luís de Camões (Ateliê); 
Mensagem, de Fernando Pessoa 
(Saraiva); Notas de cozinha, de 
Jonathan e Shelagh Routh 
(Althum.com). 
FONTE: Editora Zahar 
FILMES 

X  X  
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- Giordano Bruno, de Giuliano 
Montaldo; Da Vinci's demons, série 
de TV escrita e dirigida por David 
S. Goyer; O mercador de Veneza, 
de Michael Radford; 7492 - A 
conquista do paraíso, de Ridley 
Scott; Shakespeare apaixonado, de 
John Madden; Desmundo, de Alain 
Fresnot; Agonia e êxtase, de Carol 
Reed; Renascimento - A era dos 
Medicis, de Roberto Rosselini; 
Hans Staden, de Luiz Alberto 
Pereira; Caramuru - A invenção do 
Brasil, de Guel Arraes. 
FONTE: ©Paramount/Courtesy 
Everett Collection/Everett 
Collection / Agb Photo 
MÚSICAS 
- Ouça as músicas do disco 
Musikantiga 2 . Ouça também a 
música de compositores 
renascentistas como William Byrd, 
Giovanni Gabrieli e Joaquim des 
Prez. Ouça ainda as canções 
"Monte Castelo", do grupo Legião 
Urbana, e "Língua", de Caetano 
Veloso, que tomam a obra de 
Camões como referência. 
SITES 
- 
http://www.museusdeflorenca.com/ 
- http://www.accademia.org/ 
IGREJAS 
No Brasil não há igrejas e 
monumentos tipicamente 
renascentistas. Contudo, algumas 
igrejas construídas no país no 
século XVI receberam influência do 
Renascimento. Entre elas, está a 
Igreja Matriz dos Santos Cosme e 
Damião, construída em 1535, em 
Igaraçu (PE). 

 Pág 
102 

Adamastor sofre as penas pelo seu 
atrevimento: convertido em cabo, 
ele tem suas mágoas duplicadas 
("dobradas mágoas"). Levante 
hipóteses: Por que, de acordo com 
tais versos, seu suplício é 
dobrado? 

  X  

 Pág 
114 

Professor: O poema “Traduzir-se” 
foi musicado pelo compositor 
Fagner. Na Internet, é possível 
ouvir a canção tanto na voz de 
Fagner quanto na de Adriana 
Calcanhoto. Se possível, 
apresente-a aos alunos. 

X    

 Pág 
119 

Discuta com os colegas e o 
professor e levante hipóteses: 
Quem é o autor de cada um desses 
resumos? E o público-alvo? 

X  X  

   Levante hipóteses: Por que não há 
no texto explicações sobre quem é 

  X  
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Cris, Murilo, etc. e sobre a relação 
existente entre as figuras citadas? 
b. Levante hipóteses: Quem lê 
esse tipo de resumo? Em que 
situação? 

 Pág 
120 

Levante hipóteses: Por que o(a) 
autor(a) do resumo optou pela não 
especificação das fontes que 
utilizou? 

  X  

 Pág 
123 

c. Os termos tem e pensava, 
destacados nos trechos acima, não 
foram modificados no resumo. 
Levante hipóteses: Qual foi a razão 
desse procedimento? 

  X  

 Pág 
124 

Levante hipóteses: Por que o autor 
do resumo optou por utilizar as 
formas verbais teria sido utilizada e 
teria auxiliado, em vez das formas 
foi utilizada e auxiliou, empregadas 
no texto original? 

  X  

 Pág 
125 

A seguir, reúna-se em grupo; com 
os colegas, façam pesquisas, 
busquem outros textos em fontes 
confiáveis sobre assuntos 
relacionados ao Renascimento e 
produzam outros resumos para 
serem expostos em murais, 
intitulados "O Classicismo e..." , 
espalhados pela feira. 

   X 

 Cap 2 
Pág 
130 

Tendo em vista essa relação, 
levante hipóteses: A jovem, depois 
de ter notícias de seu amado, sente 
uma grande mágoa dele? Justifique 
sua resposta. 

  X  

 Pág 
134 

Levante hipóteses: Qual é a função 
da ambiguidade nesse texto? 

  X  

 Pág 
137 

Discuta com os colegas e o 
professor e levante hipóteses: O 
que a diversidade de tipos de letra 
empregados no anúncio sugere 
sobre o perfil da revista? 

  X  

 Pág 
143 

Levante hipóteses: Por que no 
outro texto não há essa 
preocupação com a sequência das 
ações? 

  X  

 Pág 
144 

Levante hipóteses: Por que um 
texto é mais formal do que o outro? 

  X  

 Pág 
148 

Levante hipóteses: Que outras 
intenções estariam ligadas a esse 
propósito religioso de salvar a alma 
dos índios? 

  X  

 Pág 
154 

Levante hipóteses: Qual é a 
relação entre o homem e a mulher 
da tira? 

  X  

 Pág 
158 

Levante hipóteses: 
a. Qual é a finalidade desse texto? 
b. Por que nele há o uso de tantos 
recursos semânticos? 

  X  

 Pág 
160 

Levante hipóteses: Quem é Maria?   X  

3ªUn Pág  
177 

FIQUE CONECTADO! 
Amplie seus conhecimentos sobre 

  X  
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o Barroco, pesquisando em: 
LIVROS 
- Os sermões, de Pe. Antônio 
Vieira (Cultrix); Poemas escolhidos, 
de Gregório de Matos (Cultrix); 
Moça com brinco de pérola, de 
Tracy Chevalier (Bertrand Brasil); 
Barroco - Do quadrado à elipse, de 
Affonso Romano de Sant'Anna 
(Rocco); Barroco mineiro e 
Barroco, de Suzy de Mello 
(Brasiliense). 
FONTE: Editora Rocco 
FILMES 
- Lutero, de Eric Till; Caravaggio, 
de Derek Jarman; Maria Antonieta, 
de Sofia Coppola; Moça com brinco 
de pérola, de Peter Webber; 
Gregório de Matos, de Ana 
Carolina; Palavra e utopia, de 
Manoel de Oliveira. 
MÚSICAS 
- Ouça a obra de compositores 
barrocos como Antonio Vivaldi, J. 
S. Bach, Domenico Scarlatti, 
Johann Paschelbel e do brasileiro 
Antônio José Silva. Ouça também 
as canções "Verdade vergonha do 
Boca do Inferno", de Rappin Hood, 
"Triste Bahia", de Caetano Veloso, 
e "Mortal loucura", de José Miguel 
Wisnik, todas criadas a partir de 
poemas de Gregório de Matos. 
SITES 
· Baixe as obras de Gregório de 
Matos e Pe. Antônio Vieira, que 
são de domínio público, 
acessando: 
http://www.dominiopublico.gov. 
br/pesquisa/PesquisaObraForm.do
?select_ action=&co_autor=45 
FONTE: Lions Gate/Everett 
Collection/AGB Photo 
- Conheça de perto e em 3D os 
doze profetas do santuário de 
Congonhas do Campo, feitos por 
Aleijadinho, no site do Museu de 
Ciências da USP, acessando: 
http://200.144.182.66/aleijadinho/. 
IGREJAS 
- O Brasil tem um rico acervo de 
igrejas, esculturas e pinturas 
barrocas, situado em cidades como 
Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, 
Sabará, Congonhas do Campo, 
Diamantina, Salvador, Recife e 
Olinda, entre outras. 

 Pág 
191 

Professor: No livro 2 + corpos no 
mesmo espaço, há um CD no qual 
o próprio Arnaldo Antunes declama 
o poema. Se possível, apresente 
aos alunos essa declamação. 

X    
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  Levante hipóteses: Onde fica o 
inferno para o eu lírico? 

  X  

 Pág 
195 

Levante hipóteses: A quais lugares 
se referem as palavras lá e aqui da 
frase "É chorar porque queria estar 
lá, sem deixar de querer estar 
aqui", tendo-se como referência a 
pessoa que "inventa de voar"? 

  X  

 observ
ação 

p.193 – 200 montar um blog , 
produção textual   (p.223)(p.244) 

   X 

 Pág 
204 

Levante hipóteses: Considerando-
se a primeira estrofe do poema, 
que princípio moral está presente 
nessa afirmação?  

  X  

 Pág 
207 

Levante hipóteses: O que ele 
ridiculariza nesse poema? 

  X  

 Pág 
217 

O texto a seguir é a transcrição de 
um trecho do debate realizado às 
vésperas da eleição presidencial de 
2014, que levou Dilma Rousseff ao 
segundo mandato como presidente 
da República. Se possível, antes 
de ler a transcrição, assista ao 
debate na Internet. 
Professor: O debate está em vários 
sites da internet. Se possível, 
apresente aos alunos a parte 
inicial, relativa às duas questões 
transcritas. 

X  X  

 Pág 
220 

Se não, levante hipóteses sobre 
por que elas não foram usadas. 

  X  

 Cap 3 
Pág 
232 

Levante hipóteses: Por que há a 
oscilação verificada na grafia de 
tais termos? 

  X  

 Pág 
236 

Levante hipóteses: Qual explicação 
pode ser dada para cada um 
desses desvios? 
Levante hipóteses: Quais motivos 
levaram a cada um desses 
desvios? 

  X  

 Pág 
239 

Levante hipóteses: Por que o 
anúncio trata o ocorrido como "um 
erro sem desculpa"? 

  X  

4ªUn Cap 1 
Pág 
257 

Levante hipóteses: Que sentido 
esses objetos constroem na 
pintura? 
Levante hipóteses e discuta com os 
colegas: O que a pintura sugere 
por meio de tais semelhanças? 

  X  

 Pág 
258 

FIQUE CONECTADO! 
Amplie seus conhecimentos sobre 
o Arcadismo, pesquisando em: 
LIVROS 
- Marília de Dirceu, de Tomás 
Antônio Gonzaga (Col. Saraiva de 
Bolso); Marília de Dirceu, de Stael 
Gontijo (Gutenberg); Outro 
apaixonado por Marília de Dirceu, 
de Jair Vitoria (Atual); Dirceu e 
Marília (ilustrações), de Nelson 
Cruz (Cosac & Naify); A 
Inconfidência Mineira (quadrinhos), 

  X  
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de André Diniz (Escola). 
FONTE: Editora Gutenberg 
FILMES 
- Adeus, minha rainha, de Benoît 
Jacquot; O amante da rainha, de 
Nicolaj Arcel; A inglesa e o duque, 
de Erich Rohmer; Diário de um 
mundo novo , de Paulo 
Nascimento; Os inconfidentes, de 
Joaquim Pedro de Andrade. 
FONTE: Diomedia/Photos 12 
Cinema/ Zentropa Entertainments 
MÚSICAS 
- Ouça composições de Mozart e 
Haydn, as duas principais 
expressões do Neoclassicismo no 
campo musical. Ouça também, da 
MPB, "Tempos modernos", de Lulu 
Santos; "Casa no campo", de Zé 
Rodrix; "Casinha branca", de 
Elpídio dos Santos; "Vamos fugir", 
de Gilberto Gil; "Vilarejo", de 
Marisa Monte; "Não quero 
dinheiro", de Tim Maia. 
FONTE: Gesellschaft der Musik-
freunde, Viena, Áustria 
SITES 
Obras de Jacques-Louis David 
(1748-1825) e Jean-Auguste-
Dominique Ingres (1780-1867), 
dois dos principais pintores do 
Neoclassicismo, podem ser vistas 
em: 
- http://www.jacqueslouisdavid.org/ 
- 
http://www.jeanaugustedominiquein
gres.org/ 
FONTE: Galleria degli Uffizi, 
Florença, Itália 
OBRAS ARQUITETÔNICAS 
- Entre as principais construções 
neoclássicas brasileiras do século 
XIX estão a Igreja Nossa Senhora 
de Candelária, a Academia de 
Belas Artes, o Palácio do Catete, 
no Rio de Janeiro (RJ); o Palácio 
Imperial, em Petrópolis (RJ); o 
Museu do Ipiranga, em São Paulo 
(SP); o Teatro de Santa Isabel, em 
Recife (PE). 

 Pág 
278 

Levante hipóteses: O que mais 
poderia ter constado nessa 
apresentação? 

  X  

 Pág 
279 

Levante hipóteses: Qual é a função 
desses trechos na fala dos 
participantes? E a importância 
deles para o andamento do 
seminário? 

  X  

 Pág 
283 

Busquem fontes confiáveis de 
pesquisa: artigos de revistas e 
jornais, portais e sites da Internet, 
livros, conversas com especialistas 

   X 
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no assunto. 
 Cap 2 

Pág 
297 

O que significa a palavra moral? Se 
necessário, consulte o dicionário. 
 

  X  

 Pág 
299 

O poema apresenta um conjunto 
de palavras terminadas com o 
mesmo morfema: o radical grafia. 
Usando a lista de radicais que se 
encontra no final do livro, no 
Apêndice, responda: 
a. Qual é o sentido desse radical? 
b. Dê o sentido das palavras: 
- autografia 
- biografia 
- caligrafia 
- discografia 
- etnografia 
- fotografia 

   X 

  Levante hipóteses: E a palavra 
tuitar, como se formou? 

  X  

 Pág 
302 

Levante hipóteses: O que justifica 
ter sido esse o trecho selecionado 
para ficar em destaque? 

  X  

 Pág 
303 

Levante hipóteses: Por que a 
observação constante no parágrafo 
foi apresentada como um "lembrete 
comum" na referida seção da 
revista? 

  X  

  Agora, busque, especialmente em 
publicações científicas (que podem 
ser encontradas em bibliotecas ou 
na Internet), informações mais 
aprofundadas sobre um estudo ou 
uma pesquisa interessante de que 
você tomou conhecimento e 
produza um texto de divulgação 
científica sobre esse estudo ou 
pesquisa. 

   X 

 Pág 
304 Pesquisar uma imagem 

interessante (uma foto, um gráfico, 
um esquema, um desenho) 
relacionada ao tema do estudo ou 
pesquisa e criar uma legenda 
informativa e objetiva para 
acompanhá-la. 

   X 

 Cap 3 
Pág 
307 

Levante hipóteses: Com que 
propósito a coroa portuguesa exigia 
para si as terras do povoado? 

  X  

 Pá 310 Levante hipóteses: Qual é o 
possível motivo da objeção do 
cronista ao uso da palavra 
releitura? 

  X  

 Pág 
316 

Levante hipóteses: Como pode ser 
justificada a opção do anunciante 
pelo emprego da expressão wave 
prophecy, do inglês, para nomear a 
tecnologia incorporada ao produto? 

  X  

 Pág 
318 

Levante hipóteses: Leitores leigos 
em Física podem compreender o 
que diz o trecho? Justifique sua 
resposta. 

  X  
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 Pág 
321 

Faça uma pesquisa, em grupo, 
sobre estudos ou pesquisas 
relacionados a um dos temas que 
seguem ou outros que a classe 
considerar relevantes. 
- Reaproveitamento do lixo 
- Os impactos do lixo tecnológico 
no meio ambiente 
- Como nossa sociedade se tornou 
consumista 
- Os valores em uma sociedade 
consumista 
- A relação entre o consumismo e o 
aquecimento global 
 

   X 

Fonte: Livro Didático Português Contemporâneo Diálogo, Reflexão E Uso. 
 
O que se compreende é que a maioria das sugestões de atividades são opcionais e 
algumas realmente pedem pesquisa, pois algumas propostas falam em pesquisa e já 
tem a resposta para análise. Todavia é uma grande ferramenta para uso em sala de 
aula por oportunizar ao professor e aluno inovar partindo das ideias sugeridas. Mas, o 
problema é que os educandos não fazem, comprometendo a aprendizagem e 
menosprezando o autoconhecimento E/OU a validade da atividade. Isso ocorre pela 
falta de interesse, baixa estima e outros. 
O material analisado é de qualidade, sendo de grande valia como suporte pedagógico, 
elaborado por grandes doutores renomados da área e escolhido minuciosamente 
pelos professores da rede pública estadual de ensino, que conhecem seu 
público/clientela. 

 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
A análise do livro didático da coleção: “Português Contemporâneo: Diálogo, Reflexão e 
Uso” teve a necessidade de se amparar na Linguística Aplicada interdisciplinar, a qual 
é base de mediação entre vários conhecimentos. E conhecendo a origem do livro 
didático percebe-se que o mesmo tem avançado em suas propostas de ensino. 
Partindo deste pressuposto, o olhar sobre esta coleção do Ensino Médio trabalhada na 
Escola Estadual Palma Muniz em Redenção Pará, foi o de averiguar se as atividades 
propostas têm fundamentação da linguística aplicada. 
Destarte, é plausível dizer que a Coleção: Português Contemporâneo: Diálogo, 
Reflexão e Uso em RECORTE sua parte literária, a qual foi analisada. Apresenta sim 
propostas inovadoras no ensino da linguagem, pois faz intercâmbio filosófico, político, 
econômico, cultural, social, histórico e tecnológico. Em outras palavras, os autores por 
serem estudiosos da linguística Aplicada fizeram com que estas obras fossem um 
espetáculo de conhecimento através das diversidades apresentadas por meio dos 
conteúdos e sugestões de pesquisas. 
Porém, está percepção holística da obra, é possível somente aos que estudam a 
preciosa linguística aplicada, a ciência da linguagem. Mas, para que este instrumento 
seja eficaz em sala de aula é necessário um maior desdobramento do professor no 
campo da pesquisa no ensino da língua e nos estímulos dos educandos para a 
investigação cientifica, mesmo no ensino médio. Pois, a ciência é o ponto de partida 
para novos saberes e descoberta de novos talentos científicos. 
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                                                     CAPÍTULO XXIII 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: O TDHA NO CONTEXTO ESCOLAR. 

 

     Fernanda Israel Cezário 

1.INTRODUÇÃO 

O interesse de escolher pesquisar sobre esta temática, acontece pelo fato de estar 
atuando na educação na escola Escola Municipal Ercina Monteiro, localizada no 
Assentamento Córrego do Prata - Campo, Porto Nacional- TO, onde rotineiramente há 
a vivência de situações de alunos com este tipo de transtorno, buscando compreensão 
e embasamento através de pesquisas bibliográficas, observando assim uma relação 
entre a prática do professor para com a criança com este tipo de dificuldade de 
aprendizagem. 

Tendo como objetivo esclarecer e compreender sobre esta dificuldade de 
aprendizagem, o TDAH no contexto escolar na intenção de amenizar o baixo 
desempenho dos alunos e os altos índices de evasão escolar. A problemática sobre 
este tema “Dificuldades de Aprendizagem: o TDAH no Contexto Escolar” consiste em 
entender que o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade está presente, em 
todas as escolas, classes sociais e religiões, e que o educador deve estar preparado 
para lidar com este tipo de comportamento, ficando o seguinte questionamento de 
como os profissionais da área de educação olham e lidam com as crianças que 
apresentam esta dificuldade de aprendizagem? 

TDAH: Conhecido como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é uma 
dificuldade de aprendizagem de origem neurológica, que apresenta consigo garantias 
claras de inquietude, distração, falta de concentração e impulsividade. 

“A aprendizagem é entendida quando ocorre uma mudança ou modificação no 
comportamento, mudança esta que permanece por períodos relativamente longos 
durante a vida do indivíduo” (GAGNÉ, 1980, pg. 91). 

Conforme o escritor Paulo Mattos (2007, pg. 32), as crianças que expõem o TDAH 
podem ser qualificadas como mal educados, desinteressados, com dificuldades 
familiares, ou até mesmo como deficientes visuais e auditivos, acarretando assim 
dificuldades de aprendizagem que bloqueiam seu desempenho na infância, que pode 
influenciar na vida adulta. O autor ainda demonstra sua preocupação com relação à 
intervenção escolar, por facilitar a inclusão dessas crianças 

A intervenção escolar é muito importante e em alguns casos pode facilitar o convívio 
dessas crianças com colegas e também evitar que elas se desinteressem pelo colégio, 
fato muito comum em adolescentes. O problema é a escola participar do tratamento; 
muitas escolas não apenas desconhecem o TDAH como também não têm o desejo ou 
possibilidade de participar do tratamento, pelas mais variadas razões. (MATTOS, 
2007, p. 43).  

2 O TDAH NO CONTEXTO ESCOLAR 

O TDHA no contexto escolar com vista no modelo tradicional de ensino duramente 
compreende ou inclui as crianças com dificuldades de aprendizagem (TDAH), pois a 
tendência a rotular esse comportamento desarmônico da maioria e das probabilidades 
estabelecidas pelos arquétipos da escola ou aqueles padrões impostos pela 
sociedade. 
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A criança com TDAH é analisada, por uma ótica do senso comum, como imprópria, 
desregrada, indisciplinada, obra de falha na educação familiar, ou até mesmo como 
fruto de uma particularidade própria da personalidade da criança. Ao ponderar a Lei 
maior de nosso país que é a Constituição Federal Brasileira de 1988, que previne em 
seu artigo 227 a inclusão, no sistema educacional, confinando de uma expectativa da 
educação especial como modalidade educativa, em seu currículo, capacitações e 
atendimento especializado próprio, em que observamos um distanciamento entre a 
legislação e a prática concreta no contexto escolar. 

Abordar a educação especial no contexto escolar constitui preparar  o profissional de 
educação para tal necessidade, manifestar-se o significado do termo inclusão e seu 
resultado nas modalidades educativas, pois existe a necessidade de uma 
reestruturação do governo a fim de adaptarem da melhor maneira à particularidade de 
cada criança com TDAH, aperfeiçoando não só de maneira estrutural, mas também 
em todo o contexto escolar, revendo compassos de aprendizagem, conteúdos, 
atitudes, distinguindo as necessidades escolares e buscando inclusão no sistema 
educacional. 

Ao mencionar particularidades próprias da personalidade da criança o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da criança, logo reflete na 
educação como um processo para garantia desses direitos. A faixa etária de zero a 
seis anos é um período de conquistas físicas desenvolvimento cognitivo e sócio 
afetivo, pois nessa faixa etária são formadas as personalidades, por isso a importância 
de um bom acompanhamento será refletida por toda a vida, com isso a necessidade 
de uma boa saúde mental, mas também de estimula para o desenvolvimento no 
processo cognitivo, de acordo com a UNICEF- Fundo das Nações Unidas para a 
Infância: 

O desenvolvimento cognitivo e emocional de uma criança é influenciado não apenas 
por sua saúde e estado nutricional, mas também pelas experiências e interações que 
ocorrem durante a infância com aqueles que participam de sua vida (pais, irmãos, 
amigos). Esses elementos atuam em sinergia e não podem ser separados em 
diferentes domínios. Por isso, além de assegurar nutrição e tratamento das doenças, é 
importante garantir que a criança cresça em um ambiente com afeto, estimulação 
intelectual e interação com as famílias (UNICEF, 2005, p.69). 

A escola deve proporcionar um ambiente agradável que atenda as necessidades das 
crianças com atividades pedagógicas embasadas no lúdico, valorizando e 
oportunizando as crianças para descobrirem o espaço e conquistar novas habilidades, 
como determina o autor Bujes: 

[...] A experiência da criança no contexto educativo precisa ser muito mais qualificada. 
Ela deve incluir o acolhimento, a segurança, o lugar para a emoção, para o gosto e 
para o desenvolvimento da sensibilidade. (BUJES, 2001, p.13) [...]. 

As crianças no contexto escolar que apresentam o TDAH por terem deficiência de 
atenção e dos processos cognitivos responsáveis por auferirem e processarem os 
conhecimentos das mais diferentes fontes, não compreendem de maneira apropriada 
os sinais para o bom desenvolvimento dos intercâmbios sociais e o conhecimento dos 
princípios que gerem essas informações. 

2.1 CARACTERÍSTICAS SOBRE O TDAH (TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE). 

 

A Associação Americana de Psiquiatria, em 1980, empregou pela primeira vez a 
terminação “Distúrbio de Déficit de Atenção e Hiperatividade” como um diagnóstico 
oficial. Nesta época, a associação americana de psiquiatria reconheceu as 



mmmmmmm 
 

229 

dificuldades de atenção e de aprendizagem com ou sem os problemas hiperativos de 
comportamento, como sendo um distúrbio psiquiátrico. 

Conforme Paulo Mattos (2007, pg. 25) 

 as características da criança com TDAH é definida como sendo: 
“criança inquieta, que modifica os interesses e planos o tempo todo, 
tendo dificuldades em prosseguir com os planos até o fim, pois 
aborrece coisas monótonas e repetitivas”. Interpretar, que algumas 
crianças são explosivas no seu dia a dia, tende a ter dificuldades de 
aprendizagem (em geral, as denúncias começam na escola), afetando 
também as outras áreas da vida, social e familiar. 

Essas crianças eram descritas como limitadas em sua atenção, na regulação das 
atividades e da impulsividade, bem como em outras capacidades cognitivas, incluindo 
a memória. Muitas vezes também eram consideradas socialmente perturbadoras. 
(BARKLEY 2008, pg. 17) 

Segundo o Manual de Diagnóstico da criança, podemos elucidar as três subcategorias 
do TDAH: 

•Forma predominantemente desatenta: é observada quando existem 
mais sintomas da desatenção; 

•Forma predominantemente hiperativa / impulsiva: é observada quando 
existem mais sintomas da hiperatividade e impulsividade, esta é a 
forma mais infrequente; 

•Forma combinada: é observada quando existem muitos sintomas das 
duas outras formas citadas acima. 

Na forma predominantemente desatenta os sintomas da desatenção 
são os seguintes: 

•Apresentar pouca atenção a particularidades e cometer falhas por 
deficiência de atenção; 

•Dificuldade de concentração tanto nas atividades escolares quanto em 
jogos e brincadeiras; 

•Num diálogo, parece não estar prestando atenção, mas observando 
outras coisas e não ouvir quando lhe dirigem a palavra; 

•Dificuldade em seguir instruções até a finalização ou abandonar 
atividades e deveres; 

•Dificuldade de se preparar para organizar algo ou projetar afazeres 
com antecedência. 

•Foge, implica, antipatiza ou reluta a envolver-se em atividades que 
determinem esforço mental constante, exemplo: atividades escolares 
ou deveres de casa; 

•A perda ou estrago de objetos necessários para a efetivação de 
tarefas ou atividades do cotidiano. 

•Espairece-se com muita facilidade com acontecimentos à sua volta ou 
mesmo com os próprios pensamentos. Então surgem as declarações 
que muitos pais e professores utilizam quando percebem a distração 
da criança, como: “Parece que vive no mundo da lua” ou que “sonha 
acordado”; 

•Por fim, esquecer-se de coisas que necessitariam fazer no cotidiano. 
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Na forma predominantemente hiperativa / impulsiva os sinais que acompanham são: 

•Permanecer movimentando as mãos e pés quando sentados ou se mexer muito onde 
se está sentado; 

•Dificuldade de continuar sentado em circunstâncias em que isso é esperado como: 
sala de aula, mesa de jantar, igrejas, etc; 

•Correr ou escalar coisas, em ocasiões nas quais isto é impróprio; 

•Dificuldade para se manter em atividades de lazer, como exemplo de jogos e 
brincadeiras de forma silenciosa; 

•Demonstrar ser “elétrico” e a “duzentos por hora”; 

•Falar demais “tagarela”; 

•Replicar a perguntas antes de elas serem completadas. É bastante comum responder 
à pergunta sem realizar sua leitura até o final. 

•Não conseguir esperar a sua vez, nos jogos, nas brincadeiras, na sala de aula, em 
filas, etc; 

•Descontinuar os outros ou se introduzir nas conversas alheias. 

De forma geral, essas crianças são excluídas com frequência das brincadeiras e jogos 
por não respeitarem os regulamentos, parecem encontrar-se sempre distraídas, não 
conseguem esperar por sua vez de falar, falam demais, se movimentam muito, 
parecendo ser “elétricos” seus nomes são aprendidos de forma rápida, pois são 
sempre chamadas à atenção por parte de seus professores, pais, amigos, familiares e 
funcionários da escola que frequentam; são desorganizadas e desatentas, 
impacientam seus coleguinhas e amigos e quando estão sentadas permanecem 
sempre mexendo os pés ou as mãos. 

A atenção comprometida é manifestada por interromper tarefas prematuramente e por 
deixar atividades inacabadas. As crianças mudam frequentemente de uma atividade 
para outra, parecendo perder o interesse em uma tarefa porque se distraem com 
outras (...). Esses déficits na persistência e na atenção devem ser diagnosticados 
apenas se forem excessivos para a idade e QI da criança. 

A hiperatividade implica inquietação excessiva, em especial em 
situações que requerem calma relativa. Pode, dependendo da situação, 
envolver correr e pular ou levantar do lugar quando é esperado ficarem 
sentadas, loquacidade e algazarra excessivas ou inquietação e se 
remexer. O padrão para julgamento deve ser que a atividade é 
excessiva no contexto do que é esperado na situação e por 
comparação com outras crianças da mesma idade e QI. Este aspecto 
de comportamento é mais evidente em situações estruturadas e 
organizadas que necessitam de um alto grau de autocontrole de 
comportamento. (ROSSANO, 2005, p. 83 apud OMS, 1993, p. 257). 

 

 

Na atualidade, existe a esperança que o TDAH possa vir a ser um transtorno natural 
ou de acréscimo do que muitos dizem ser uma doença ou patologia. 

 Compreender que na realidade, não se trata de uma condição 
qualitativa ou terminantemente diferente do normal, mas possivelmente 
localizada no extremo mais longínquo do traço normal. Sendo assim, a 
contestação é realmente, apenas um problema de nível, mas não 
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essencialmente qualitativamente diferente do normal. (Barkley, 2008, 
pg.90). 

 

2.2 O TDAH E O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO 

O TDAH e o profissional de Educação cabem à escola e, mais precisamente aos 
professores, o papel de identificar precocemente as crianças com esta dificuldade de 
aprendizagem e conduzir a criança para uma ponderação médica. Reconhecendo que 
nesse caso, não somente o professor, mas toda a equipe diretiva da escola 
desempenha funções respeitabilíssimas no diagnóstico e tratamento desse transtorno 
de Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

Contudo, para que tenham êxito, precisam ter conhecimento sobre o TDAH e saber 
suas características, para participar do tratamento apoiando não apenas as crianças, 
mas também os pais destas crianças que muitas vezes não sabem mais o que fazer 
com o filho (a), que atitude tomar para que tenha um “bom comportamento”. 

Caracterizar que durante essa pesquisa bibliográfica, vários pontos me 
impressionaram considerando a realidade da maior parte das escolas públicas do 
município de Palmas -TO, pois é bastante comum nesses estabelecimentos de ensino 
a falta de recursos, falta de materiais pedagógicos e a precariedade nas instalações, 
bem como também são complexos as condições dos profissionais de educação, pois 
defrontam-se baixa remuneração, tendo ameaças de terem seus direitos constituídos 
por lei fragmentados, além de enfrentarem o calor escaldante  do Tocantins, enfrentam 
também as condições precárias de trabalho. 

Categorizar, assim que de farto modo muitos profissionais da educação são 
estressados e sem interesse para as aulas, gerando o despreparo, com baixa 
remuneração e escolaridade adequada para a sala de aula, sem tempo ou disposição 
para uma reciclagem ou mesmo aprimoramento das habilidades, ampliar seu encargo 
de afazeres com crianças que solicitam mais atenção no processo de ensino-
aprendizagem com o TDAH, não é tarefa fácil. 

Entretanto, na cultura do risco, o que leva um indivíduo ao sucesso também pode 
deixá-lo a um passo da ineficiência. Para o portador do transtorno, a procura por maior 
flexibilização do ambiente próximo não corresponde a uma maior flexibilidade pessoal. 
Ao contrário, rever uma decisão ou conduta equivocada lhe é uma difícil tarefa. Além 
disso, a tendência a trocar um planejamento futuro por uma gratificação imediata e a 
incerteza permanente que decorre do desfrute desse presente incessante, junto com 
sua procrastinação, desatenção e desorganização, também podem conduzi-lo à ruína 
financeira ou pessoal. (ROSSANO, 2005, p.120). 

 

 

 

O TDAH e o profissional de educação, neste aspecto as principais queixas dos 
professores em relação às crianças com transtorno déficit de atenção e hiperatividade, 
são de que se trata de crianças extremamente ativas e inquietas, que têm dificuldades 
no seguimento de rotinas, são desobedientes, teimosas e vivem se machucando, 
agem de maneira imatura nas brincadeiras e jogos que possuem regras, não 
colaboram em trabalhos em grupo e não apresentam atenção nas explicações de 
tarefas. 

Estas atitudes acima citadas podem atrapalhar o desempenho escolar, como também 
a socialização dessa criança, pois se torna muito comum que no contexto escolar as 
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crianças que possuem o TDAH tenham baixo rendimento escolar insuficiência para 
responder as reivindicações da aprendizagem, dificuldade para seguir regulamentos e 
para instruir-se com o próprio conhecimento, já que o transtorno faz com que eles 
apresentem dificuldade de aprendizagem e de perceber a si mesmos e aos outros, 
ocasionando a evasão escolar. 

Segundo Benczik (2003, pg. 206), o procedimento a ser aplicado se ocasiona a partir 
dos conhecimentos que o profissional de educação tem do aluno, por isso que a 
comunicação professor-aluno é tão fundamental, á medida que ao conhecê-lo 
organizam-se processos de ensino-aprendizagem para que esta criança seja incluída, 
que detectarão as dificuldades de aprendizagem e como deverá o professor proceder. 
A metodologia de ensino deverá favorecer a criança, preparando de forma simples, 
estruturada, com a ajuda de vários recursos didáticos, conforme explicitado abaixo: 

Considerando-se uma diversidade de estratégias instrutivas, em função do tipo de 
conteúdo a ser desenvolvido, para adaptá-la a diferentes necessidades, visto que os 
alunos são diferentes e devem ter respostas distintas. Assim como existem muitas 
maneiras de aprender (visual, auditiva, cenestésica), existem muitas maneiras de 
ensinar. (BENCZIK, et. al. 2003, pg.207) 

Contudo, entendemos que acima de qualquer metodologia de ensino, técnica 
empregada por pais e professores o que também poderá perpetrar diferença no 
processo ensino-aprendizagem da criança com TDAH é a afetividade.  A criança que 
possui TDAH ou não, que frequenta a escola na atualidade, convive em um mundo 
que o estabelece o sucesso e o fracasso, para que permaneça como a melhor pessoa 
possível, dentro de um arquétipo. 

Sendo assim, por meio do caminho da afetividade o profissional de educação transpõe 
barreiras, que muitas vezes estão encerradas as possibilidades de continuidade nos 
estudos, sejam essas possibilidades no grau de evasão escolar, conflitos familiares ou 
conflitos pessoais, comportamentos agressivos, correlacionando com as emoções 
vividas por ele, entusiasmem sua vida intelectual. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo tem como objetivo esclarecer e compreender sobre esta dificuldade de 
aprendizagem, o TDAH no contexto escolar na intenção de amenizar o baixo 
desempenho dos alunos e os altos índices de evasão escolar. Entender a temática e 
buscar os desafios enfrentados e as dificuldades de aprendizagem superadas para 
aumentar conhecimentos, assim como a captação de novos saberes com muitas 
propostas fundamentadas em teóricos citados nas referências bibliográficas. 

Reconhece-se, no entanto, que não podemos descrever que tais crianças não são 
habilitadas para aprender, e que, em geral, têm categorias normais ou elevadas de 
inteligência. Contudo, o despreparo e a falta de conhecimento por parte de alguns 
profissionais da educação podem cooperar para que essas características de 
dificuldades de aprendizagem sejam mais agravantes e se acentuem de forma 
exagerada em algumas crianças, por não serem integradas ao TDAH (transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade), e seja entendida como outros transtornos que 
bloqueiam a aprendizagem, desandando o tempo de sala de aula delas muito 
desagradável, desgastante e sujeito a exclusão social. É bastante comum também, 
que os profissionais da educação se sintam incapacitados para estimulá-los, na 
definição de abrandar o impacto ocasionado por essa dificuldade de aprendizagem. 

Não é o nome do programa escolar na qual seu filho se encontra, nem a localização 
da escola, nem mesmo se a escola é pública ou particular, nem mesmo o tamanho da 
classe. Antes de tudo, está o professor de seu filho – particularmente a experiência do 
professor sobre o TDAH e a boa vontade para desempenhar esforços extras para 
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entender seu filho para que ele possa ter um ano escolar feliz e repleto de sucessos. 
(BARKLEY, et. al. 2008. pg, 235) 

Por essas razões é que acredito ser importante trazer conhecimentos sobre o tema 
tanto para os profissionais da área de educação como para os pais de alunos e 
também de áreas afins, bem como para a comunidade em geral, pois entendo que 
mais pesquisas e informações, melhor serão a adequação dessas crianças na 
sociedade. 

 Neste artigo abordamos os assuntos do TDAH no contexto escolar, as suas 
características principais como forma desatenta, forma hiperativo-impulsiva e forma 
combinada que representa uma combinação das duas formas anteriores 
mencionadas, de qual o papel do profissional de educação frente a esta dificuldade de 
aprendizagem, pois o professor precisa conhecer e estar atento a esta dificuldade de 
aprendizagem comum nos dias atuais, por último ponderamos as considerações finais 
sobre a temática. Entretanto, entendemos que pesquisar sobre dificuldade de 
aprendizagem: o TDAH no contexto escolar foi enriquecedor para uma boa atuação. 
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